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Samenvatting
Dit advies doet voorstellen voor beleid waarmee het globaliseringsproces in goede banen
kan worden geleid. Deze voorstellen hebben betrekking op het versterken van de positie
van Nederland in het globaliseringsproces en een meer duurzame en eerlijke globalisering.
Beleidsuitdagingen en beleidsruimte (Hoofdstuk 2)
Globalisering gaat gepaard met specialisatie binnen en tussen landen. Door de opkomst
van de Aziatische landen (de verbreding van de globalisering) en het opsplitsen en uitbesteden van productieprocessen en taken en de daarmee gepaard gaande groei van de
internationale dienstenmarkt (de verdieping van de globalisering) zal de specialisatie
versnellen en bovendien onvoorspelbaarder worden. Dit roept een aantal vragen op.
Hoe kan Nederland hier het beste op inspelen? Hoe kunnen we de sterke punten van onze
economie verder uitbouwen? Moeten we ons zorgen maken over baanverlies? Hoe kunnen
we de onzekerheid verbonden aan de herschikking van mensen en middelen waarmee
specialisatie gepaard gaat verminderen?
Daarnaast roepen verbreding en verdieping vragen op rond de spelregels van het globaliseringsproces: hoe om te gaan met zaken als kinderarbeid, met verschillen in milieunormen, hoever reikt de ketenverantwoordelijkheid van bedrijven en hoe kunnen meer landen
en meer mensen profijt trekken van het globaliseringsproces?
Drie centrale beleidsuitdagingen
Het advies probeert een antwoord op deze vragen te formuleren vanuit het brede welvaartsbegrip van de SER. Deze benadering wil de basis leggen voor duurzame ontwikkeling door evenwicht te brengen en te behouden tussen profit, people en planet.
Handel tussen landen leidt ertoe dat landen zich kunnen toe leggen op datgene waar ze
goed in zijn – hun comparatieve voordeel. Van deze specialisatie, die wordt versterkt door
schaal- en leereffecten, kunnen alle landen in beginsel beter worden. De specialisatie
impliceert wel dat er een herschikking van middelen en mensen in de economie plaatsvindt, waardoor er verliezers en overgangsproblemen kunnen ontstaan. Ook kan de
specialisatie verdelingseffecten hebben. En hoewel er sprake is van verbreding van het
globaliseringsproces, zijn nog niet alle landen geïntegreerd in de wereldeconomie.
Hoe globalisering van invloed is op de welvaart in brede zin, hangt vooral af van de wijze
waarop met de overgangsproblemen en met verdelingseffecten tussen en binnen landen
wordt omgegaan.
Een en ander leidt tot de volgende drie centrale vragen van het advies:
a Met welke beleidsmix kan Nederland respectievelijk de Europese Unie zich voorbereiden op de mogelijke versnelling van het internationale specialisatieproces?
b Hoe duurzame globalisering te bevorderen?
9
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c

Hoe te zorgen dat door verbreding en flankerend beleid meer landen en meer mensen
profijt kunnen hebben van het globaliseringsproces?

De beleidsruimte om deze uitdagingen aan te gaan
Het advies beargumenteert dat er beleidsruimte is om het globaliseringsproces in goede
banen te leiden. De wereld wordt niet ‘platter’ in de zin dat er nog maar een soort beleid
mogelijk is. Dit komt vooral door agglomeratievoordelen; de mogelijkheid om publieke
diensten te reguleren en te waarborgen (onderwijs, onderzoek, wonen, pensioenen,
gezondheid); het feit dat niet alle diensten verhandelbaar zijn, zoals bij persoonlijke
dienstverlening; de positieve effecten van een goede sociale zekerheid, de kwaliteit van
het overheidsbeleid, de ruimte die het fiscale stelsel biedt door te combineren met de
belastinggrondslag en de belastingtarieven en, last but not least, de overlegeconomie.
De eigen beleidsruimte van landen wordt bevestigd door OECD-onderzoek, dat laat zien
dat zowel de Scandinavische landen als de Angelsaksische landen goed voorbereid zijn op
de globalisering. Sterker nog: eigen beleidsaccenten worden steeds belangrijker. Een goede
voorbereiding op de globalisering vraagt om een herkenbaar beleid ten aanzien van de
primaire taken van de overheid zoals het zorgen voor een goed onderwijsstelsel, een activerend sociaal stelsel en het borgen van publieke belangen. Om het globaliseringsproces
als zodanig te beïnvloeden en vorm te geven is de rol van de Europese Unie van groot
belang, ook voor Nederland zelf.
A Met welke beleidsmix kan Nederland zich het beste voorbereiden op het globaliseringsproces? (Hoofdstuk 3)
In het verleden heeft de toegenomen concurrentie uit het buitenland geleid tot grote
verschuivingen in de economische structuur. In de afgelopen decennia zijn onder andere
de leerindustrie, de tabaksindustrie, de textiel en de scheepsbouw uit Nederland verdwenen.
Deze aanpassingen zijn pijnlijk geweest voor individuen, steden en regio’s. De verliezers zijn
vooral laaggeschoolde productiewerkers geweest. Maar tegenover deze verliezen stonden
ook winsten in met name de zakelijke dienstverlening, waarin Nederland zich steeds meer
specialiseert. Nederland als geheel is er ondanks de verliezen niet op achteruit- maar juist
op vooruitgegaan.
Naar de toekomst toe blijft voortdurende aandacht in het Nederlandse beleid voor de
positieve en negatieve effecten van het globaliseringsproces gevraagd. Uit onderzoek van
de OESO blijkt dat het concurrentievermogen van de Nederlandse economie voorlopig
geen schade ondervindt van de snel groeiende landen in de wereldeconomie zoals India
en China. Dit komt vooral omdat het comparatieve voordeel van onze economie berust
op aspecten waarin deze landen niet excelleren. Het is echter niet uit te sluiten dat de
kans toeneemt dat de concurrentie in de wereldeconomie in de toekomst ook negatieve
effecten genereert in de Europese economieën en dus ook in Nederland.
Het Nederlandse (en Europese beleid, zie verderop) moet hier naar het oordeel van de SER
proactief op reageren via de ruimte voor sociaal-economisch beleid. Doel van dit beleid
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moet zijn om de kansen voor productiegroei en werkgelegenheid via de internationale
handel maximaal te benutten en de negatieve effecten van de open economie zo goed
mogelijk te redresseren.
De beleidsagenda van de SER bevat de juiste elementen…
De raad komt tot de conclusie dat de beleidsagenda die is ontwikkeld in het mlt-advies
Welvaartsgroei door en voor iedereen uit 2006 de juiste elementen bevat voor een goede voorbereiding op de mogelijke versnelling van het specialisatieproces. Op onderdelen dient
deze agenda echter te worden geïntensiveerd en aangepast.
De in het mlt-advies ontwikkelde offensieve sociaal-economische beleidsstrategie is
gericht op een sociaal-economisch bestel dat ondernemend, weerbaar en responsief is.
Belangrijke onderdelen van deze strategie zijn: de versterking van het innovatievermogen
onder andere door meer aandacht voor sociale innovatie, de ruimte voor ondernemerschap, het ondersteunen van de mobiliteit van werknemers door de introductie van
een individuele scholingsfaciliteit met een daarbij behorend passend ontslagstelsel, het
streven naar een activerende participatiemaatschappij met twee pijlers: een pijler van
inkomensbescherming en een participatiepijler, de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen, een betere marktwerking en een goed functionerende
overlegeconomie.
…maar behoeft op een aantal punten intensivering en nadere uitwerking
Tegen de achtergrond van de mogelijke versnelling van het specialisatieproces, het belangrijker worden van een goed vestigingsklimaat en het mogelijk fijnmaziger en daardoor
onvoorspelbaarder worden van het specialisatieproces, ziet de raad wel aanleiding om de
mlt-agenda op een aantal samenhangende punten te intensiveren en aan te scherpen:
• De kennis-investeringsagenda: De raad stelt een verhoging van de publieke R&D uitgaven
voor en wil een verbetering van de effectiviteit van de bestaande innovatiestimuleringsmaatregelen door onder andere het tegengaan van fragmentering en verkokering. Verder wil de raad een verbetering van het regelgevend kader voor innovatie en
meer aandacht voor sociale innovatie.
• Het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat, waaronder het fiscale klimaat. Onderdeel hiervan is een effectiever beleid gericht op de bevordering van internationaal
ondernemen. Bij het fiscale klimaat gaat het om een brede herijking van de inkomstenbelasting in het kader van periodiek onderzoek naar de toekomstbestendigheid
van het fiscale stelsel. Met een dergelijke herijking wil de raad zowel bijdragen aan
een hogere arbeidsparticipatie als het waarborgen van de internationale positie van
Nederland als vestigingsplaats. Op korte termijn zal, al dan niet in het kader van deze
fiscale herijking, ook gekeken moeten worden naar het effect van de dividendbelasting op het vestigingsklimaat.
• Het verbeteren van de bestuurlijke slagvaardigheid. Het gaat daarbij om het terugdringen
van de remmende werking van de administratieve lasten en detailregulering, het
tegengaan van de verkokering in het overheidsbeleid en een daadkrachtige aanpak
11
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van de ruimtelijke infrastructuur door een ruimtelijk toekomstplan voor Nederland.
Gezien de lange tijd die in Nederland nodig is voor besluitvorming en procedures bij
ruimtelijke investeringen, vindt de raad dat het ruimtelijk toekomstplan voor 2009
moet worden opgesteld.
Bij deze punten kan ook leven lang leren worden genoemd. De SER verwacht in 2008 een
adviesvraag waarin de beleidsvoornemens op dit terrein verder kunnen worden uitgewerkt.
De bijdrage van het Europese beleid (Hoofdstuk 4)
Om sterk te staan in het globaliseringproces heeft Nederland de EU nodig. Dit vraagt om
een slagvaardige besluitvorming in Europa. Het nieuwe Verdrag van Lissabon vormt
volgens de raad een goede basis voor een adequate besluitvorming over grensoverschrijdende vraagstukken enerzijds en respect voor subsidiariteit bij de uitoefening van
gedeelde bevoegdheden anderzijds. De EU wil haar interne en externe beleid in stelling
brengen om in te spelen op de kansen en de uitdagingen van globalisering.
Versterking van het interne economische beleid: de Lissabon-strategie
De spil van het interne economische beleid is de Lissabon-strategie uit 2000, gericht op
de modernisering van de Europese economie tot dynamische kenniseconomieën, gericht
op duurzaamheid met een sterke sociale dimensie. Het advies richt zich vooral op de
Europese dimensie van de Lissabon-strategie: de verdere voltooiing van de interne markt,
het scheppen van een Europese kennisruimte als onderdeel hiervan en het energie- en
klimaatbeleid.
Voor het versterken van de comparatieve voordelen en de verbetering van het vestigingsklimaat is de EU zeer belangrijk. Dit is in essentie terug te voeren op de schaalvoordelen
van de interne markt en een gemeenschappelijke kennisruimte. De raad vindt dat de EU
zich voortaan nog meer moeten richten op verdere versterking van de interne markt.
Daar hoort ook de aanpak bij in Brussel van allerlei overbodige regelgeving en scherpere
toetsing van nieuwe regelgeving. Onderdelen van de versterking van de interne markt
zijn een snelle implementatie van de dienstenrichtlijn door de lidstaten, evenals een
naleving daarvan in de praktijk en de zo spoedig mogelijke doorvoering van het vrij
verkeer van werknemers met Bulgarije en Roemenië.
De introductie van de ‘vijfde vrijheid van kennis’ acht de raad een belangwekkend
signaal voor de verdere ontwikkeling van een Europese kenniseconomie, inclusief daarop
inspelende, grote mogelijkheden voor kennismigratie van werkenden, studerenden en
researchers. Er moeten EU-regels ter zake van kennismigranten komen. De raad pleit voor
een verhoging van het EU-budget voor kennis en innovatie. Dit vraagt om een herschikking van de Europese begroting.
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Klimaat- en energiebeleid als onderdeel van de Lissabonstrategie
Onderdeel van de Lissabon-strategie is de Europese bijdrage aan de aanpak van de mondiale klimaat- en energieproblematiek. Hamvraag is hoe de EU leidend kan zijn ten aanzien van de klimaatdiscussie en tegelijkertijd de Europese economie kan versterken.
De raad steunt de door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen ten aanzien
CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing. De raad vindt dat alles moet worden
ingezet op een eind 2009 in Kopenhagen te bereiken akkoord met wereldwijde doelstellingen over CO2-uitstoot na 2012 (post-Kyoto), temeer omdat Europa mondiaal maar een
deel van de CO2-uitstoot veroorzaakt. Mochten deze onhaalbaar blijken, dan dient een
nieuwe afweging binnen de EU gemaakt te worden hoe de doelstellingen te bereiken zijn,
respectievelijk welke unilaterale doelstellingen verantwoord zijn in relatie tot de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven. Veilen kan in dat geval geen optie zijn, zeker
niet voor energie-intensieve sectoren, voor welke in de EU-Voorjaarstop van maart 2008
terecht al een uitzondering is geformuleerd. Verder is de raad van mening dat het Europese systeem van emissiehandel moet worden herzien: de verdeling van emissierechten
over sectoren en individuele ondernemingen moet op Europees in plaats van nationaal
niveau gaan plaatsvinden.
Het externe beleid van de EU: de spelregels voor het globaliseringsproces
Nederland is – evenals andere lidstaten van de EU – te klein om de spelregels voor het
globaliseringsproces als zodanig, bijvoorbeeld de internationale handel, te kunnen beïnvloeden en vorm te geven. De EU heeft het gewicht om onder andere via haar externe
beleid de globalisering gestalte te geven in het belang van de burgers en bedrijven. De EU
speelt toenemend een wereldwijde normzettende rol op het terrein van consumenten- en
tech-nische standaards en accountancy. De raad vindt dat de Europese voorstellen voor
internationale regels en een internationale gedragscode voor staatsinvesteringsfondsen
gericht op grotere transparantie in bestuur en beleggingsbeleid van dergelijke fondsen
in de goede richting gaan.
De EU is verder een zeer belangrijk speler bij het bepalen van de spelregels voor het
wereldhandelssysteem (zie hieronder). De interne Lissabon-strategie van de EU en de
externe economische agenda moeten beter worden geïntegreerd om de kansen van de
globalisering ten volle te kunnen benutten.
B Hoe duurzame globalisering te bevorderen? (Hoofdstuk 5)
Liberalisering van de internationale handel komt de maatschappelijke welvaart ten
goede indien de handel plaatsvindt binnen een kader van flankerend beleid dat is gericht
op het bevorderen van duurzame ontwikkeling in drie dimensies: economisch, sociaal en
ecologisch. Bij het flankerend beleid op sociaal terrein gaat het om de vraag hoe Nederland kan bijdragen aan de bevordering van Decent Work.
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De raad identificeert vier elkaar aanvullende en versterkende wegen om duurzame
globalisering gestalte te geven:
1 Via de landen waar de productie plaatsvindt middels overeenkomsten, hulp en druk.
2 Via de eisen die aan ingevoerde producten worden gesteld of de voorwaarden die aan
markttoegang worden gekoppeld (handelsmaatregelen).
3 Via de Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren door hen aan te spreken
op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij hun eigen productiefaciliteiten en
die van hun toeleveranciers.
4 Via de keuzes die consumenten maken met behulp van keurmerken en etiketten.
De raad benadrukt hierbij het belang van beleidscoherentie. Voor elk van deze wegen
doet de raad een aantal aanbevelingen.
1 Overeenkomsten met druk op en hulp aan productielanden
De ideale weg om duurzame globalisering gestalte te geven is door internationale overeenkomsten in breed gedragen verdragen. Landen die deze verdragen hebben ondertekend
kunnen worden aangesproken op de handhaving van de normen en worden geholpen bij
de implementatie van deze normen. Deze oplossing lukt op een beperkt aantal, maar wel
belangrijke terreinen. Een uitdaging is om het aantal praktisch toepasbare normen te
vergroten. Een belangrijk aandachtspunt bij het begaan van deze weg is het juiste evenwicht tussen hulp bij de implementatie van de normen en druk op de handhaving van de
normen.
Dit advies concentreert zich op de vraag hoe landen (beter) kunnen worden aangesproken
op de handhaving van de arbeidsnormen die in ILO-verband overeengekomen zijn, en hoe
die landen te helpen zijn bij de implementatie ervan (de zogeheten Decent Work Agenda).
Op het belangrijke terrein van de arbeidsrechten bestaan er de in het kader van de ILO
afgesproken verdragen, in het bijzonder de breed gedragen fundamentele rechten bij de
arbeid die betrekking hebben op het recht op vakvereniging, de vakbondsvrijheid, antidiscriminatie, gedwongen arbeid en kinderarbeid. De raad doet, mede gebaseerd op
eerdere SER-aanbevelingen, voorstellen om het toezicht op de ILO-verdragen te versterken.
De ILO heeft niet als uitgangspunt om landen ‘te straffen’ voor het niet naleven van verdragen, maar juist om te proberen landen behulpzaam te zijn bij het naleven van geratificeerde verdragen. In dit kader is de zogeheten Decent Work Agenda ontwikkeld. Deze
agenda omvat, naast de programma’s en het beleid voor het ontwikkelen van duurzaam
ondernemen en de private sector, ook maatregelen die de naleving van de fundamentele
arbeidsnormen bevorderen, die bijdragen aan de sociale bescherming van werknemers
en die de sociale dialoog stimuleren. De raad onderschrijft het belang van deze initiatieven en wijst op de noodzaak de Decent Work Agenda in samenhang te bezien.
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Uiteraard dient men te beseffen dat Decent Work als beleidsdoel alleen gerealiseerd kan
worden als vrucht van een beleid dat is gericht op economische groei en bevordering van
ondernemerschap. Daarnaast is er ook een aantal kanttekeningen bij het concept als
zodanig te maken: het gedifferentieerde karakter van de Decent Work Agenda, het
bestaan van mogelijke trade-offs tussen de verschillende doelstellingen en een goed
evenwicht tussen nagestreefde doelen, instrumenten, en verantwoordelijkheden.
De raad wijst op de noodzaak tot beleidscoherentie bij het bevorderen van de Decent
Work Agenda. De Raad beveelt aan dat de Nederlandse regering bevordert dat ook andere
VN-organen en internationale instellingen en organisaties het belang van productieve en
duurzame werkgelegenheid in hun beslissingen meewegen, met volledig behoud van de
eigen, verschillende missie en verantwoordelijkheden van ieder der organisaties.
2 Handelsmaatregelen
Gezien de mogelijke effecten van handelsmaatregelen op de wereldhandel, het wereldhandelsstelsel en de exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden, moet volgens de
Raad terughoudend worden omgegaan met de inzet van handelspolitieke maatregelen.
En mogen zij niet voor protectionistische doeleinden worden gebruikt. Dat geldt zeker
voor de inzet van unilaterale maatregelen. De ruimte voor Nederland voor het nemen van
unilaterale maatregelen is bovendien ingeperkt door de exclusieve bevoegdheid van de
EU op het terrein van de buitenlandse handel.
De centrale beleidsuitdaging op dit terrein ligt enerzijds in het ontwikkelen van breed
gedragen internationale normen waar deze nog ontbreken (bijvoorbeeld op het terrein
van dierenwelzijn), en anderzijds in een meer effectieve waardering ten behoeve van consumenten middels keurmerken en etikettering van producten die zijn voortgebracht met
in achtneming van deze normen. Landen hebben de mogelijkheid om op grond van duurzaamheidsoverwegingen eisen aan ingevoerde producten te stellen, voor zover het meetbare kenmerken van die producten betreft. Voorwaarde daarbij is dat de eisen ook voor
nationale producten gelden (non-discriminatie), en dat er geen sprake is van verkapt protectionisme. Bij non-trade concerns gaat het evenwel vaak juist om omstandigheden
(arbeidsomstandigheden, milieu-effecten van productieprocessen, dierenwelzijn) die niet
meetbaar in een product herkenbaar zijn. Het WTO-recht laat op dit moment in het algemeen niet toe dat producten geweerd kunnen worden op basis van de gehanteerde productiemethode. Er staat dan een aantal wegen open om deze non-trade concerns te adresseren.
De ideale weg is de totstandkoming van breed gedragen multilaterale overeenkomsten,
waarin zowel materiële normen op het terrein van duurzaamheid worden vastgelegd als
de verhouding tussen deze normen en de handelsaspecten. De raad pleit ervoor deze weg
maximaal te benutten. Omdat het WTO-recht en ander internationaal recht nevengeschikt zijn, moeten dergelijke verdragen gelijke geldingskracht hebben als de WTOregels. Dit is echter een lange weg om te gaan wegens de benodigde brede internationale
consensus.
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Ook blijken bilaterale en regionale overeenkomsten mogelijkheden te bieden om clausules over arbeidsnormen, milieu en dierenwelzijn op te nemen.
Daarnaast moet internationale steun voor initiatieven op het terrein van duurzaamheid
en technologietransfers plaatsvinden.
Voorts kan de ruimte onderzocht worden om binnen het WTO-recht, bijvoorbeeld door
een extensievere uitleg van de uitzonderingsbepalingen in artikel XX GATT, eenzijdige
maatregelen gericht op non-trade concerns te nemen. Met eenzijdige maatregelen moet
evenwel behoedzaam worden omgesprongen. Daarnaast moet de vraag worden gesteld
naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van eenzijdige maatregelen van een relatief
klein land als Nederland om een wereldwijd vraagsstuk aan te pakken.
De invoering van een koppeling tussen arbeidsrechten en handelsmaatregelen in de
WTO-regels staat al sinds de oprichting van de WTO op de agenda, maar stuit steeds op
verzet van met name ontwikkelingslanden. Een koppeling maakt dan ook op dit moment
alleen kans als zij kan aansluiten bij de huidige formuleringen van de uitzonderingsbepalingen in het WTO-recht. Daartoe zou het WTO-verbod op dwangarbeid zo geïnterpreteerd kunnen worden dat daaronder ook de ergste vormen van kinderarbeid vallen,
waarbij een zekere mate van dwang plaatsvindt. De raad steunt de inzet van het kabinet
om dit op Europees niveau aan de orde te stellen.
Waar internationale normen ontbreken, zijn (vrijwillige) keurmerken en sectorspecifieke
afspraken een alternatief om de duurzaamheidsaspecten van handel te adresseren.
Het is daarom belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de ruimte voor keurmerken
en certificering in het WTO-recht.
3 Ketenverantwoordelijkheid Nederlandse bedrijven
Sinds het SER-advies De winst van waarden uit 2000 hebben er zich op het terrein van MVO
voortdurend nieuwe ontwikkelingen en initiatieven voorgedaan. Steeds meer bedrijven
zien MVO als een wezenskenmerk van het moderne ondernemen, nationaal en internationaal, en rapporteren hierover.
De raad vindt verdere stimulering en facilitering van MVO op alle niveaus geboden.
In internationaal verband speelt hier ook het complexe thema van het ketenbeheer respectievelijk de verdeling van verantwoordelijkheden in grensoverschrijdende productieketens. Dit thema is urgenter geworden door het opknippen van productieprocessen en
de hiermee gepaard gaande uitbesteding naar landen zoals China en India.
De raad doet in het advies een aantal aanbevelingen aan de Raad van de Jaarverslaggeving
(RJ), de overheid en bedrijfsleven om nadere invulling te geven aan de internationale
aspecten van maatschappelijke verantwoord ondernemen in het algemeen en ketenbeheer van bedrijven in het bijzonder. Hiermee wil de raad de navolging van good practices
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op dit terrein bevorderen. De raad neemt zijn eigen verantwoordelijkheid in de vorm van
een SER-initiatief over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Deze aanbevelingen worden gedaan vanuit de visie zoals ontwikkeld in het advies
De winst van waarden dat bedrijven in dialoog met hun maatschappelijke omgeving primair zelf invulling moeten geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het
daarbij behorende verantwoord ketenbeheer. De diversiteit van situaties maakt het ook
niet goed mogelijk om bedrijven precies voor te schrijven hoe ze hun ketenverantwoording moeten vormgeven. Maar van bedrijven mag wel de nodige transparantie worden
verwacht op dit vlak.
De raad wil ook zelf een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De SER zal uiterlijk in december 2008 een
document opstellen waarin het bovenstaande normatieve kader voor internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgebreid wordt beschreven en toegelicht.
Tevens wordt een overzicht gegeven van de verschillende andere initiatieven ter zake
zoals opgenomen in bijlage 6 van dit advies.
Het SER-document wordt door de partijen die zijn vertegenwoordigd in de SER namens
de betreffende leden ondertekend en zal door hen nadrukkelijk onder de aandacht van
deze leden worden gebracht. Deze werkwijze garandeert een breed commitment aan dit
initiatief. De raad roept bedrijven en sectoren thans reeds op om actief invulling te geven
aan het SER-initiatief.
Het document richt zich in het bijzonder op de verdere ontwikkeling en invulling van
ketenbeheer van de betreffende bedrijven en sectoren, met name aan de hand van de
richtsnoeren van de International Chamber of Commerce (ICC) over de omgang met
ketenverantwoordelijkheid. Het gaat daarbij op bedrijfsniveau om met name de integratie van de ketenverantwoordelijkheid in het inkoopbeleid en risicomanagementsystemen, het duidelijk maken van de verwachtingen aan toeleveranciers, het ondersteunen
van toeleveranciers bij het naleven van afspraken en bij het doorvoeren van veranderingen,
het volgen van de prestaties van toeleveranciers, het ontwikkelen van een beleid voor het
niet naleven van afspraken, en een beleid dat het mogelijk maakt de onderneming aan
te spreken op de naleving van de richtsnoeren.
Over de invulling hiervan wordt in het reguliere jaarverslag van de betreffende bedrijven
dan wel in een apart maatschappelijk jaarverslag gerapporteerd, conform de aanbevelingen
van de RJ. Ook sectoren kunnen een verslag ter zake uitbrengen. Op basis hiervan wordt
door de SER een jaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld. Hierin zal onder andere
worden ingegaan op het aantal bedrijven dat rapporteert over ketenbeheer langs de hierboven geschetste lijnen, de verschillende onderwerpen waarover gerapporteerd wordt,
good practices, maar ook over al dan niet specifieke gesignaleerde knelpunten en problemen. Deze jaarlijkse voortgangsrapportage wordt binnen de SER besproken.
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Hiertoe zal een aparte commissie worden ingesteld. Deze commissie komt tweemaal per
jaar bijeen. Afgezien van het bespreken van de bovenstaande voortgangsrapportage, heeft
deze commissie een open agenda, waarin alle zaken aan bod komen die relevant zijn voor
de toepassing door bedrijven van het bovenstaande normatieve kader en het ontwikkelen
en stimuleren van good practices op het terrein van internationaal MVO en ketenbeheer
in het bijzonder.
De precieze werkwijze en de samenstelling van de commissie is nog nader te bepalen.
Het lijkt nuttig om het Nationaal Contact Punt (NCP) bij de activiteiten van deze commissie te betrekken op een nader te bepalen wijze (formeel dan wel informeel).
De SER is van plan om vanaf medio 2011 de bovenstaande aanbevelingen alsmede het
eigen initiatief te evalueren en dit uiterlijk op 1 juli 2012 af te ronden. In het vertrouwen
dat er tussen nu en de genoemde datum de nodige voortgang wordt bereikt, acht de SER
in ieder geval in deze periode een wetgevingsinitiatief op dit terrein onnodig.
4 Verduidelijking keuzes voor consumenten
De raad ondersteunt het streven van het kabinet om meer transparantie aan te brengen in
de talrijke keurmerken, certificaten en andere vormen van informatievoorziening over
duurzaam consumeren en produceren. Het aloude schisma tussen de calculerende consument en de goedwillende burger mag niet langer een obstakel voor ondernemingen en
overheid vormen om die informatievoorziening te verbeteren. Hoewel ons land ook zelfstandig de nodige verbeteringen kan realiseren, moeten de nationale inspanningen om
het schisma te doorbreken volgens de raad zoveel mogelijk in de pas lopen met de internationale initiatieven. Omwille van de eenvormigheid en duidelijkheid geeft de raad er de
voorkeur aan om voor uitsluitend binnenlands verhandelde goederen en diensten zoveel
mogelijk aansluiting bij internationale afspraken over keurmerken en dergelijke te zoeken.
Hoe meer landen en meer mensen laten profiteren van het globaliseringsproces?
(Hoofdstuk 6)
In 1997 constateerde de SER dat ondanks vele jaren van internationale samenwerking
en beleidsinspanningen ter plaatse het armoedeprobleem in veel ontwikkelingslanden
nog steeds niet is opgelost. Het wereldarmoedebeeld is momenteel erg versnipperd. De
(her)aansluiting van China en India bij de wereldeconomie heeft mede gezorgd voor een
forse groei in deze landen en heeft, zeker in China, bijgedragen aan een forse reductie
van de extreme armoede. Maar het aantal extreem armen is in Afrika gestegen, zowel in
absolute als in relatieve zin.
De vraag die hierbij naar voren komt is: hoe kunnen meer landen en mensen profiteren
van het globaliseringsproces? Deze uitdaging omvat de volgende drie stappen:
1 Toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de markten van de ontwikkelde
landen en (geleidelijke) openstelling van de markten van de ontwikkelingslanden
voor investeringen uit de ontwikkelde landen. Dit is een zeer belangrijk kanaal voor
het bevorderen van de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.
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2 De ontwikkeling van de particuliere sector en goed bestuur zodat de opening van de
markten ook wordt benut en de economische groei tot stand komt.
3 Het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat de economische groei ook de
armen ten goede komt (pro-poor-groei).
Voor een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie zijn alle drie
de bovengenoemde stappen een belangrijke voorwaarde. Deze stappen vragen om coherent beleid. In dit advies staat de eerste stap van de uitdaging om meer landen en mensen
te laten profiteren van het globaliseringsproces centraal, namelijk de markttoegang voor
ontwikkelingslanden. Een nadere uitwerking van stap twee en drie in de uitdaging om
meer landen en mensen te laten profiteren van het globaliseringsproces, vindt plaats in
een vervolgadvies.
Markttoegang voor ontwikkelingslanden
De raad constateert dat de daadwerkelijke reikwijdte van producten uit ontwikkelingslanden met preferentiële toegang tot de Europese markt beperkt blijft. Beperkte tariefverlagingen, stringente oorsprongsregels, tariefescalatie en niet-tarifaire belemmeringen
zorgen voor een verminderde effectiviteit van een handelsovereenkomst. Daar komt bij
dat door het grote aantal ‘gevoelige producten’ die aangewezen zijn door de EU, ontwikkelingslanden significant minder voordeel halen uit handelsovereenkomsten.
Economic Partnership Agreements
De raad meent dat transparant handelen vereist dat sociale partners in de zogeheten ACPlanden met regelmaat geconsulteerd worden over het onderhandelingsproces met de EU
over de Economic Partnership Agreements. Verder beveelt de raad aan dat Nederland in
EU verband blijft onderstrepen dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om bepaalde
marktsegmenten in ontwikkelingslanden in een aangepast tempo open te stellen.
Hervorming Europees Landbouwbeleid en effecten op ontwikkelingslanden
De hervormingen van het Europees Landbouwbeleid zijn met name gericht op het wegnemen van handelsverstorende exportsubsidies en interne landbouwsteun. Verdere
voortgang voor het EU-handels- en landbouwbeleid in relatie tot de (armste) ontwikkelingslanden ligt voornamelijk op het gebied van markttoegang. Belangrijke punten voor
voortgang daarin zijn:
• het afbouwen van tariefescalatie voor landbouwproducten naarmate ze verder
bewerkt zijn;
• het versoepelen van oorsprongregels in preferentiële handelsovereenkomsten;
• het verminderen van het aantal ‘gevoelige producten’ in handelsovereenkomsten.
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Bevordering integratie door hulp voor handel
Een verbetering van de markttoegang voor ontwikkelingslanden is geen voldoende voorwaarde voor een betere integratie van deze landen in de wereldeconomie. Het ‘hulp-voorhandel-programma’ is een voorbeeld dat via flankerend beleid een betere integratie van
ontwikkelingslanden in de wereldeconomie stimuleert.
De EU kan een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie bevorderen door:
• het harmoniseren van productnormen op mondiaal niveau en tegelijkertijd het begeleiden van ontwikkelingslanden in het voldoen aan niet-tarifaire belemmeringen
zoals technische handelsbelemmeringen, douane- en administratieprocedures en de
toepassing van sanitaire en fytosanitaire maatregelen;
• het stimuleren van diversificatie van de economieën van ontwikkelingslanden, waaronder in het bijzonder ontwikkelingslanden die preferenties genieten.
Nederlandse beleidsinzet
De bijdrage die Nederland kan leveren aan een betere markttoegang van producten uit
ontwikkelingslanden loopt via de Nederlandse inzet in het Europese handels- en landbouwbeleid en via de inzet van het bilaterale beleid op handelsbevordering. De raad
beveelt aan dat bovenstaande punten hierbij als uitgangspunt moeten gelden.
Slotbeschouwing (Hoofdstuk 7)
In de slotbeschouwing wijst de SER erop dat Nederland veel te winnen heeft bij een breed
gedragen opstelling rond het globaliseringsthema, waarin doorklinkt dat de globalisering bij zorgvuldig en op duurzaamheid gericht beleid de wereld, Europa en Nederland
veel kan opleveren. Dat onderstreept het belang van het in goede banen leiden van de
met specialisatie verbonden aanpassingsprocessen, waaraan ook de overlegeconomie een
belangrijke bijdrage kan leveren. Op mondiaal niveau gaat het vooral om een globalisering waarvan steeds meer mensen kunnen profiteren.
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Thematiek en meerwaarde van het advies

1.1

De adviesaanvraag
Doel van de adviesaanvraag: versterking draagvlak voor open markten
De SER heeft op 26 april 2007 van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken
een adviesaanvraag over de betekenis en de gevolgen van globalisering ontvangen1.
De staatssecretaris hoopt hiermee het draagvlak voor het Nederlandse beleid voor open
markten te versterken. Open markten zijn een belangrijke pijler voor onze welvaart. Het
draagvlak voor open markten is echter niet vanzelfsprekend. De adviesaanvraag wijst
erop dat de Nederlandse economie weliswaar over een goede uitgangspositie beschikt om
in te spelen op het globaliseringsproces, maar dat het aanhoudend hoge tempo van de
vereiste aanpassingen tot zorgen en kritiek leidt. Ook wordt gewezen op de vrees voor een
groeiende groep verliezers in Nederland en elders in de wereld. Om zo goed mogelijk met
risicofactoren voor dit draagvlak om te gaan, wil de staatssecretaris meer inzicht in de
effecten van globalisering en de opvattingen over de vraag hoe met deze effecten om te
gaan.
Hoe draagvlak te versterken? De invalshoek van dit advies
Draagvlak krijg je alleen als het beleid de positieve kanten van globalisering realiseert
en de negatieve kanten wegneemt. Dit advies zet – voortbouwend op eerdere advisering –
in samenhangende visie neer welk beleid daarvoor op nationaal en Europees niveau
nodig is. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan onderwijs en onderzoek, het
vestigingsklimaat in brede zin, energie- en klimaatbeleid, de ILO, internationale handel,
de verantwoordelijkheid van bedrijven en consumenten en ontwikkelingssamenwerking.
De adviesvragen
Meer specifiek wordt de SER gevraagd in te gaan op de volgende negen vragen:
1 Contrasteert de beeldvorming in de maatschappij rond het globaliseringsproces en de
wenselijkheid van open markten met de feitelijke betekenis van het globaliseringsproces en van open markten voor de Nederlandse economie en samenleving?
2 Welke aantoonbaar gunstige effecten heeft het globaliseringsproces voor de Nederlandse economie en samenleving?
3 Hoe zouden Nederlandse ondernemers, werknemers en samenleving meer voordelen
kunnen halen uit de globalisering?
4 Met welke aantoonbare ongunstige effecten worden de Nederlandse ondernemingen
en Nederlandse samenleving door de globalisering geconfronteerd?

1

Zie Bijlage 1.
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5 Wat hebben de verschillende stakeholders van de Nederlandse ondernemingen aan een
passend antwoord op die ongunstige effecten gegeven, dan wel welk passend antwoord
zouden ze kunnen geven?
6 Ondervindt de invloed van werknemers op besluitvormingsprocessen binnen ondernemingen in Nederland substantieel gevolg van de toenemende betekenis van internationale fusies en/of overnames? En zo ja, hoe zou daarop eventueel moeten worden
gereageerd?
7 In hoeverre kunnen en/of moeten Nederlandse ondernemingen verantwoordelijkheid
nemen voor de maatschappelijke effecten van productie door bedrijven in het buitenland waarmee zij in productie- en handelsketens verbonden zijn, alsmede welke best
practices zijn er inmiddels op dit terrein ontwikkeld?
8 Is er rond één of meerdere van de voorgaande vraagstukken een (grotere) rol voor de
overheid weggelegd in Nederland? En zo ja, wat wordt dan van de overheid verwacht?
9 Wordt voor de Nederlandse overheid en/of het Nederlandse bedrijfsleven een rol
gezien om langs de weg van de Europese Unie en andere internationale organisaties
het globaliseringsproces als zodanig positief te beïnvloeden? En zo ja, wat is de
inhoud van die rol(len)?
Naar aanleiding van de Participatietop van 27 juni 2007 heeft het kabinet de SER
gevraagd hierbij ook aandacht te besteden aan het ontbreken van een gelijk speelveld
voor globalisering en thema’s als offshoring en outsourcing2. Deze vraagstelling is verwerkt in dit advies.
In het licht hiervan ziet de raad ook belangstellend uit naar de zogeheten Industriebrief
van de minister van Economische Zaken die in juni 2008 verschijnt.
In aanvulling op de adviesvraag heeft minister Donner op 14 september 2007 de SER
gevraagd aandacht te besteden aan de Decent Work Agenda van de ILO3. Ook deze adviesaanvrage is in dit advies verwerkt. Op 14 april 2008 vond een door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sociale partners georganiseerde conferentie plaats
over de betekenis van de Decent Work Agenda.
Vervolgadvisering
Hoofdstuk 6 van dit advies heeft betrekking op de integratie van ontwikkelingslanden in
de wereldeconomie. Daarover heeft op 20 februari 2008 ook een consultatief overleg met
minister Koenders plaatsgevonden. De raad neemt zich voor om hierover nog een vervolgadvies uit te brengen.
De raad zal tevens uiterlijk december 2008 een nader document opstellen inzake aspecten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (zie hiervoor paragraaf 5.4.8).

2
3

Zie Bijlage 2.
Zie Bijlage 3.
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Voorbereiding en vaststelling van het advies
Dit advies is voorbereid door de ad-hoc commissie globalisering , waarvan de samenstelling is vermeld in bijlage 9. Het advies is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
20 juni 2008. Het verslag van deze vergadering is te raadplegen op de website van de SER
(www.ser.nl).
Gelet op de aard van het advies heeft de raad besloten om zo spoedig mogelijk een
Engelse versie hiervan uit te brengen.

1.2

Eerdere advisering
Dit is niet de eerste keer dat de SER zich bezighoudt met het thema duurzame globalisering. In eerdere SER-adviezen is zowel ingegaan op de betekenis van globalisering voor
het beleid – globalisering als omgevingsfactor – als op de spelregels voor het globaliseringsproces.
In de middellange-termijn-adviezen van de SER fungeert globalisering (of in de eerdere
terminologie: internationalisering of mondialisering) als een belangrijke omgevingsfactor
voor het beleid naast bijvoorbeeld vergrijzing. Mede tegen de achtergrond van de internationalisering van de economie heeft de SER in het advies Convergentie en overlegeconomie uit
1992 de zogeheten kwaliteitsstrategie geformuleerd die in opeenvolgende mlt-adviezen
verder is uitgewerkt, zeker ook in het laatste mlt-advies Welvaartsgroei voor en door iedereen
van 2006, waar gepleit is voor een offensieve beleidsstrategie.
Daarnaast is de SER in diverse rapporten en adviezen ingegaan op de spelregels voor globalisering. Daarbij is ingegaan op de volgende onderwerpen4:
• Fundamentele arbeidsnormen en internationale handel.
• Internationale normenstelsels in verband met maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
• Non-trade concerns en de WTO.
• De positie van de landbouw in de WTO.
In 2001 heeft de SER-commissie ISEA een briefadvies over globalisering uitgebracht
waarin gepleit is voor een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie,
verdere versterking van de internationale economische rechtsorde en een grotere
beleidscoherentie.

4

Zie o.a.: SER, commissie ISEA (1996) Rapport Fundamentele arbeidsnormen en internationale handel, Den Haag,
SER (2000) Advies De winst van waarden: Advies over maatschappelijk ondernemen, publicatienr. 00/11, Den Haag,
SER (2003) Advies Naar een doeltreffender en op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid, publicatienr. 03/07,
Den Haag.
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Bijlage 4 bevat een overzicht van relevante SER-adviezen, die hierover in de periode 19922008 tot stand zijn gekomen alsmede een overzicht van de publicaties hierover van de in
de SER vertegenwoordigende organisaties.

1.3

Meerwaarde van dit advies ten opzichte van eerdere SER-advisering
De mogelijke meerwaarde van dit advies ten opzichte van eerdere SER-advisering is
drieledig.
Ten eerste wordt globalisering als omgevingsfactor voor het nationale en Europese beleid
nader onder de loep genomen. Wat is er precies aan de hand? Welke beleidsimplicaties heeft
de opkomst van China en India, het opsplitsen van productieprocessen en de verdere internationalisering van R&D? Kan de beleidsagenda in grote lijnen hetzelfde blijven? Of dient
ze te worden geïntensiveerd? Of op onderdelen te worden verfijnd en aangepast? Het accent
ligt daarbij vooral op de (her)ijking van de beleidsagenda, en niet zozeer op een gedetailleerde uitwerking op onderdelen. Dat laatste kan in vervolgadviezen gebeuren.
Het tweede terrein waar het huidige adviesproject meerwaarde heeft ten opzichte van
eerdere SER-advisering betreft het nader onder de loep nemen van de spelregels voor het
globaliseringsproces. Daarmee verbonden is het uitwerken van de SER-aanbevelingen
voor een versterking van de internationale rechtsorde en een betere benutting van globalisering om de positie van de allerarmsten te verbeteren. De spelregels worden met name
beoordeeld in het licht van het toenemende gewicht van China en het opsplitsen van productieprocessen. De SER is voornemens om in een vervolgadvies de aanbevelingen gericht
op een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie verder uit te
werken.
De meerwaarde van het advies ligt ook in de materiële aanbevelingen die het advies op
beide terreinen doet – de omgang met de gevolgen van globalisering en de spelregels voor
globalisering.
Het derde terrein waar dit advies meerwaarde heeft ten opzichte van eerdere SER-adviezen
betreft de verkenning van de beleidsruimte in het globaliseringsproces.
Het advies beargumenteert dat er wel degelijk beleidsruimte bestaat om het globaliseringsproces in goede banen te leiden. De wereld wordt niet ‘platter’5 in de zin dat er nog
maar één soort beleid mogelijk is. Die beleidsruimte komt vooral door agglomeratievoordelen, de mogelijkheid om publieke diensten te reguleren en te waarborgen (onderwijs,
onderzoek, wonen, pensioenen, gezondheid); het feit dat niet alle diensten verhandelbaar zijn zoals bij persoonlijke dienstverlening; de positieve effecten van een goede

5

Vgl. T. Friedman (2005) The World is Flat, over de globalisering in de eenentwintigste eeuw.
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sociale zekerheid, de kwaliteit van het overheidsbeleid, de ruimte die het fiscale stelsel
biedt door te combineren met de belastinggrondslag en de belastingtarieven. en last but
not least de overlegeconomie.
Hoewel de beleidsruimte in een open economie niet verdwijnt, is het wel zo dat in een
meer economische geïntegreerde wereld, nationaal beleid grotere gevolgen kan hebben,
in zowel positieve als negatieve zin. Het beleid moet dus wel degelijk inspelen op het
globaliseringsproces, maar kan daarbij eigen accenten zetten.
Voor het beïnvloeden van de spelregels van het globaliseringsproces heeft Nederland
vanwege het gewicht en de schaal de Europese Unie nodig. De Europese Unie is ook nodig
om te komen tot meer specialisatie in kennisintensieve producten en diensten (de vijfde
vrijheid).

1.4

Opbouw van dit advies
Dit advies begint met een analyse in hoofdstuk 2 van de twee specifieke kenmerken van
de huidige globaliseringsgolf: de verbreding door de deelname van ontwikkelingslanden
– met name China en India – en de verdieping door het opknippen van productieprocessen en de groei van de internationale dienstenmarkt. Op basis hiervan wordt de centrale
vraag hoe te zorgen dat globalisering de welvaart in brede zin ten goede komt6 nader
toegespitst op de volgende drie vragen:
• Met welke beleidsmix kan Nederland respectievelijk de Europese Unie zich voorbereiden op de mogelijke versnelling van het internationale specialisatieproces?
• Hoe is duurzame globalisering te bevorderen?
• Hoe is ervoor te zorgen dat door verbreding en flankerend beleid meer landen en
meer mensen profijt kunnen hebben van het globaliseringsproces?
Hoofdstuk 2 gaat ook in op de vraag naar de beleidsruimte om deze drie zaken aan te
pakken. Daarbij komt ook de belangrijke rol van de overlegeconomie voor het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie aan de orde.
De bovenstaande beleidsvragen worden achtereenvolgens in de hoofdstukken 3 tot en
met 6 uitgewerkt. Hoofdstuk 7 bevat een slotbeschouwing.

6

Welvaart in enge zin wordt gemeten naar het bruto (binnenlands) product. Welvaart in brede zin, oftewel maatschappelijke welvaart, omvat naast de materiële vooruitgang (winst, welstand, productie) ook sociale vooruitgang
(welzijn, sociale cohesie) en kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke en milieukwaliteit). (Zie verder paragraaf 2.3).
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2

Analytisch kader: beleidsuitdagingen en beleidsruimte

2.1

Inleiding: thematiek en opbouw van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk bevat het kader van waaruit de raad de adviesvragen beantwoordt. Als eerste
komt aan de orde wat dit advies verstaat onder globalisering en op welke kenmerken van
de huidige globaliseringsfase dit advies zich richt (paragraaf 2.2). Het gaat daarbij om de
verbreding en verdieping van het globaliseringsproces. Verbreding door de deelname van
ontwikkelingslanden waarvan China en India het meest in het oog springen. Verdieping
door het grensoverschrijdende uitbesteden van een breed scala van bedrijfsactiviteiten,
niet alleen de productie maar nu ook zaken als logistiek, administratie, onderzoek en
ontwikkeling, softwareontwikkeling et cetera.
Het uitgangspunt voor de SER-advisering is het brede welvaartsbegrip (paragraaf 2.3).
De raad is van mening dat door evenwicht en samenhang te brengen en te behouden
tussen profit, people en planet de basis wordt gelegd voor duurzame ontwikkeling.
De centrale vraag van dit advies luidt hoe ervoor te zorgen is dat globalisering de welvaart
in brede zin zowel op het nationale als op het internationale niveau ten goede komt.
Paragraaf 2.4 bespreekt de welvaartseffecten van globalisering in brede zin. Aan de orde
komen de effecten van globalisering op economische groei, aanpassingsprocessen op de
arbeidsmarkt en de inkomensverdeling tussen en binnen landen. Dit dient mede voor de
nadere uitwerking van de centrale probleemstelling in de volgende paragraaf.
Paragraaf 2.5 werkt de centrale probleemstelling uit in drie subvragen die in de latere
hoofdstukken afzonderlijk aan de orde komen:
• Hoe om te gaan met de versnelling van het specialisatieproces door de verbreding en
verdieping van het globaliseringproces? Met welke beleidsmix kan Nederland zich
hierop het beste voorbereiden?
• Hoe duurzame globalisering te bevorderen?
• Hoe te zorgen dat door verbreding en flankerend beleid meer landen en meer mensen
profijt kunnen hebben van het globaliseringsproces?
Paragraaf 2.6 legt uit waarom de raad denkt dat globalisering ruimte laat deze uitdagingen
voor het beleid aan te gaan. Deze beleidsruimte komt deels voort uit het vermogen van de
overlegeconomie om het aanpassingsvermogen van de economie te versterken. Paragraaf 2.7
gaat hier verder op in.
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2.2

Belangrijkste kenmerken huidige globaliseringsproces

2.2.1

Wat is globalisering?
Globalisering als proces van toenemende verwevenheid
Globalisering is een verzamelnaam voor een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele verwevenheid. Dit advies richt zich met name op de economische verwevenheid via de markten voor goederen en diensten, arbeid en kapitaal.
Handel in goederen en diensten, mobiliteit van kapitaal en mensen worden dan ook als
indicatoren van economisch globalisering gebruikt.
De verwevenheid wekt soms de indruk dat nationaal beleid geen invloed meer heeft op
het globaliseringsproces en op de effecten op nationaal en lokaal niveau. Het verplaatsen
van werkgelegenheid naar andere delen van de wereld lijkt een onontkoombaar proces
en beïnvloedt, waarop mensen globalisering ervaren. Ook de heftigheid waarmee de verwevenheid soms gepaard gaat is hierop van invloed. In dit advies krijgen de nationale
beleidsruimte en de mogelijkheden die de overheid en de sociale partners hebben om
Nederland en zijn burgers toe te rusten voor de toekomst ruim aandacht.
Grensoverschrijdende activiteiten economische actoren
De integratie van markten komt tot stand vanwege de grensoverschrijdende activiteiten
en betrokkenheid van economische actoren1:
• Bedrijven zijn betrokken bij het globaliseringsproces door handel in goederen en
diensten, buitenlandse investeringen en samenwerking op het terrein van productontwikkeling, onderzoek, marketing, financiering et cetera.
• Overheden zijn betrokken door het afbreken van belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten en het opstellen van supranationale kaders om met grensoverschrijdende externe effecten en marktfalen om te gaan.
• Burgers zijn betrokken bij het globaliseringsproces in diverse rollen: als consumenten, werknemers, ondernemers, als (nieuw statende) zzp’er, als beleggers. De invloed
van globalisering op burgers kan soms verschillende richtingen uitgaan: als consument kan iemand bijvoorbeeld profiteren van de goedkopere importen en meer
keuzemogelijkheden, terwijl dezelfde persoon als werknemer te maken heeft met een
herstructureringsproces als gevolg van het verplaatsen van productie naar een ander
land.
• Het maatschappelijk middenveld en non-gouvernementele organisaties zijn betrokken
door het nastreven van politieke of maatschappelijke doelen over de landsgrenzen
heen.

1

Vergelijk W. Molle (2003) Global Economic Institutions, Routledge, pp. 9-10.
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Krachten achter het proces van toenemende verwevenheid
De toenemende verwevenheid is mogelijk gemaakt door een daling van transport- en
communicatiekosten én het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende
activiteiten. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn de kosten voor het luchtvervoer
gedaald. Het internet en de daamee gepaard gaande verdere verspreiding van het Engels
als mondiale voertaal, leidt tot een sterke daling van de communicatie- en transactiekosten, wat ertoe bijdraagt dat steeds meer diensten verhandelbaar worden. Technologische innovatie maakt globalisering mogelijk en makkelijker, maar het zijn ook de
beleidskeuzes die bepalen in welke mate er sprake zal zijn van marktintegratie2.
Bovendien zijn ook transportkosten deels weer beleidsbepaald3.
Globalisering en regionalisering
De daling van de transport- en communicatiekosten wil echter niet zeggen dat afstand er
niet meer toedoet in de internationale handel. Onderstaande tabel 2.1 laat zien dat in de
EU-25 twee derde van de handel in goederen plaats vindt binnen de regio. Ook in de
NAFTA – de vrijhandelszone tussen de VS, Canada en Mexico – vindt meer dan de helft
van de handel plaats binnen de regio. Belangrijker is natuurlijk ook dat binnen de EU
en de NAFTA de handelskosten wegens tarieven, verschillen in wet- en regelgeving et
cetera kleiner zijn. In de Afrikaanse regio’s (ECOWAS en SADC) en de ACP-landen (zie
hoofdstuk 6) is de onderlinge handel van minder belang. De Zuid-Oost-Aziatische landen
vallen hiertussen in4.
De tabel laat ook zien dat met name tussen 2000 en 2005 de totale handel overal enorm
is toegenomen en dat het aandeel van de intraregionale handel bijna overal constant is
gebleven. Dit duidt op een forse toename van het volume van de handel tussen de verschillende regionale handelsblokken. Regionalisering en globalisering gaan dus samen.
De daarmee gepaard gaande interregionale migratie van arbeid levert soms spanning op.

2
3
4

Zie ook M. Wolf (2004) Why globalization works, Yale University Press, pp. 13-19.
Zo zijn in internationale transportkosten vaak niet de milieukosten geïnternaliseerd.
De economische integratie in Zuid-Azië is beperkt: India voert relatief weinig handel met zijn buurlanden Pakistan,
China, en Bangladesh.
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tabel 2.1

Handelsvolume goederen (in miljarden dollar) van de grootste regionale handelsgroepen en ACP-landen alsmede het percentage van de handel binnen de handelsregio (% intra).
1990
Totaal

1995

% Intra

Totaal

2000

% Intra

Totaal

2005
% Intra

Totaal

% Intra

ECOWAS

19

8

21

9

36

8

59

SADC

35

3

39

11

47

9

84

9
9

MERCOSUR

47

9

70

20

89

20

164

13

NAFTA

547

41

853

46

1214

56

1478

56

ASEAN

144

19

324

25

427

23

629

26

ASEAN+

563

27

1048

35

1326

34

2271

35

1526

67

2098

66

2409

67

4012

66

73

6

86

11

115

10

209

11

EU 25
ACP

Toelichting: ECOWAS= Economic Community of West-African Countries; SADC = Southern African Development Community,
MERCOSUR = Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay , Paraguay en
sinds 4 juli 2006 Venezuela; NAFTA = North American Free Trade Association, ASEAN (= Association of South East Asian
Nations) is een organisatie van tien landen in Zuidoost-Azië. ASEAN plus = deze tien landen plus China, Japan en Korea,
ACP-landen: zie kader over de indeling van de ACP-landen in paragraaf 6.3.
Bron: Unctad Trade Statistics, international merchandise trade:
(http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1890). Vergelijk W. Molle (2003) Global Economic Institutions, p. 30).

Eerdere globaliseringgolven
Globalisering is geen recent fenomeen, noch een constant proces. Om te begrijpen wat er
nu gebeurt, is enig historisch perspectief van belang. De ontwikkeling van globalisering
laat een golfbeweging zien. Figuur 2.1 geeft hiervan een illustratie waarbij gekeken wordt
naar de ontwikkeling van handelsstromen, kapitaalstromen en migratiestromen.
figuur 2.1

Schematisch overzicht van de drie globaliseringsfases.

Bron: Wereldbank (2002) Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy, Washington DC, World
Bank / Oxford, University Press, op. cit., p. 23.
Toelichting: Immigrants to the US is een indicatie voor de integratie van de mondiale arbeidsmarkten, Merchandise exports/
world GDP is gebruikt als indicator van de integratie van de mondiale goederenmarkt, Foreign capital stock/ developing
country GDP is gebruikt als indicator voor de integratie van de mondiale kapitaalmarkten. De piek van de buitenlandse
investeringen in ontwikkelingslanden als percentage van het bbp rond 1990 kan het gevolg zijn van het noemer-effect.
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Volgens de meeste onderzoekers heeft de integratie van markten op wereldschaal in de
19e eeuw dusdanige vormen aangenomen dat gesproken kan worden van de eerste fase
waarin er sprake is van een intensivering van de globalisering5. Belangrijke kenmerken
van deze eerste fase waren de dominantie van het Verenigd Koninkrijk in het wereldhandelssysteem, dat als eerste industrienatie in de tweede helft van de 19de eeuw eenzijdig
de handelsbeperkingen opruimde, de groei en integratie in het wereldhandelsysteem
van de Verenigde Staten, vooral ook door emigratie uit Europa en de groeiende intraEuropese handel en investeringen. De Eerste Wereldoorlog, toenemende isolationalisme
in de VS en protectionisme maakten een einde aan deze eerste fase van globalisering en
leidden tot in zichzelf gekeerd nationalisme6.
De tweede fase van intensivering van het globaliseringsproces begon rond 1945. Belangrijke impulsen voor de tweede fase van het globaliseringsproces in deze periode zijn de
aanvaarding van de VS van haar leidende rol op het wereldniveau en de opbouw van
supranationale instituties zoals de GATT (later WTO), waarin afspraken zijn gemaakt over
de geleidelijke afbouw van tarieven en handelsbelemmeringen, IMF, Wereldbank en de
Verenigde Naties. Tot slot hebben de opkomst van multinationale ondernemingen en de
Europese integratie een rol gespeeld bij het weer op gang brengen van het globaliseringsproces.
Deze tweede fase bestond vooral uit een zwakke herhaling van de eerste fase. De onderlinge handel tussen ontwikkelde landen nam toe, terwijl de ontwikkelingslanden grotendeels verstoken bleven van globalisering. Beperkingen op grensoverschrijdende kapitaalstromen werden losgelaten en sinds het begin van de jaren zeventig was weer sprake van
hoge kapitaalmobiliteit. Sinds de jaren tachtig heerst de overtuiging bij internationale
financiële instellingen – zoals het IMF en de Wereldbank – dat zonder vrije kapitaalmobiliteit niet optimaal geprofiteerd kan worden van vrijhandel. Sinds begin jaren 80 is dan
ook een liberalisatie van het kapitaalverkeer voor de geïndustrialiseerde landen waar te
nemen.
Verbreding en verdieping als kenmerk huidige globalisering
Rond 1980 begint de huidige derde globaliseringsfase. Zo is de wereldhandel bijvoorbeeld
sinds 1980 in reële termen vervijfvoudigd en zijn de totale financiële activa als aandeel
van het wereld-bbp meer dan verdubbeld. Kenmerkend voor deze fase zijn7:
• De integratie van een bredere groep landen in het wereldhandelsysteem. Het meest
spectaculair daarbij is de opkomst van China en India. Met name China heeft veel

5
6
7

Zie b.v. World Bank (2002) Globalization, Growth and Poverty, op.cit., p. 24.
J. Frieden (2006) Will global capitalism fall again?, Bruegel essay and lecture series, z.p.
Zie World Bank (2002) Globalization, Growth and Poverty, op. cit., pp. 31 e.v.; C. Denis, K. Mc Morrow en W. Roeger
(2006) Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, European Economy – Economic Papers 254,
Brussel, Europese Commissie, pp. 27-28; World Bank (2007) Global Economic Prospects: Managing the next wave of
globalization, World Bank Publications, p. 46 e.v.

33

ANALYTISCH KADER: BELEIDSUITDAGINGEN EN BELEIDSRUIMTE

buitenlandse investeringen aangetrokken. Belangrijk is ook de val van de Berlijnse
Muur geweest die tot integratie van de voormalige Oostblok-landen heeft geleid.
• Het internationaal opknippen van bedrijfsprocessen, wat tot een toename van uitbesteding leidt en de internationalisatie van de markt voor R&D. Een en ander komt
tot uiting in de toename van de handel in intermediaire goederen en de groei van de
dienstenhandel8.
• Een toename van de kapitaalmobiliteit. In vergelijking met de eerste periode van
globalisering zijn vooral de kortdurende kapitaalbewegingen en de integratie van
financiële markten sterk toegenomen.
• De toename van de arbeidsmigratie van ontwikkelingslanden naar ontwikkelde landen9. Deze integratie van de arbeidsmarkt blijft echter achter bij de arbeidsstromen
gedurende de eerste fase van het globaliseringsproces en bij de integratie van de
andere markten in de huidige globaliseringsfase10.
Er is dus in de derde fase zowel sprake van een verbreding van het globaliseringproces
(met de opkomst van China en India en andere ontwikkelingslanden doen meer landen
mee) als een verdieping van de marktintegratie (vooral door het opknippen van bedrijfsprocessen en de toename van de kapitaalmobiliteit). De kortlopende kapitaalstromen en
de integratie van de financiële markten komen in dit advies maar zeer beperkt aan de
orde.
2.2.2

Verbreding: de opkomst van ontwikkelingslanden, met name China en India
Fundamentele verschuivingen in het mondiale economische krachtenveld
Het aandeel van ontwikkelingslanden in de totale wereldhandel is sinds 1980 fors gegroeid.
Hun aandeel in de totale export is gestegen van 22 procent in 1980 naar 32 procent in 2005.
De Wereldbank verwacht dat dit aandeel in 2030 verder stijgt naar 45 procent. Het aandeel
van ontwikkelingslanden in de totale import van de ontwikkelde landen steeg van minder
dan 15 procent in de jaren zeventig naar meer dan 40 procent in 2005, en zal naar verwachting in 2030 verder toenemen tot meer dan 65 procent. Ontwikkelingslanden exporteren

8

9

10

Volgens de Times Wereldatlas is dit zelfs het kenmerkende van globalisering: "Globalization is the third stage of
cross-national economic integration. It goes beyond the intrenational exchange of goods and services and foreign
investment to include all phases of economic activity. Products and services may now be designed, produced and
delivered and sold in different countries", The Times Comprehensive Atlas of the World (2007), 12th edition, Time/
Collins, p. 48.
Zie ook SER (2007) Advies Arbeidsmigratiebeleid, publicatienr. 07/02, Den Haag, pp. 27-28. Hierin wordt gesteld dat
de groei in wereldwijde migratiestromen van de afgelopen 30 jaar vooral bestaat uit migratie van minder naar meer
ontwikkelde landen. De nettomigratie naar de ontwikkelde landen zal naar verwachting iets afzwakken. Dit is deels
politiek bepaald (strengere immigratiewetgeving), maar deels ook het gevolg van een verbetering in de economische
situatie.
S. Brakman, H. Garretsen, C. van Marrewijk en A. van Witteloostuijn (2006) Nations and firms in the global economy:
An Introduction to International Economics and Business, Cambridge University Press, pp. 36-37; C. Denis [et al.]
(2006) Globalisations: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, op. cit., pp. 22-23; T. J. Hatton [et al.]
(2007) Should we have a WTO for international migration?, Economic Policy, 22 (2007) – nr. 50 (April), pp. 342-343.
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nu voor het overgrote deel industrieproducten. In 1980 bestond de export van ontwikkelingslanden nog hoofdzakelijk uit primaire producten. Deze verschuiving komt ook tot
uiting in de opkomst van multinationals als Tata Steel (zie kader).

Nieuwe multinationals
De opkomst van China en India en andere landen wordt ook weerspiegeld in de
opkomst van nieuwe multinationals. Voorheen waren het vooral multinationals
uit Europa en Amerika die buitenlandse overnames deden. Tegenwoordig
gebeurt ook het omgekeerde waarbij het de nieuwe multinationals uit opkomende economieën zijn die westerse bedrijven overnemen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de overname van het Nederlands/Engelse staalbedrijf Corus
door het Indiase Tata Steel en het feit dat het Chinese Ping An Insurance de
grootste aandeelhouder van Fortis is geworden. Er is volgens Van Agtmael sprake
van een enorme marktverplaatsing. In de opkomende landen zit verreweg de
meeste groei van de consumenten. Deze nieuwe megamarkten brengen grote
mogelijkheden met zich mee. De activiteiten van nieuwe multinationals verschuiven van namaak naar procestechnologie en innovatie. Het gaat hier veelal
om kapitaalintensieve industrieën, zoals halfgeleiders van Samsung uit Korea of
vliegtuigen van Embraer uit Brazilië. De combinatie van veel geld en het verlangen om toegang te krijgen tot technologie, merken of ontwerpen heeft de laatste
jaren geleid tot een gestage toename van het aantal overnamepogingen van de
kant van opkomende multinationals. Deze nieuwe multinationals zijn in toenemende mate echt mondiaal met aandeelhouders van over de wereld.
• Bron: A. van Agtmael (2007) De nieuwe multinationals: Hoe bedrijven uit Brazilië, China, India, Korea
en Mexico de westerse markten overnemen, Business Contact.

De opkomst van de ontwikkelingslanden heeft investeringen uit de ontwikkelde landen
aangetrokken. Heel opvallend is ook dat er bij de kapitaalstromen tussen de ontwikkelde
en de ontwikkelingslanden sprake is van tweerichtingsverkeer en dat er per saldo zelfs
kapitaal van de ontwikkelingslanden naar de ontwikkelde landen stroomt11. Dit hangt
samen met de omvangrijke en langdurige overschotten op de lopende rekening van snelgroeiende landen als China, waardoor er grote valutareserves ontstaan – de Chinese
valuatareserve bedraagt 1333 miljard dollar – die vooral in de ontwikkelde landen
worden belegd12. Een deel van die reserves wordt belegd via de zogeheten sovereign
wealth funds – staatsfondsen die de reserves wereldwijd investeren, soms met strate-

11

12

Zie: S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, p. 200 v.v.; E.S. Prasad, R. G. Rajan en
A. Subramanian (2007) Foreign Capital and Economic Growth, Brookings Papers on Economic Activity, Brookings
Institution Press, pp. 153-230.
Zie: O. Jeanne (2007) International reserves in Emerging Market Countries: Too much of a good thing?, Brookings
Papers on Economic Activity, Brookings Institution Press, pp. 1-80.

35

ANALYTISCH KADER: BELEIDSUITDAGINGEN EN BELEIDSRUIMTE

gische overwegingen. Naar verwachting zullen deze fondsen de komende tien jaar zeer
snel groeien en tot belangrijke spelers op de financiële markten behoren.
De tweede globaliseringsgolf werd vooral gedomineerd door de relatie tussen de EU en
de VS. Dit kwam onder andere tot uiting in het bestuur en het beleid van de supranationale instellingen die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgezet en de wereldhandelsrondes. De zogeheten Uruguay-ronde (1986-1994) was de laatste ronde die gedomineerd werd
door de onderhandelingen tussen de EU en de VS. De uitkomsten van deze ronde werden
door de ontwikkelingslanden als teleurstellend ervaren vanwege onde andere de
beperkte resultaten op landbouwgebied en voor arbeidsintensieve industrieproducten
als textiel, die voor deze landen belangrijk zijn. In de huidige Doha-ronde zou er meer
aandacht zijn voor de belangen van ontwikkelingslanden. De onderhandelingen in deze
ronde zijn gecompliceerder geworden omdat een aantal ontwikkelingslanden een handelscoalitie heeft gesloten en grotere concessies eist van de EU en de VS op bijvoorbeeld
het terrein van de landbouw. De besprekingen zijn verder gecompliceerd door de soms
felle protesten van de NGO’s tegen de wereldhandelsbesprekingen.
De fundamentele verschuivingen in het mondiale economische krachtenveld hangen
vooral samen met de opkomst van India en China. De rest van de paragraaf gaat hier
verder op in.
De opkomst van India en China
Het meest in het oog springend vanwege de grote schaal is de opkomst van China en
India. Beide landen (samen goed voor 36 procent van de wereldbevolking) maken de laatste
decennia een enorme economische ontwikkeling door. Ter illustratie is het bbp van
China in 2003 is meer dan verzesvoudigd ten opzichte van 1980. Voor India is het bbp in
die periode ongeveer drie en een half keer zo groot geworden. Het CPB heeft in 2007 becijferd dat, na de VS, momenteel China, gevolgd door India de grootste economieën zijn13.
Deze spectaculaire groei valt samen met het openen van de grenzen. Het aandeel van
China en India in de wereldhandel is sterk gestegen. China is met een aandeel van 7,3 procent in de wereldwijde export één van ’s werelds grootste handelsmachten geworden14.
Waren de exporten vanuit China in de jaren zestig nog nihil, in 2006 is het aandeel van
exporten in het nationaal inkomen bijna 38 procent. De Chinese economie is nu, gegeven

13

14

W. Suyker, H. de Groot en P. Buitelaar [et al.] (2007) India and the Dutch Economy: Stylized facts and prospects, CPB
Document 155, Den Haag, Centraal Planbureau, p. 19. Daarbij is de EU niet als één economie gerekend. Het voor
koopkrachtpariteit gecorrigeerde bbp voor China en India is recentelijk fors herzien. Volgens deze cijfers is China nog
steeds de grootste economie achter de VS, maar moet India Japan en Duitsland voor laten gaan. Zie: The Economist,
22 december 2007, p. 92.
P. Buitelaar (2007) China en India: wie scoort het best? Kwartaalschrift Economie, 2002 – nr. 2, p. 243. Het aandeel
van China in de totale import van goederen in de VS steeg van 0,04 procent in 1972 tot meer dan 19 procent in 2005.
Dit is meer dan de toename van het aandeel van Mexico (toename van 8,5 procentpunt in de periode) of India
(toename van 0,6 procentpunt in de periode. Zie: P. K. Schott (2008) The relative sophistication of Chinese exports,
Economic Policy, 23 (2008) – nr. 53 (January), p. 22.
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haar grootte, heel open. In sommige sectoren, zoals consumentenelektronica, domineren
buitenlandse ondernemingen de export. Volgens cijfers van het CPB is het aandeel van
buitenlandse ondernemingen in de totale export van China meer dan 55 procent15.
Ongeveer 40 procent van de export van China bestaat uit relatief laagwaardige, weinig
kennisintensieve goederen (kleding, textiel, schoeisel, reisproducten, speelgoed, meubels).
Opvallend is daarnaast het hoge aandeel (36 procent) van de uitvoer van relatief hoogwaardige goederen, technologie (computers, camera’s). China ontwikkelt zich als de
werkplaats van de wereld: veel hoogwaardige goederen worden hier geassembleerd
(zie verderop).
India is ten opzichte van andere Aziatische landen nog een relatief gesloten economie,
met een aandeel in de wereldexport in 2005 van 0,9 procent16. India heeft evenwel vanaf
1980 drastische hervormingen doorgevoerd, eerst intern (ten gunste van het bedrijfsleven) en vanaf 1991 ook extern (ten gunste van internationale handel). Een belangrijk
deel van de Indiase goederen export bestaat uit primaire producten zoals olie, diamanten
en laagwaardige weinig kennisintensieve producten zoals kleding, textiel en textielvezels. Met name sinds 2000 is de Indiase export gegroeid door de export van software en
ICT-gerelateerde diensten. In de periode 1998 tot en met 2003 nam de Indiase export van
ICT-diensten met gemiddeld 42 procent per jaar toe17. De laatste jaren komt driekwart
van de bbp-groei van India voor rekening van de dienstensector.
De verdere opkomst van China en India
Het CPB acht het mogelijk dat de handel tussen de EU enerzijds en China en India anderzijds tot 2040 jaarlijks tussen de 5 en de 10 procent toeneemt18. Een groei van 10 procent
over deze periode impliceert dat de handel bijna 24 maal zo groot wordt. Een en ander is
wel afhankelijk van de voortgang in de handels- en marktliberalisatie. Deze prognoses
sluiten aan bij die van de Wereldbank over het toenemende aandeel van ontwikkelingslanden in de wereldhandel.

15
16
17
18

Zie W. Suyker en H. de Groot (eds.) (2006) China and the Dutch economy: stylised facts and prospects, CPB Document
no. 127, Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek, p. 46.
P. Buitelaar (2007) China en India: wie scoort het best?, op. cit., p. 243
CBS (2006) De Nederlandse economie 2005, Heerlen/Voorburg, Centraal Bureau voor de Statistiek, p. 187.
Zie W. Suyker en H. de Groot [et al.] (2006) China and the Dutch Economy, op. cit., pp. 73-75; W. Suyker, H. de Groot
en P. Buitelaar [et al.] (2007) India and the Dutch Economy: Stylized facts and prospects, op.cit., p. 86.
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Op dit moment vullen de specialisatiepatronen van India en China enerzijds en de meeste
van de EU15 elkaar vooral aan19. Dat geldt ook voor Nederland, al zijn er ook sectoren
waarin de specialisatie van Nederland met die van China of India overlapt20.
Welk potentieel hebben China of India voor hoogwaardige productie van goederen en
diensten, waarin de EU-15 zich vooral specialiseert? Een eerste observatie hierbij is dat
beide landen een specialisatiepatroon hebben dat niet goed past bij hun ontwikkelingsniveau. Arbeidsintensieve producten met simpele assemblage vormen een belangrijk
deel van de Chinese export. Maar daarnaast exporteert China ook hoogwaardige goederen. China’s assemblagerol in de wereldeconomie vertekent dit beeld echter. Een dergelijke vertekening vindt ook plaats in andere landen. Hightechproducten zijn het snelst
groeiende segment van de internationale handel. Met name Oost-Azië ontpopt zich als
belangrijk cluster voor de productie van hightechproducten. Srholec laat zien dat de toename van export van hightechproducten uit ontwikkelingslanden veelal blijkt samen
te hangen met een toename van de import van hightech intermediaire producten21.
Tegenover deze relativering staan echter ook recente studies die betogen dat China de
assemblagerol aan het verlaten is en een beweging richting meer hoogwaardige export
aan het maken is22. Er zijn indicaties dat China is moving up the value chain, zoals het
recente overschot aan kapitaalgoederen op de handelsbalans en het feit dat steeds meer
internationale bedrijven (zoals Microsoft, Dell en HP) R&D-centra opzetten in China23.
India exporteert naast textiel en kleding vooral computerdiensten en overige zakelijke
dienstverlening. Deze diensten hebben een grote bijdrage geleverd aan de sterke groei
van de Indiase economie. Ondanks dat is in India een hogere groeiratio nodig voor de

19

20

21
22
23

Zie: D. Rae en M. Sollie (2007) Globalisation and the European Union: which countries are best placed to cope?, OECD,
Economics Department Working Paper, no. 586, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), p. 10 e.v. In de nieuwe EU-lidstaten, die hun comparatieve voordeel wel moeten vinden in sectoren met relatief lage lonen, overlappen de specialisatiepatronen veel meer met die van China en India (zie ook paragraaf 3.2.2).
Zie: Zie W. Suyker en H. de Groot [et al.] (2006) China and the Dutch Economy, op. cit., pp. 37; W. Suyker, H. de Groot
en P. Buitelaar [et al.] (2007) India and the Dutch Economy: Stylized facts and prospects, op.cit., pp. 49,60; J. Bakens
en H. de Groot (2007) Globalisation and the Dutch Economy: A case study to the influence of the emergence of China
and India and Eastern Europe on Dutch international trade, CPB Discussion Paper no 89, Den Haag, Centraal Planbureau. De overlappende sectoren met China zijn anorganische chemie, fotoapparatuur en elektrische machines,
en met India de chemie. Bij primaire producten bestaat er op het eerste gezicht ook een overlap met het Indiase
specialisatiepatroon, maar bij nadere desegregatie blijkt het toch om verschillende producten te gaan.
M. Srholec (2007) High-tech exports from developing countries: a symptom of technology spurts or statistical
illusion?, Review of world economics 2007, Vol. 143 (2007) – nr. 2.
Zie b.v. L. Cui en M. Syed (2007) The shifting structure of China’s trade and production, IMF Working Paper, WP/07/214,
International Monetary Fund.
K. Havik en K. Mc Morrow (2006) Global trade and Outsourcing: How well is the EU Coping with the new challenges?,
European Economy, Economic Papers 259, p. 10 en D. van Welsum (2007) Is China the new centre for offshoring IT and
ICT-enabled services? Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), p. 17. Volgens Schott
is er steeds meer overlap tussen het exportpakket van China en de OECD-landen, maar blijkt bij nadere beschouwing
dat China zich vooral specialiseert in variëteiten met een lage kwaliteit, terwijl OECD-landen, vooral de EU, zich
specialiseren in variëteiten met een hoge kwaliteit. Zie: P. K. Schott (2008) The relative sophistication of Chinese
exports, op. cit. en L. Fontagné, G. Gualier en S. Zignago (2008) Specialisation across varieties and North-South competition, Economic Policy 23 (2008) – nr. 53 (January), pp. 51-91.
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industrie om zo laaggeschoolde banen te creëren teneinde te zorgen voor een verlichting
van de armoede.
Een tweede observatie is dat voor beide landen de wet van de grote getallen geldt. Beide
landen zijn zo enorm groot dat hun marktaandeel voor bepaalde goederen niet overeen
hoeft te stemmen met hun relatieve specialisatie.
Een derde observatie is dat beide landen belemmeringen ondervinden voor de verdere
uitbouw van de kenniseconomie. Deze belemmeringen liggen vooral op het terrein van
het onderwijsniveau en -deelname en de instituties. China heeft een groot en snel
groeiend arbeidsaanbod van hooggeschoolden. In een land met 1,3 miljard inwoners
zijn, zoals hierboven opgemerkt, alle absolute aantallen groot. Als percentage van de leeftijdsgroep is het aantal afgestudeerden in zowel China als India echter slechts een vijfde
van dat van de Europese Unie. De verschillen zijn nog groter voor het voltooien van postdoctorale studies: 0,1 procent van de Chinese 25- tot 29-jarigen voltooide een dergelijke
studie, tegen 1,3 procent in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Van de totale
beroepsgeschikte bevolking heeft in China 5 procent een tertiaire studie voltooid, tegen
21 procent in de Europese Unie en 37 procent in de Verenigde Staten24. Specifiek voor
India geldt dat nog steeds een groot deel van de bevolking (bijna 40 procent) analfabeet
is. Bij het tertiaire onderwijs zijn de absolute aantallen groot, maar als percentage slechts
12 procent van de relevante leeftijdsgroep tegenover 59 procent in Nederland25. Verdere
expansie van de kennisintensieve private dienstensector in India wordt ook bemoeilijkt
door de slechte kwaliteit van veel tertiaire onderwijsinstellingen en het feit dat ook
elders in de economie hooggeschoolden nodig zijn.
Over het algemeen suggereert de voorraad ICT-gerelateerde infrastructuur in China en
India grote mogelijkheden. Maar er is volgens de OESO nog een lange weg te gaan voordat
deze landen zich met de OESO-landen kunnen meten in termen van intensiteit en kwaliteit van infrastructuur26. China’s bruto binnenlandse uitgaven aan R&D zijn relatief
hoog. Het is echter als percentage van het bbp lager dan sommige van de OESO-landen.
China heeft een hoog absoluut aantal van binnenlandse patenttoepassingen. Dit kan
gezien worden als indicator van de output van R&D-activiteiten.
De bereidheid van buitenlandse bedrijven om hoogwaardige diensten en RenD-onderzoek aan China uit te besteden is afhankelijk van de handhaving aldaar van intellectuele
eigendomsrechten. Daarmee is het op dit moment vaak niet goed gesteld, ondanks de
verbetering van de Chinese wetgeving op dit punt. De Wereldbank wijst meer in het alge-

24
25
26

CPB (2006) Macro Economische Verkenningen 2006 [MEV], Den Haag, Centraal Planbureau, p. 136 en D. van Welsum
(2007) Is China the new centre for offshoring of IT and ICT-enabled services?, OECD, op.cit., pp. 18-25.
W. Suyker, H. de Groot en P. Buitelaar [et al.] (2007) India and the Dutch Economy: Stylized facts and prospects,
op.cit., pp. 88-89.
D. van Welsum (2007) Is China the new centre for offshoring of IT and ICT-enabled services?, OECD, op.cit., p. 25.
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meen op het belang van de institutionele omgeving voor de kenniseconomie en de lange
weg die India en China op dit punt hebben te gaan27:
To compete with the United States, the European Union, and Japan in innovation and high-tech
products, China and India will require institutions similar to those of the OECD countries. The two
countries are a long way from having such institutions at present. Moreover, building them takes
a long time and is unlikely to occur within 25 years (…). Thus the United States leads in innovationbased growth not because it has more scientists and engineers, but because it has an institutional
framework that allows companies such as Microsoft, Apple, and Yahoo to exploit new ideas.
Een mogelijke conclusie uit het bovenstaande is dat het specialisatieproces zich zal
versnellen door de opkomst van China en India en andere ontwikkelingslanden, maar
dat bij handhaving van de huidige specialisatiepatronen, dit niet tot grote aanpassingsprocessen in Nederland of andere EU15-landen hoeft te leiden. Nederland heeft meer
overlap in comparatieve voordelen met India dan met China, maar de omvang van de
handel met India is bescheiden. Mochten India en China er echter in slagen de markten
voor hoogwaardige goederen en diensten te gaan domineren, dan zullen de mogelijke
aanpassingskosten groter zijn. Dit is op korte termijn niet waarschijnlijk, maar gezien de
enorme schaal van deze landen ook niet uit te sluiten.
China, India en fundamentele arbeidsrechten
Er zijn aanwijzingen dat China en India opklimmen in de ‘value chain’. Dit neemt
echter niet weg dat bijna de helft van de goederenexport uit beide landen laagwaardige
arbeidsintensieve producten betreft zoals kleding, textiel, schoeisel et cetera. Deze specialisatie weerspiegelt het relatief lage loonniveau in deze landen. Op de arbeidsomstandigheden waaronder deze producten worden gemaakt, is vaak het nodige aan te merken.
De Amerikaanse Fair Labor Association28 (FLA) heeft in 2005 onderzoek verricht naar de
naleving van hun gedragscode in 99 fabrieken (met gemiddeld 779 werknemers per
fabriek), verspreid over de hele wereld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat overtredingen veel voorkomen rondom gezondheid en veiligheid op het werk (45 procent van de
totale overtredingen). Daarnaast vinden veel overtredingen plaats bij de hoogte van het
loon, het aantal werkuren en de mate van compensatie voor overuren (28 procent).
Azië komt naar voren als een regio waar veruit de meeste overtredingen plaatsvinden.
Respectievelijk 33 procent en 11 procent van de onderzochte fabrieken bevinden zich in
China en India29. Nike komt met soortgelijke resultaten naar buiten in haar Corporate

27
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World Bank (2007) Global Economic Prospects: Managing the next wave of globalisation, op.cit., p. 117.
De Fair Labor Association (FLA) is een multistakeholderinitiatief van bedrijven, NGO’s en universiteiten.
De FLA voert een verificatie uit bij de aangesloten bedrijven, aan de hand van een intern opgestelde
gedragscode. Tevens faciliteert de FLA een klachtenprocedure voor de aangesloten bedrijven.
Cijfers uit de tabel moeten met zorg worden geïnterpreteerd: factoren als verschil in kwaliteit van de gebruikte
controleurs, bekendheid van de controleur met de FLA-methode etc. kunnen allemaal van invloed zijn geweest
op de uitkomst. FLA (2006) 2006 Annual Public Report, Washington DC, Fair Labor Association, pp. 28-35.
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Responsibility Report FY05-06. Met name in China blijkt het naleven van de gedragscode
door gecontracteerde fabrieken moeizaam te verlopen.
China en India hebben allebei vier van de acht Fundamentele Arbeidsprincipes van de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) ondertekend. Zowel China als India hebben de
twee verdragen tegen discriminatie nr. 100 en nr. 111 ondertekend. De verdragen nr. 138
en nr. 182 tegen kinderarbeid heeft van deze beide landen alleen China ondertekend, terwijl de verdragen nr. 29 en nr. 105 tegen dwangarbeid alleen door India zijn ondertekend.
Geen van beide heeft de verdragen nr. 87 en nr. 98 voor vrijheid van vakvereniging ondertekend (zie verder paragraaf 5.2).
Het is mogelijk dat een land, terwijl het niet de desbetreffende ILO-verdragen heeft
ondertekend30, desalniettemin een hogere standaard aanhoudt bij de vormgeving van
nationale wetgeving, Een voorbeeld hiervan is India, dat wel nationale wetgeving hanteert tegen kinderarbeid maar niet de desbetreffende ILO-verdragen heeft ondertekend.
Een discrepantie is vervolgens het gat tussen de nationale arbeidswetgeving en de daadwerkelijke handhaving hiervan. Door een gebrekkige handhaving heeft een hogere standaard van nationale wetgeving weinig tot geen impact op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. In India bijvoorbeeld komt ondanks een nationaal verbod toch nog
steeds aanzienlijk veel kinderarbeid voor (zie verder hoofdstuk 5).
In China spelen dezelfde dilemma’s een rol. Ook in China ligt het probleem niet zozeer
bij een tekortschieten van de nationale arbeidswetgeving (die vergelijkbaar is met wetgeving in ontwikkelde landen, met uitzondering op het gebied van vrijheid van vakvereniging), maar bij een tekortkoming van de handhaving31. In China bestaat maar één vakbeweging, de ‘All China Federation of Trade Unions’ (de ACFTU), die volledig gecontroleerd wordt door de overheid. Omdat deze vakbeweging niet onafhankelijk is, hebben de
werknemers onvoldoende mogelijkheid om slechte arbeidsomstandigheden aan de kaak
te stellen. De overheid verbiedt het oprichten van een eigen onafhankelijke vakbeweging.
Op het moment zijn er geen effectieve mechanismen om overtredingen van arbeidsrechten terecht te wijzen. China telt bijvoorbeeld op dit moment ongeveer 110.000 advocaten
(waarvan er maar weinig gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht), op een inwonersaantal van
meer dan 1,3 miljard32. Corruptie is een ander obstakel dat wetshandhaving in de weg
staat.
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Y. v.d. Meulen Rodgers, G. Berik (2006) Asia’s Race to Capture Post-MFA Markets: A Snapshot of Labor Standards,
Compliance, and Impacts on Competitiveness, Asian Development Bank, Review, vol. 23 (2006) – nr. 1, p. 72.
Zie: Werknemer in China krijgt recht op vaste baan, Het Financieële Dagblad, 2 januari 2008.
Y. Zheng (2006) Why China lacks the right environment for corporate social responsibility, University of Nottingham –
China Policy Institute, p. 12.
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2.2.3

Verdieping: splitsing bedrijfsprocessen en internationalisatie diensten
Opknippen en verplaatsing van bedrijfsprocessen
Naast verbreding met een aantal grote ontwikkelingslanden, kenmerkt de huidige globaliseringsfase zich ook door een verdieping in de herallocatie van bedrijfsprocessen van
multinationale ondernemingen. Dit uit zich in het opsplitsen en uitbesteden van (delen)
van onder andere de productie, marketing, softwareontwikkeling, administratie, logistiek, onderzoek en ontwikkeling en de herallocatie van hoofdkantoren. Dat kan binnen
het land van vestiging gebeuren, maar ook over de grenzen heen, en binnen het eigen
concern, of naar een ander bedrijf.
Het opknippen van bedrijfsprocessen is niet nieuw. In het verleden zijn delen van met
name het productieproces verplaatst naar lagelonenlanden. Nieuw is dat het uitbesteden
nu niet alleen het productieproces betreft, maar een veel breder scala van activiteiten
zoals administratie, logistiek, softwareontwikkeling et cetera. Een en ander hangt samen
met de toenemende verwevenheid tussen de zakelijke dienstverlening en de industrie33.
Voor dit advies gaat het vooral om het uitbesteden over de grenzen heen. Aan dit fenomeen worden vele verschillende termen gekoppeld: offshoring, international sourcing,
production fragmentation, delocalization, production relocation, en zelfs global supply
chain management.
Motieven
De motieven voor verplaatsing zijn grofweg in twee categorieën te verdelen: de eerste
categorie hangt samen met kostenverschillen, de tweede categorie motieven heeft te
maken met markttoegang34. Kostenverschillen spelen vooral een rol bij verplaatsingen
tussen ‘ongelijke’ landen, terwijl de aanwezigheid van belangrijke leveranciers, afnemers
of werknemers het aantrekkelijk maken om (delen van de) productie te verplaatsen naar
een ‘gelijk’ land. In de praktijk spelen beide motieven door elkaar heen.
Een betrekkelijk nieuw element is het uitbesteden van diensten en R&D en de daarmee
gepaard gaande globalisering van de zakelijke dienstenmarkt en de IT-sector in het
bijzonder. Vooral het uitbesteden van hoogwaardige diensten naar een lagelonenland
als India (zie vorige paragraaf) heeft veel opzien gebaard.
Groei van uitbesteden wereldwijd
Om een indruk te krijgen van de groei van de internationale markt voor uitbesteding zijn
vooral de handelsstatistiek van belang. Volgens de Europese Commissie is de wereldwijde
markt voor uitbesteding – gemeten als de som van de groei van de import handel in intermediaire goederen en diensten – sinds de jaren negentig gegroeid met 3 procent punt

33
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Zie: G. van Gessel-Dabekaussen (2007) Zakelijke diensten voor en door de industrie, CBS Website, 10-12-2007.
Zie: J. Gorter, P. Tang en M. Toet (2005) Verplaatsing vanuit Nederland: Motieven, gevolgen en beleid, CPB
document 76, Den Haag, Centraal Planbureau.
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van het bbp35. Dit is minder dan de groei van de totale wereldhandel. Maar achter deze
geaggregeerde cijfers gaan verschillende ontwikkelingen schuil die duiden op het toenemende belang van internationale uitbesteding:
• In China is het aandeel van de import van intermediaire goederen in de totale import
sterk gestegen, terwijl dat in de ontwikkelde landen is gedaald. China geeft vooral een
handelsoverschot in finale goederen. Dit duidt op de belangrijke assemblagefunctie
van China.
• De laatste jaren wordt de groei van de uitbesteding vooral aangejaagd door de diensten, meer in het bijzonder de zakelijke diensten. De handel in diensten houdt wel
gelijke tred met de groei van de wereldhandel. Ongeveer 80 procent van de dienstenhandel vindt, ondanks de opkomst van India, plaats tussen de OECD-landen.
De schaal van uitbesteding is vergeleken met de totale economie nog steeds vrij beperkt
in ontwikkelde landen. De import van intermediaire goederen en diensten inputs (exclusief energie) omvatten 5 procent van de bruto-output en ongeveer 10 procent van totale
intermediaire inputs in ontwikkelde landen in 200336.
Internationalisatie van de markt voor onderzoek en ontwikkeling
De wereldwijde expansie van R&D-activiteiten is logischerwijs sterk gelieerd aan het huidige globaliseringsproces. Deze expansie komt voornamelijk voor rekening van grote multinationale ondernemingen, die op dit moment goed zijn voor bijna de helft van de wereldwijde publieke en private uitgaven aan RenD37. Tussen 1993 en 2001 is het aandeel van buitenlandse RenD-activiteiten van bedrijven uit de OECD met 40 procent toegenomen (van 12
naar 16 procent). Een deel van deze RenD-activiteiten wordt naar China uitbesteed.
Het potentieel voor uitbesteden
Baldwin en anderen wijzen erop dat door uitbesteding van taken en het geografisch
opknippen van productieprocessen het moeilijker kan worden om de toekomstige winnaars en de verliezers van globalisering aan te wijzen38. De handel in finale goederen en
diensten heeft vooral geleid tot een herschikking van sectoren, waarbij bijvoorbeeld de
textiel- en schoenindustrie en grote delen van de scheepsbouw naar lagelonenlanden zijn
verdwenen. Het zijn vooral laaggeschoolden geweest die hiervan de aanpassingskosten
moesten dragen. In de toekomst zou dat anders kunnen zijn. Door de mogelijkheid om
taken uit te besteden – zoals het schrijven van computerprogramma’s – zullen het niet
alleen meer laaggeschoolden zijn die de effecten van uitbesteding voelen. Uitbesteding

35
36
37
38

C. Denis, K. McMorrow en W. Röger (2006) Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, op.cit.,
p. 37.
Zie IMF (2007) World economic outlook: Spillovers and cycles in the global economy, International Monetary Fund,
pp. 164-165.
Zie: AWT (2006) Bieden en binden: Internationalisering van R&D als beleidsuitdaging, AWT-advies, nr. 69, pp. 19-20.
Zie: R. Baldwin (2006) Globalisation: the great unbundling(s), paper voor de Finse Economische Raad en zijn inleiding
op het SER-EZ symposium Globalisation challenges.

43

ANALYTISCH KADER: BELEIDSUITDAGINGEN EN BELEIDSRUIMTE

vindt niet meer alleen op het niveau van sectoren plaats, maar juist ook binnen sectoren
op het niveau van taken. Een deel van de taken aan de onderkant is manueel van aard,
niet eenvoudig te automatiseren en niet eenvoudig internationaal te verhandelen. Te
denken valt aan schoonmaak, beveiliging en horeca. Dit dempt mogelijk het effect van
globalisering op de onderkant van de arbeidsmarkt39.
Volgens Baldwin is echter vooral van belang dat het moeilijker wordt om te voorspellen
wanneer het voor een bedrijf loont om bepaalde activiteiten uit te besteden en wie hierdoor getroffen wordt. Dit hangt af van een complexe interactie tussen dalende handels- en
communicatiekosten, kosten verbonden met de afstemming van taken binnen een bedrijf,
en agglomeratiekosten. Kleine veranderingen in deze kosten kunnen ertoe leiden dat
een kritische grens overschreden raakt en uitbesteding ineens lonend wordt. De taken die
worden uitbesteed, hoeven niet per se laaggeschoold te zijn. Van belang is dat de taken op
te knippen zijn in routines en geen direct contact tussen producent en afnemer vereisen.
De OESO identificeert vier kenmerken die maken of een activiteit mogelijk uitbesteed
kan worden40:
• IT-intensiteit;
• Output die via IT overgedragen kan worden;
• Taken die codificeerbaar zijn;
• Beperkte face-to-face-interactie.
Volgens het OECD-onderzoek kan ongeveer 20 procent van het aantal banen op basis van
deze analyse aangemerkt worden als potentieel uitbesteedbaar vanwege snelle vooruitgang in de ICT en de toenemende verhandelbaarheid van diensten. Dit gemiddelde geldt
ook voor Nederland. De Amerikaanse econoom Alan Blinder schat dit percentage voor de
VS tussen de 23 en 29 procent41.
Het OECD-onderzoek benadrukt dat uitbesteding tweerichtingsverkeer is. Het potentieel
aan uit te besteden banen mag niet worden opgevat als het potentieel van banen dat door
globalisering op de tocht staat. Uitbesteden hoeft dus niet tot minder banen in de dienstensector te leiden. In veel van de bestaande sectoren in de dienstensector worden
immers nieuwe banen geschapen en nieuwe sectoren zullen opkomen. Maar het is mogelijk dat bepaalde type banen door uitbesteding minder snel zullen groeien, terwijl andere
soorten banen juist harder zullen groeien. Kortom, door uitbesteding zal er een specialisatieproces optreden in de dienstensector, waarbij degene die hiervan de aanpassingskosten moeten dragen niet bij voorbaat bekend zijn.

39
40

41

Zie ook Miljoenennota 2007, p. 26.
Zie: D. van Welsum en X. Reif (2006) The share of employment potentially affected by offshoring: A empirical
investigation, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Working party on the
Information Economy.
Zie: A. S. Blinder (2007) Offshoring: big deal or business as usual?, CEPS Working paper, no. 149, Princeton University.
Zie voor een vergelijking van de schattingen ook: OECD (2007) Staying competitive in the global economy: Moving up
the value chain, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development, pp. 63-64.
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2.2.4

Samenvatting en conclusie
Kenmerkend voor de huidige globaliseringsfase is de verbreding en verdieping van het globaliseringsproces. Verbreding vanwege de opkomst van een aantal ontwikkelingslanden,
waarvan China en India het meest prominent zijn. Verdieping vanwege het opknippen van
bedrijfsprocessen: niet alleen de productie, maar ook administratie, logistiek, RenD,
marketing et cetera. Deze verdieping hang nauw samen met de ontwikkeling van de internationale dienstenmarkt.
Verbreding en verdieping zullen leiden tot een versnelling van het specialisatieproces dat
aan internationale handel verbonden is (zie uitgebreider paragraaf 2.4.1). De handel
tussen China en India enerzijds en de EU anderzijds vult elkaar nu grotendeels aan.
Wanneer China en India echter verder op de ontwikkelingsladder opklimmen en (nog)
meer geavanceerdere producten gaan exporteren, treedt er mogelijk een verscherping
van de concurrentie op. Dit bergt nog steeds wederzijdse voordelen in zich, maar kan
gepaard gaan met grotere aanpassingkosten (zie hieronder). De verdieping impliceert dat
het potentieel voor uitbesteden groter wordt: hierdoor wordt het moeilijker om toekomstige verliezers van globalisering aan te wijzen. Dat zijn mogelijkerwijs niet alleen meer
laaggeschoolde productiewerkers, maar ook hoger geschoolden in de dienstensector.
Maar uitbesteden hoeft per saldo niet tot minder banen in de dienstensector te leiden,
al doen de gevolgen van uitbesteding zich op microniveau ook in deze sector uiteraard
ook voelen.
Een groot deel van het exportpakket van China en India bestaat nog steeds uit relatief
laagwaardige productie zoals textiel, schoeisel en speelgoed. De omstandigheden waaronder deze producten worden geproduceerd, laten te vaak veel te wensen over. Het gaat
daarbij met name om de handhaving van fundamentele arbeidsnormen en milieunormen.

2.3

Het brede welvaartsbegrip en de SER-doelstellingen als uitgangspunt
De toenemende mondiale verwevenheid is een realiteit; het heeft daarom weinig betekenis om voor of tegen globalisering te zijn. Dat neemt niet weg dat het onderhoud van het
draagvlak voor open markten, zoals de adviesvraag terecht stelt, van groot belang is.
Verscheidene onderzoeken laten zien dat dit draagvlak onder burgers niet vanzelfsprekend is. In dit advies staat de vraag centraal: hoe ervoor te zorgen dat het globaliseringsproces de welvaart in brede zin ten goede komt? Het centraal stellen van het brede welvaartsbegrip vormt de sleutel om het draagvlak voor open markten te versterken.
Richtinggevend voor de beleidsaanbevelingen van de SER is het brede welvaartsbegrip.
Maatschappelijke welvaart impliceert niet alleen de materiële vooruitgang (welstand
en productiviteitsgroei), maar, breder gezien, ook aspecten van sociale vooruitgang
(welzijn en sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de leefomgeving (ruimtelijke en
milieukwaliteit). Door evenwicht en samenhang te brengen en te behouden tussen pro45
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fit, people en planet, legt deze benadering de basis voor duurzame ontwikkeling. In een
eerder brief-advies over globalisering heeft de SER aangegeven dat liberalisering van de
internationale handel de maatschappelijke welvaart in de wereld ten goede komt, indien
de handel plaatsvindt binnen een kader van flankerend beleid dat is gericht op het bevorderen van duurzame ontwikkeling in drie dimensies: economisch, sociaal en ecologisch.
Dit brede welvaartbegrip sluit aan bij de sociaal-economische doelstellingen die door de
SER zijn geformuleerd in het eerder genoemde COV-advies uit 199242. Het gaat daarbij
om de bevordering van:
• duurzame economische groei;
• een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie;
• de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling.
In het mlt-advies Welvaartgroei door en voor iedereen uit 2006 heeft de SER de actualiteit van
deze drie doelstellingen bevestigd. Economische groei is belangrijk om inkomens van
burgers en bedrijven te laten stijgen en meer werkgelegenheid te scheppen. Inkomens- en
werkgelegenheidsgroei leiden tot een welvaartstoename van de bevolking; zij verschaffen ook de middelen om kwalitatief goede publieke voorzieningen in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Economische groei voegt volgens het advies iets toe als
het samengaat met sociale cohesie, een prettige leefomgeving en een goede leefkwaliteit.
Over de doelstelling van een redelijke inkomensverdeling merkt het mlt-advies (p. 11)
het volgende op:
De raad meent dat ook in tijden van snelle veranderingen op economisch, sociaal en cultureel
terrein, die gepaard gaan met onzekerheid en maatschappelijke spanningen, het sociaal-economische beleid mede gericht moet blijven op een redelijke inkomensverdeling. Voor de realisatie
van dit streven, dat past bij sterk gewortelde waarden en opvattingen in de Nederlandse samenleving, zijn verschillende beleidsvormen beschikbaar. Allereerst wijst de raad op instrumenten om
mensen zo goed mogelijk voor de arbeidsmarkt toe te rusten, zodat zij via betaalde arbeid zelfstandig hun inkomen kunnen verdienen. Daarnaast zijn onderdelen van het fiscale en socialezekerheidsstelsel gericht op het bieden van inkomensbescherming en armoedebestrijding.
Het brede welvaartsbegrip sluit ook bij wat in Europa de sociale markteconomie wordt
genoemd, die gedeelde waarden vertegenwoordigt zoals solidariteit en cohesie, gelijke
kansen en bestrijding van alle vormen van discriminatie, goede gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk, toegang tot onderwijs en zorg voor iedereen, ingebed
in een sterke traditie van sociale dialoog en partnerschap. Op mondiaal niveau wordt
gesproken van de Decent Work Agenda: het bevorderen van de fundamentele arbeidsnormen, werkgelegenheid, sociale bescherming en sociale dialoog.
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Daarmee werden de vijf doelstellingen uit het SER-advies Inzake in de naaste toekomst te voeren loon- en prijspolitiek
uit 1951 geactualiseerd.
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Het hanteren van het brede welvaartsbegrip als gezamenlijke beleidsoriëntatie van overheid en sociale partners in de overlegeconomie heeft ertoe bijgedragen dat Nederland
zowel op het terrein van economische groei als op indicatoren als inkomensverdeling, en
het voorkomen van sociale uitsluiting en armoede relatief goed presteert (zie verder
hoofdstuk 3). De uitdaging is deze verworvenheden te behouden.
De centrale vraag hoe ervoor te zorgen dat globalisering de welvaart in brede zin ten
goede komt, kan zowel voor het nationale als het internationale niveau worden gesteld.
Beide komen in dit advies aan de orde.

2.4

Globalisering en het brede welvaartsbegrip
Wat is bekend over de effecten van globalisering op de welvaart in brede zin? Deze paragraaf bespreekt de effecten van globalisering op respectievelijk economische groei, aanpassingsprocessen op de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling tussen en binnen landen. Een en ander wordt toegespitst op de specifieke kenmerken van het huidige globaliseringsproces.
Een belangrijk punt in het maatschappelijk debat over de huidige globaliseringsgolf
betreft de inkomensverdeling tussen en binnen landen. Deze paragraaf gaat hier uitgebreider op in: wat zijn de feiten over de ontwikkeling van de inkomensverdeling, en
welke invloed heeft globalisering hierop?

2.4.1

Internationale handel, economische specialisatie en economische groei
Internationale handel en specialisering
Een van de kerninzichten van de economische wetenschap is dat internationale handel
geen nulsommenspel is waarbij het voordeel van het ene land ten koste gaat van het
andere land, maar dat deze handel iets is waar elke land voordeel bij kan hebben. Het
beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat één procent meer handel leidt tot een
stijging van het nationaal inkomen met iets meer dan een vijfde procentpunt43. De reden
hiervoor is dat landen zich kunnen specialiseren in datgene waarin ze het beste in zijn.
Het wederzijds voordeel treedt zelfs op in de handel tussen twee landen waarvan het ene
op alle markten efficiënter produceert. Essentieel is dat een land zich toelegt op de productie van het goed waarin het beste is in vergelijking met andere goederen die het zelf
produceert en dus niet ten opzichte van de goederen die het andere land produceert. Dit
specialisatieproces komt tot stand omdat bedrijven en consumenten uitwijken naar de
goedkoopste goederen en diensten. Naast de lagere prijs, profiteren consumenten ook
van een grotere variëteit aan producten als gevolg van specialisatie.

43

Zie voor een overzicht van de verschillende studies: J.J. Lewer en H. Van den Berg (2003) How large is international
trade’s effect on economic growth? Journal of Economic Surveys, vol. 17 (2003) – nr. 3.
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Internationale handel wordt gedreven door de relatieve prijsverschillen tussen landen.
Voor het benutten van de comparatieve voordelen is het van belang dat de relatieve prijsverschillen de verschillen in lonen en productiviteit weerspiegelen44. Ook landen die
minder productief zijn dan hun handelspartners kunnen van vrijhandel profiteren
zolang de lagere productiviteit ook in een lager loonniveau tot uitdrukking komt45.
Omgekeerd verklaart dit waarom landen met een hoog loonniveau niet weg worden
geconcurreerd door landen met een laag loonniveau.
Het effect van de specialisatie op de economische efficiëntie wordt versterkt door schaalvoordelen, leereffecten en technologietransfers46. Concurrentiedruk geeft bedrijven een
prikkel tot efficiëntieverbetering en dwingt tot aanpassing van de gehanteerde technologie en organisatie aan de best practices in een bedrijfstak. Dit bevordert de dynamische efficiëntie en prikkelt om te investeren. Integratie van markten maakt het mogelijk gebruik
te maken van schaaleffecten waardoor de potentiële opbrengst van nieuwe investeringen
en producten wordt vergroot. Deze schaaleffecten zijn ook belangrijk om de specialisatie
te verklaren in de handel binnen een sector en tussen landen met eenzelfde ontwikkelingsniveau. Deze handel – bijvoorbeeld de handel tussen de EU en de VS – maakt een zeer
groot deel uit van de totale wereldhandel. Door belemmeringen voor marktoetreding af
te bouwen, kan ook beter worden geprofiteerd van internationale technologietransfers.
Leidt uitbesteding tot kwalitatief andere effecten?
Uitbesteding impliceert een toename van de handel in intermediaire leveringen en diensten tussen maar vooral ook binnen sectoren. Omdat er nu naast finale goederen en diensten ook intermediaire goederen en diensten in de analyse worden betrokken, de effecten
zich via meerdere kanalen doen gelden, en ook de vestigingsplaatskeuze relevant wordt,
wordt de analyse ingewikkelder en zijn er doorgaans meer casussen denkbaar en/of additionele vooronderstellingen nodig. De academische discussie hierover is nog volop in
beweging. In het algemeen geldt dat uitbesteding vergelijkbare kwalitatieve efficiëntieeffecten heeft als handel in finale goederen of diensten: het leidt tot een verdergaande
specialisatie met wederzijdse potentiële voordelen. Maar volgens Nobelprijswinnaar
Samuelson zijn er ook situaties denkbaar waarbij uitbesteden van hoogwaardig werk

44
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Zie verder S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, op.cit., pp. 66-68.
S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, op.cit., pp. 391-392. Dit wil overigens nog niet
zeggen dat vrijhandel automatisch tot meer groei leidt.
De economische groei wordt door meer factoren bepaald, waaronder de institutionele context
(zie paragraaf 2.4.3 en 2.5.3).
Vergelijk SER (2004) CSED-rapport Met Europa meer groei, Den Haag, p. 28.
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geen welvaartswinst oplevert voor het zendende land47. Het McKinsey Global Institute
heeft een model ontwikkeld om de kosten en baten van uitbesteding in beeld te brengen48. Tegenover de nadelige effecten voor het land waar het uitbestede werk voorheen
plaatsvond, staan positieve effecten zoals kostenbesparingen voor bedrijven, stijging van
de export en gerepatrieerde winsten. Belangrijk in het model zijn ook hoe snel ontslagen
werknemers elders weer aan de slag komen in andere bedrijven in het thuisland. Volgens
dit model levert iedere dollar die in 2002 door uitbesteding naar India ging, de Amerikaanse economie per saldo 13 dollarcent op. Volgens dit model is uitbesteding per saldo
nadelig voor de Duitse en Franse economie. De belangrijkste reden hiervoor is de snelheid en de mate waarin ontslagen werknemers nieuw werk kunnen vinden.
2.4.2

Specialisatie, baancreatie en baanvernietiging
Het specialisatieproces gaat samen met een creatie en vernietiging van banen, een proces
dat op zichzelf van alle tijden is. Dit kan leiden tot overgangsproblemen. De baanvernietiging en baancreatie hoeven zich niet binnen dezelfde sector van de economie of hetzelfde segment van de arbeidsmarkt voor te doen. De mobiliteit tussen sectoren of segmenten van de arbeidsmarkt kan worden bemoeilijkt door veel factoren zoals een verschil in vereiste vaardigheden, een gebrek aan informatie, een geografische mismatch of
gebrekkige zoekcapaciteiten van werknemers. Dit is volgens de OECD vooral het geval
voor de groepen die het meest blootstaan aan importconcurrentie en die het minst voorbereid zijn op een arbeidsmarkt gekarakteriseerd door herstructurering, stijgende rendementen op onderwijs, en met werkgevers die meer gevoelig zijn voor verschillen in
arbeidskosten. Voor werknemers die met baanvernietiging te maken krijgen, kan het
daardoor moeilijker worden om een nieuwe baan te vinden. Werknemers die vanwege
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Zie: P. A. Samuelson (2004) Where Ricardo and Mill rebut and confirm arguments of mainstream economists
supporting globalization, in: Journal of Economic Perspectives, vol. 18 (2004) – nr. 53, pp. 135-146. Samuelson modelleert dit door een exogene toename van de productiviteit in het arme land (China) bij de productie van goederen die
het rijke land (VS) exporteert en het arme land importeert. Hierdoor verdwijnt het comparatieve voordeel van het
rijke land (superieure technologie) in dit goed: de prijs van het goed daalt en het rijke land leidt een ruilvoetverlies
(de prijs van de goederen die het rijke land daalt ten opzichte van de goederen die het arme land maakt). Hij trekt
hieruit overigens geen beleidsconclusies: vrijhandel blijft voor hem de beste garantie voor welvaart. Dit artikel heeft
de nodige controverse opgeleverd. Panagariya (2004) betoogt dat de door Samuelson bedoelde situatie niet van
toepassing is op uitbesteding: bij uitbesteding gaat het volgens hem immers om goederen of diensten die voorheen
niet werden verhandeld en nu goedkoper worden ingevoerd, wat altijd voordelig is voor het rijke land. Baldwin
neemt een vergelijkbare positie in; zie: R. Baldwin (2006) Globalisation: The great unbundling(s), paper voor de Finse
Economische Raad (p. 41). Panagariyaj betoogt samen met Bhagwati en T.N. Srinivasan dat uitbesteding wel dezelfde
kwalitatieve effecten heeft als handel in finale goederen: zie J. Bhagwati, A. Panagariya en T.N. Srinivasan (2004)
The muddles over outsourcing, Journal of Economic Perspectives, vol. 18 (2004) – nr. 4 (Fall), pp. 93-114. Volgens
Rossi-Hansberg en Grossman treedt er ook bij uitbesteding van hoogwaardig werk een welvaartsvoordeel op voor
het rijke land omdat het ruilvoetverlies veroorzaakt door de lagere prijs voor het geavanceerde goed gecompenseerd
wordt door de productiviteitswinst die in het zendende land door uitbesteding optreedt. Zie: G. M. Grossman en
E. Rossi-Hansberg (2006) The rise of offshoring: It’s not wine for cloth anymore, Princeton University, p. 19, 21-22.
Zie voor een bespreking van dit model: M. L. Biermans en M. J. van Leeuwen (2006) Insight into Offshoring:
Perspectives on offshoring in the Netherlands, Amsterdam, SEO Economisch Onderzoek, pp. 42-45.
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internationale concurrentie of verplaatsing hun baan hebben verloren, hebben vaak
extra moeite een nieuwe baan te vinden omdat ze vaak ouder zijn, minder geschoold
of een langer dienstverband kende, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt afnemen.
Werknemers zullen zich hoe dan ook moeten instellen op dit proces van banenschepping
en verdwijning daarvan, ook al kan dit diep ingrijpen in het individuele welbevinden
(zie kader).

Werkloosheid en individueel welbevinden
Werkloosheid is de belangrijkste economische factor die van invloed is op het
welbevinden van mensen in ontwikkelde landen. Het negatieve effect op het welbevinden is te vergelijken met dat van scheiding en heeft dezelfde achtergronden: het idee niet meer nodig te zijn en daarmee een verlies van zelfrespect en
eigenwaarde. Dit staat nog los van het effect van het door werkloosheid veroorzaakte inkomensverlies op het welbevinden. Onderzoek laat zien dat werklozen
in de periode dat ze nog een baan hadden, niet verschilden in hun welbevinden
ten opzichte van anderen: er is dus sprake van een causaal verband tussen werkloosheid en welbevinden. Zelfs na het weer vinden van een baan blijft er sprake
van een zeker negatief effect op het welbevinden.
Recent onderzoek van Luechinger en anderen laat zien dat hoge werkloosheid in
een land ook het welbevinden van de werkenden beïnvloedt. Dit heeft te maken
met de gevoelens van onzekerheid.
Overigens toont het internationale onderzoek naar het welbevinden aan
dat Nederlanders in vergelijking met andere landen over het algemeen heel
gelukkig zijn.
• Bronnen: A. E. Clark en A. J. Oswald (1994) Unhappiness and Unemployment, The Economic
Journal, vol. 104, pp. 648-659; R. Layard (2006) Happiness: lessons from a new science, Londen,
Pengain Books, pp. 62-68; S. Luechinger, S. Meier en A. Stutzer (2008) Why does unemployment
hurt the employed? Evidence from the life satisfaction gap between the public and the private sector,
IZA Working paper no. 3385, Bonn, Institute for the Steady of Labor (IZA).

Deze overgangsproblemen verklaren waarom de gunstige effecten van globalisering vaak
pas op de langere termijn zichtbaar zijn. Meer concurrentie noopt bedrijven om efficiënter te produceren, nieuwe markten op te zoeken en te innoveren. Ook dat kost tijd en
zorgt ervoor dat welvaartsvoordelen pas op langere termijn zichtbaar zijn.
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf, wijst een aantal economen erop dat door uitbesteding van taken en het geografisch opknippen van productieprocessen het moeilijker kan
worden om de toekomstige winnaars en de verliezers van globalisering aan te wijzen49.

49

Zie R. Baldwin (2006) Globalisation: The great unbundling(s), paper voor de Finse Economische Raad en zijn inleiding
op het SER-EZ-symposium Globalisation challenges.
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De aanpassingskosten en de daarmee gepaard gaande onzekerheid verklaren ook
waarom een meerderheid van de Nederlanders weliswaar positief tegenover globalisering staat (dit is meer dan in de meeste andere Europese landen), maar zich tegelijkertijd
zorgen maakt over bepaalde consequenties van een open economie, zoals de verplaatsing
naar lage lonen landen, arbeidsmigratie en het opkopen van Nederlandse bedrijven50.
Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat de Europese Unie Nederland
beschermt tegen de negatieve effecten die de globalisering met zich meebrengt.
2.4.3

Globalisering en verdelingseffecten
Een belangrijk punt in het maatschappelijk debat over de huidige globaliseringsgolf
betreft de inkomensverdeling tussen en binnen landen. De huidige globaliseringsgolf
gaat gepaard met een toenemende inkomensongelijkheid, maar niet overal in dezelfde
mate en niet langs alle maatstaven. Deze subparagraaf bespreekt de belangrijkste trends
in de ontwikkeling van de inkomensverdeling tussen en binnen landen en de invloed van
het globaliseringsproces hierbij.
Als eerste wordt ingegaan op de inkomensverdeling tussen landen. Daarna komt de inkomensverdeling binnen landen aan de orde. Tot slot wordt ingegaan op de ontwikkeling
van de absolute armoede in de wereld, die door beide wordt beïnvloedt51.
De inkomensverdeling tussen landen
Vanuit de theorie mag verwacht worden dat door de mondiale integratie van markten er
convergentie tussen landen optreedt. Arme landen die integreren in de wereldeconomie
kunnen snel groeien vanwege technologietransfers en ‘catch up’-groei, specialisatie, een
groot arbeidsaanbod, en ruime afzetmogelijkheden voor hun producten op de wereldmarkt, toegang tot kapitaalmarkten et cetera.52. Om na te gaan of deze verwachting
uitkomt wordt eerst gekeken of er sprake is van convergentie tussen landen wat hun inkomen per hoofd betreft en vervolgens de vraag gesteld of verschillen tussen landen zijn
terug te voeren op verschillen in de mate waarin landen in de wereldeconomie zijn geïntegreerd.

50
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Zie: 21 minuten.nl (2006), p. 15 e.v. en W. Klasema (2006) Standaard Eurobarometer 66: De publieke opinie in de
Europese Unie: Nationaal rapport Nederland, Amsterdam, TNS NIPO, pp. 22-23.
Voor een overzicht van de ontwikkeling van de mondiale personele inkomensverdeling, die het resultaat is
van de inkomensverdeling tussen landen en de inkomensverdeling binnen landen, zie: S. Adnand en P. Segal
(2008), What dow we know about global income inequality? Journal of Economic Literature 46 – nr. 1, pp. 57-94.
Deze auteurs concluderen in hun overzicht van de verschillende studies dat gezien de verschillen in uitkomsten
en de diverse onzekerheden in de data er geen zekere uitspraken kunnen worden gedaan over de richting waarin
de mondiale personele inkomensverdeling zich heeft ontwikkeld. Wel is duidelijk dat de personele inkomensverdeling op wereldniveau erg scheef is. De meeste studies wijzen er ook op dat de inkomensverdeling binnen
anden schever is geworden. Maar de opkomst en het grote gewicht van China en India zorgt ervoor dat de inkomensverdeling tussen landen minder scheef is geworden.
Zie uitgebreider: S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, op.cit., p. 320 e.v.
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Worden de verschillen tussen landen groter of kleiner?
Convergentie tussen landen treedt op als de armere landen gemiddeld sneller groeien
dan de rijkere landen. In figuur 2.2, waar het bbp per hoofd in 1990 is afgezet tegen de
toename van het bbp per hoofd in de periode 1990-2003, zou de puntenwolk dan van
linksboven naar rechtsonder moeten lopen53. De figuur laat zien dat dit niet het geval is
geweest sinds 1990; er is geen duidelijk verband waar te nemen tussen het niveau van het
bbp per hoofd in 1990 en de gemiddelde groei over de periode 1990-2003.
figuur 2.2

Bbp per hoofd in 1990 en toename bbp per hoofd 1990-2003

Bron: Samengesteld door secretariaat SER op basis data A. Maddison (2007): zie http://www.ggdc.net/maddison/.
Toelichting: De figuur toont het verband tussen het bbp per hoofd in 1990 en de groei van het bbp per hoofd over
de periode 1990-2003. De kwadranten worden begrensd door het wereldgemiddelde van het bbp per hoofd in 1990
(5413 dollar, verticale lijn) en de gemiddelde groeivoet daarvan in de periode 1990-2003 (21 procent horizontale lijn).
De landen in het kwadrant 1 linksboven, waren in 1990 armer dan gemiddeld, maar zijn sneller dan gemiddeld
gegroeid, zodat ze ‘rijker’ zijn geworden en hun bbp per hoofd naar het wereldgemiddelde convergeert. Merk op
dat in deze figuur China (1228 miljoen inwoners, kwadrant 1) even zwaar weegt als Sierra Leone (5,6 miljoen
inwoners, kwadrant 3). Dit vertekent het beeld: In kwadrant 1 bevinden zich ongeveer twee maal zoveel mensen als
in kwadrant 3, waarin vooral naar bevolkingsaantal veel kleine landen in Afrika zich bevinden.

Het beeld is zeer gevarieerd: tegenover arme landen die sneller zijn gegroeid dan het
wereldgemiddelde, zoals China en India, staat een grote groep arme landen die minder
zijn gegroeid en waarvan een aantal zelfs, zoals Noord-Korea (zie kader) en Zaïre, negatieve groei heeft gekend54. Een aantal landen die in 1990 met hun bbp per hoofd boven
53
54

Het jaar 1990 is als startpunt genomen omdat vanaf die periode sprake is van toenemende integratie van
ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.
De grootste toename van het inkomen per hoofd tussen 1990 en 2003 heeft zich voorgedaan in Equitoriaal Guinea
(meer dan 700 procent, als enige land niet afgebeeld in figuur 2.2). Dit is het gevolg van olievondsten voor de kust
van dit kleine West-Afrikaanse land.
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het wereldgemiddelde zaten, zoals Ierland en ook Nederland, is sneller gegroeid dan het
wereldgemiddelde en dus relatief (en absoluut) rijker geworden. Hiertegenover staat een
aantal ‘rijkere’ landen die over de gehele periode absoluut armer zijn geworden zoals
Oekraïne en Rusland. De ontwikkeling van de standaardafwijking van het wereldgemiddelde bevestigd dat in de periode 1990-2003 de verschillen zijn toegenomen55.

Noord- en Zuid-Korea: A Tale of Two Countries
Het Noord-Koreaanse bbp per hoofd daalde over de periode 1990 en 2003 met
bijna 60 procent (zie figuur 2.2) en bedroeg in 2003 slechts 1127 dollar (ongeveer
een twintigste van het Nederlandse bbp per hoofd in 2003). In Zuid-Korea steeg
het bbp per hoofd in deze periode met meer dan 80 procent, waardoor het in
2003 uitkwam op 15732 dollar (ongeveer driekwart van het Nederlandse bbp per
hoofd in 2003). In 1960 bevonden beide landen zich nog op een vergelijkbaar welvaartsniveau: het bbp per hoofd in Noord-Korea bedroeg 1105 dollar, dat in het
Zuid-Korea 1226 dollar. Het grote verschil tussen beide landen is dat Noord-Korea
zich in de loop van de tijd economisch steeds meer naar binnen heeft gekeerd,
terwijl Zuid-Korea een exportstrategie heeft gevolgd. Daarbij heeft het, zoals
benadrukt door Rodrik en Chang, overigens heel duidelijk eigen accenten gezet
door onder andere selectieve subsidies voor exporten, de vorming van grote conglomeraten, overheidscontrole over banken et cetera.
• Bronnen: zie voor de Zuid-Koreaanse exportstrategie: D. Rodrik (2007) One Economics, Many
Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth, Princeton University Press; H.J. Chang
(2008) Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, Bloomsbury Press.

In de bovenstaande figuur weegt Sierra Leone (5,6 miljoen inwoners in 2003) even zwaar
als China (1228 miljoen inwoners in 2003). Rekening houdend met de verschillen in
bevolkingsaantallen, ziet het totaalplaatje er heel anders uit. Een meerderheid van de
wereldbevolking woont in armere landen die snel zijn gegroeid en waar dus een convergentieproces plaatsvindt (zie tabel 2.2 )56. Dit komt vooral, maar niet uitsluitend, door de
opkomst van China en India. De groep landen die harder zijn gegroeid dan het wereldgemiddelde omvat in totaal 65 (53+12) procent van de wereldbevolking. De groep achterblijvers – armere landen die armer zijn geworden – bedraagt 23 procent van de wereldbevolking. Bijna de helft daarvan woont in Afrika.

55
56

De standaardafwijking kan worden opgevat als de gemiddelde afwijking van het gemiddelde.
Zie ook: S. Brakman en C. van Marrewijk (2007) It’s a big World after all, CESifo Working Paper, no. 1964, München,
CeSifo GmbH, pp. 11-14; S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, op.cit., p. 381.
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tabel 2.2

Aandeel van de wereldbevolking in de groepen van landen in figuur 2.2
Groep 1 Arm Æ Rijker

Groep 2 Rijk Æ Rijker

53 % (w.v. 70% in China en India)

12 %

Groep 3 Arm Æ Armer

Groep 4 RijkÆ Armer

23 % (w.v. 48% in Afrika)

13 %

Bron: zie figuur 2.2.

Wat is de invloed van globalisering op de verschillen tussen landen?
Een eerste stap om meer zicht te krijgen op de invloed van globalisering op de mondiale
inkomensverdeling tussen landen is te kijken welke landen zich in welke groepen bevinden.
Het blijkt dat de meeste mensen in Azië en de Westerse wereld er gemiddeld op vooruit zijn
gegaan. Hierbij is wel van belang dat niet is gekeken naar de inkomensverdeling binnen
landen (zie hieronder). De meeste mensen in Afrika, het merendeel van de mensen in
Latijns-Amerika en de voormalige USSR-landen zijn er relatief op achteruitgegaan.
Het succes van de Aziatische landen heeft een duidelijk verband met hun integratie in de
wereldeconomie: China en India zijn hiervan het duidelijkste voorbeeld57. De Aziatische
landen hebben deze integratie ieder op hun eigen wijze bewerkstelligd: marktopening is
hiervoor een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde (zie hieronder)58. De integratie van Afrika en Latijns-Amerika in de wereldeconomie is daarentegen veel minder
ontwikkeld of in het geval van Afrika zelfs verminderd (zie figuur 2.3). De verschillen in
de jaarlijkse groei van de export in China en India enerzijds en Afrikaanse landen anderzijds verklaren een deel van de verschillen in economische groei59.
Voor de landen uit de voormalige USSR en voor sommige landen uit Oost-Europa geldt
dat ze begin jaren negentig in een transformatieproces zaten, dat in een aantal gevallen
leidde tot sterk negatieve groeicijfers. Voor de meer recente periode 1995-2003 zijn de
prestaties van deze landen daarentegen veel beter60.
57
58
59

60

De (her)integratie van beide landen in de wereldeconomie is ongeveer in 1980 begonnen. Zie voor China: S. Brakman
[et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, op.cit., pp. 332-335.
Zie uitgebreider: D. Rodrik (2007) One Economics, Many Recipes, op.cit., hoofdstuk 1 en H. J. Chang (2008) Bad
Samaritans, op.cit.
Als 1 procentpunt meer handel leidt tot een hoger bbp van meer dan 0,2 procentpunt (zie voorgaande paragraaf),
zullen landen met een jaarlijkse groei van de export van 12 procent per jaar, 2,5 procent harder groeien dan landen
met een jaarlijkse groei van de export van 2 procent. Deze groeiverschillen waren aan de orde tussen China en de
Afrikaanse landen. Op termijn leiden deze groeiverschillen vanwege de tweede orde effecten tot grote welvaartverschillen tussen landen.
Uit berekeningen van het SER-secretariaat, naar A. Maddison (2007), zie http://www.ggdc.net/maddison, blijkt
dat in deze periode (1995-2003) alle Oost-Europese en voormalige USSR-landen, met uitzondering van Polen, een
significant hoger groeipercentage behaalden ten opzichte van de periode 1990-2003. De groeipercentages voor
deze twee groepen landen nemen toe, variërend van 5 (Slovenië) tot 120 procentpunten (Georgië). Opvallend is
dat de voormalige USSR-landen allemaal uit de negatieve groeicijfers komen, en sommigen zelfs stijgen tot boven
het wereldgemiddelde.
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De vraag is welke factoren de integratie van landen in de wereldeconomie verklaren.
Uit de literatuur komt naar voren dat het verlagen van tarieven en andere handelsbarrières
een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is. Belangrijk is ook de kwaliteit van
binnenlandse instituties zoals de kwaliteit van de rechtsstaat, democratie, politieke stabiliteit, effectiviteit van de publieke sector, kwaliteit van de regelgeving en het tegengaan van
corruptie61. Dit werd al door Adam Smith onderkend, zoals blijkt uit onderstaand citaat62:
Commerce and manufactures can seldom flourish long in any state which does not enjoy a regular
administration of justice, in which the people do not feel themselves secure in the possession of their
property, in which the faith of contracts is not supported by law, and in which the authority of the
state is not supposed to be regularly employed in enforcing the payment of debts from all those who
are able to pay. Commerce and manufactures, in short, can seldom flourish in any state in which
there is not a certain degree of confidence in the justice of government.
figuur 2.3

Aandeel Azië, Latijns-Amerika en Afrika in de wereldeconomie

Bron: S. Gupta en Y. Yang (2006) Unblocking Trade, Finance and Development, vol. 43 (2006) – nr. 4.

Omdat markten niet vanzelf ontstaan, zichzelf niet reguleren, noch stabiliseren en
legitimeren, zijn volgens Rodrik instituties nodig voor het garanderen van eigendomsrechten, markttoezicht, macro-economische en financiële stabiliteit, sociale verzekeringen
en conflictmanagement63. Hij beklemtoont dat er geen één-op-één-relatie bestaat tussen

61
62

63

Zie S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global economy, op.cit., pp. 392-395; L.A. Winters (2004)
Trade liberalisation and economic performance: an overview, The Economic Journal, vol. 114 – nr. 493, F4-F21.
A. Smith (1776) The Wealth of Nations, p. 862. Aangehaald in D. Rodrik, A. Subramanian en F. Trebbi (2002)
Institutions Rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development, CEPR
Discussion Papers 3643, p. 1.
D. Rodrik (2007) One Economics Many Recipes: Globalization, institutions and economic growth, op.cit., p. 156.
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de functies van instituties en de vormgeving van instituties. Met andere woorden: landen
hebben een zekere vrijheid om instituties te ontwikkelen die aansluiten bij hun eigen
lokale omstandigheden en tradities. De noodzaak van een goede institutionele inbedding geldt in het bijzonder voor de opening van financiële markten. Zonder goed toezicht, transparantie, controle over corruptie en een functionerende rechtsstaat is de kans
groot dat de instroom van buitenlands kapitaal de instabiliteit in de economie juist
vergroot, waarvan armen vaak de meeste consequenties dragen omdat zij zich hiertegen
minder goed kunnen beschermen64. Bovendien is het de vraag hoe noodzakelijk buitenlandse investeringsstromen voor de groei zijn65.
Het ontbreken van goede instituties en politieke stabiliteit is volgens Paul Collier ook
de belangrijkste oorzaak voor de slechte prestaties van veel Afrikaanse landen, met desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van de armoede in dit werelddeel66. Dit wordt versterkt doordat een meer dan evenredig deel van de Afrikaanse landen geen directe toegang tot zeewegen heeft, en daardoor sterk afhankelijk is van vaak weinig behulpzame
en slecht bestuurde buren. De ontwikkeling in een aantal Afrikaanse landen lijkt zich de
laatste jaren te verbeteren, mede onder invloed van de vraag uit China naar grondstoffen,
al blijft het onzeker in hoeverre dit het gevolg is van stijgende prijzen voor grondstoffen
of van een verbetering van het ondernemingsklimaat67.
Conclusie over de inkomensverschillen tussen landen
De inkomensverschillen tussen landen zijn toegenomen. Wordt echter rekening gehouden met de bevolkingsomvang van landen, dan nemen de inkomensverschillen juist af.
De reden hiervoor is de bovengemiddelde groei van China en India, waar een derde van
de wereldbevolking woont. Deze landen hebben zich op hun eigen wijze geïntegreerd in
de wereldeconomie. De hier gepresenteerde analyse bevestigd grotendeels wat in het SERbriefadvies in 2001 is opgemerkt:
Naar de mening van de SER is deze toenemende kloof tussen rijk en arm, tussen wel en niet profiteren van de technologische vooruitgang, niet te verklaren door de liberalisatie van het handelsen dienstenverkeer. Het probleem is veeleer dat, ofschoon veel ontwikkelingslanden actief partici-

64

65
66
67

Zie b.v. E.S. Prasad, K. Rogoff, S. Wei en M.A. Kose (2007) Financial Globalization, Growth, and Volatility in Developing
Countries, CEPR Discussion Paper no. 4772, in: Ann Harrison (eds.) Globalization and Poverty, NBER Conference
Report, University of Chicago Press. Vooral de combinatie van vaste wisselkoersen en tekortschietend bankentoezicht bergt grote risico’s mee bij de liberalisatie van de korte-termijn-kapitaalstromen, en maakt landen
kwetsbaar voor valuta-aanvallen. Zie uitgebreider: S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms in the global
economy, op.cit., hoofdstuk 8 en 9.
Zie: E.S. Prasad, R.G. Rajan en A. Subramanian (2007) Foreign Capital and Economic Growth, Brooking Papers
on Economic Activity, 1, op.cit., pp. 153-230.
P. Collier (2007) The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it, Oxford
University Press.
Zie M. Klein (2006) Taking care of business: Creating a better business environment is crucial for bolstering
growth in Africa, Finance and Development 43 (2006) – nr. 4, pp. 30-33; J. Arbache, D.S. Go en J. Page (2008)
Is Africa’s Economy at a turning point?, World Bank, Policy Research Working Paper 4519, Washington DC, World
Bank; J.Y. Wang en A. Bio-Tchané (2008) Africa’s burgeoning Ties with China: Maximizing the benefits of China’s
increasing economic engagement with Africa, Finance and Development 45 (2008) – nr. 1 (March), pp. 44-47.
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peren in de wereldhandel, veel van de armste ontwikkelingslanden in de marge van de
wereldhandel verkeren. (…) De Directeur-Generaal van de WTO stelt met betrekking tot de minst
ontwikkelde landen terecht vast: “Their desperate situation is not the result of too much trade,
but of too little – insufficient market access for their products, poor incentives to trade diversification, and too many impediments to creating export-competitive industries and sectors”68.
De inkomensverdeling binnen landen
Volgens de economische theorie gaat internationale handel gepaard met verdelingseffecten. Een standaardresultaat is dat de beloning daalt voor die productiefactoren die door het
wegnemen van handelsbelemmeringen door import minder schaars worden, terwijl de
beloning stijgt voor die productiefactor waarvan de vraag door het wegnemen van de handelsbelemmering toeneemt69. Deze logica is ook toepasbaar in een gecompliceerdere situatie waarin handel plaatsvindt tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden en waarbij
sprake is van twee soorten arbeid: hoog- en laaggeschoolde arbeid, waarbij laaggeschoolde
arbeid overvloedig is in ontwikkelingslanden70. In deze situatie mag worden verwacht dat
laaggeschoolden in ontwikkelde landen de verwachte verliezers zijn en dat de inkomensverschillen in ontwikkelingslanden afnemen omdat daar laaggeschoolden meer zouden
gaan verdienen. De introductie van buitenlandse investeringen kan dit resultaat veranderen: omdat hierdoor vooral banen worden geschapen voor de hoger geschoolden in ontwikkelingslanden, zouden de inkomensverschillen daar juist toe kunnen nemen.
Een andere wijze waarop globalisering van invloed kan zijn op de inkomensverdeling
betreft de onderhandelingspositie van werknemers. Deze kan onder druk komen te staan
als de vraag naar arbeid door de internationale concurrentie gevoeliger wordt voor het
reële loon. Hierdoor kan het loonaandeel dalen. Maar het is ook mogelijk dat globalisering de onderhandelingspositie van bepaalde groepen werknemers en managers met
schaarse talenten, zogeheten ‘superstars’, juist versterkt.
Het is dus niet zozeer de vraag óf globalisering van invloed is op de inkomensverdeling,
maar in welke richting en in welke mate. Naast globalisering wordt de inkomensverdeling binnen landen door andere factoren bepaald zoals de skill bias in de technologische
ontwikkeling, de kwalificatiestructuur van het arbeidsaanbod, beloningsnormen en
institutionele factoren. In de praktijk is het vaak lastig de invloed van de globalisering en
technische ontwikkeling van elkaar te scheiden, omdat uitbesteding en de skill bias in de
technologische ontwikkeling dezelfde kwalitatieve effecten hebben71.

68
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70
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SER (2001) briefadvies Globalisering, Den Haag, 19 oktober 2001, p. 2.
Dit staat bekend als het zogeheten Stolper-Samuelson-theorema. Zie: S. Brakman [et al.] (2006) Nations and firms
in the global economy, op.cit., pp. 382-383; Zie voor een kritische bespreking: D. R. Davis en P. Mishra (2007) StolperSamuelson is dead: and other crimes of both theory and data, in: A. Harrison (red.) Globalization and Poverty,
National Bureau of Economic Research.
Zie b.v. R. Freeman (1995) Are your wages set in Beijing?, Journal of Economic perspectives, 9 (1995) – nr. 3 (Summer),
pp. 20-21.
Zie voor de effecten van de skill bias in de technologische ontwikkeling op de inkomensverdeling uitgebreider:
SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, Themadocument Arbeidsmarktsperspectieven laaggeschoolden en ontwikkeling kwalificatiestructuur van de beroepsbevolking, publicatienr. 06/08 III en idem,
Themadocument Arbeidsverhoudingen, publicatienr. 06/08 II, p. 45 e.v.
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Wat zijn de feiten over de inkomensverdeling binnen landen? Onderstaande tabel 2.3
geeft de gestileerde feiten op basis van onderzoek van het IMF naar de personele en de
categoriale inkomensverdeling – de verdeling van het nationaal inkomen tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het onderzoek naar de personele inkomensverdeling heeft
betrekking op 51 landen (waarvan 31 ontwikkelingslanden) over de periode 1981-200372.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van het loonaandeel heeft betrekking op 18 ontwikkelde landen over de periode 1982-200273. Als maatstaf voor de personele inkomensverdeling is de Gini-coëfficiënt gebruikt die stijgt naarmate het inkomen schever is verdeeld.
Als maatstaf voor de categoriale inkomensverdeling is het loonaandeel gebruikt. Er is een
onderscheid gemaakt tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.
Er is volgens dit onderzoek dus sprake van een toename van de inkomensongelijkheid,
zij het niet overal in dezelfde mate. Wat de ontwikkelde landen betreft valt op dat de personele inkomensverdeling vooral in de Angelsaksische landen veel schever is geworden,
terwijl het loonaandeel in deze landen veel minder is gedaald in vergelijking met de
overige ontwikkelde landen.
tabel 2.3

Gestileerde feiten IMF-onderzoek naar ontwikkeling inkomensverdeling
Personele inkomensverdeling
(Gini-coëfficiënt, GC), 1981-2003, 51 landen

Categoriale inkomensverdeling
(loonaandeel), 1982-2002, 18 landen)

Ontwikkelde
landen

– Gemiddelde jaarlijkse stijging van 0,6
procent.
– Stijging is het grootst in de Angelsaksische
landen. In sommige landen is de GC over
de periode gedaald (Frankrijk) of veel
minder gestegen (Nederland).
– Ongelijkheid vooral toegenomen tussen
midden en hogere inkomens.

– Daling van het loonaandeel met ongeveer
7 procent punten (jaarlijkse groeivoet
-0,25 procent).
– Daling is het grootst in Europa en
Japan (10 procentpunten) en minder
uitgesproken in Angelsaksische landen
(4 procent punten). Daling in Europa
gedeeltelijke correctie op eerdere
stijging. In Nederland daling vooral in
de jaren tachtig. Daarna schommelt
het loonaandeel rond de 80 procent.
– Daling is het meest uitgesproken in
sectoren met relatief veel laaggeschoold
werk.

Ontwikkelingslanden

– Gemiddelde jaarlijkse stijging van
0,3 procent.
– Stijging is het grootste in middle-income
countries (Azië, Latijns-Amerika), daling in
Sub-Sahara-Afrika en voormalige sovjetrepublieken.
– Ook hier vooral toename inkomensongelijkheid tussen midden en hogere
inkomens.

Niet bekend
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Zie: IMF (2007) World Economic Outlook, op.cit., Hoofdstuk 4: Globalization and inequality.
Zie: F. Jaumotte en I. Tell (2007) How has the globalization of labor affected the labor income share in advanced
countries?, IMF Working Paper, 07/298, Washington DC, International Monetary Fund.
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Het IMF heeft vervolgens getracht door econometrische schattingen de bijdrage van
globalisering te bepalen aan de ontwikkeling van de personele en categorale inkomensverdeling ten opzichte van andere relevante variabelen.
Als eerste wordt het onderzoek naar de determinanten van de personele inkomensverdeling besproken. Relevante factoren die de personele inkomensverdeling beïnvloeden zijn
in dit onderzoek naast globalisering, onder andere de skill bias in de technologische ontwikkeling (de IT-intensiteit), het scholingsniveau van de bevolking en het aandeel van de
bevolking in de landbouwsector. Er worden verschillende dimensies van globalisering
onderscheiden: handelsliberalisatie en liberalisatie van het kapitaalverkeer. Onderstaande tabel vat de uitkomsten van dit onderzoek samen.
tabel 2.4

Belangrijkste uitkomsten IMF-onderzoek naar de bijdrage van globalisering aan de ontwikkeling van de
personele inkomensverdeling
Bijdrage globalisering aan schevere personele
inkomensverdeling ten opzichte van andere
relevante variabelen.

Bijdrage van de verschillende dimensies van
globalisering hieraan.

Ontwikkelde landen

Globalisering en technische ontwikkeling
verklaren beide samen grootste deel van
de stijging van de Gini-Coëfficient (GC).
Globalisering draagt iets meer bij dan de
skill bias in de technische ontwikkeling.

Belangrijkste factor die leidt tot
stijging GC is uitgaande buitenlandse
investeringen, daarna inkomende
buitenlandse investeringen. Handelsliberalisatie heeft mitigerend effect
op GC, maar compenseert effect van
investeringen niet volledig.

Ontwikkelingslanden

Technische ontwikkeling dominante
variabele. Verschillende dimensies
globalisering heffen elkaar op
(zie volgende kolom).

Buitenlandse investeringen leiden
tot meer inkomensongelijkheid,
maar dit wordt gecompenseerd
door de mitigerende effecten van
handelsliberalisatie.

Tabel 2.4 laat een gedifferentieerd beeld zien: globalisering heeft met name in de ontwikkelde landen bijgedragen aan een schevere personele inkomensverdeling. In ontwikkelingslanden is vooral de skill bias in de technische ontwikkeling relevant. Globalisering
draagt vooral bij aan de schevere inkomensverdeling via de buitenlandse investeringen.
Volgens dit onderzoek leidt handelsliberalisatie tot een afname van de inkomensongelijkheid. Voor de ontwikkelingslanden geldt dit vooral voor de landbouwsector. Stijgende
exporten in de landbouwsector en een stijging van de productiviteit in die sector dragen
bij tot een afname van ongelijkheid in ontwikkelingslanden. De mitigerende effecten van
handelsliberalisatie op de inkomensongelijkheid in ontwikkelde landen is volgens het IMF
vooral terug te voeren op de hiermee gepaard gaande sectorale verschuiving van laagbetaald productiewerk naar beter betaald werk in de dienstensector en op het effect van
lagere importprijzen op de lagere inkomens.
Buitenlandse investeringen dragen vooral bij aan de inkomensongelijkheid omdat ze het
effect van de skill bias van de technologische ontwikkeling op de inkomensverschillen tussen hoog- en laaggeschoolden versterken: door de inkomende buitenlandse investeringen
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neemt de vraag naar hooggeschoolde arbeid toe, terwijl de uitgaande buitenlandse investeringen in ontwikkelde landen leiden tot een afname van de vraag naar laaggeschoolde
arbeid. Het IMF verwacht dat dit effect op de langere termijn zal verminderen als de
scholingsgraad van de bevolking toeneemt.
Deze analyse wordt grotendeels bevestigd door onderzoek van de Asian Development
Bank naar de schevere personele inkomensverdeling in de snel groeiende Aziatische
landen in de laatste tien jaar74. Dit onderzoek dat de inkomensongelijkheid in belangrijke mate verloopt langs de lijnen van opleiding, locatie en beroep. Met andere woorden:
het zijn met name de beter geschoolden in de stedelijke regio’s die van de integratie in
de wereldeconomie profiteren. Uitbesteding vindt ook in de meeste gevallen plaats naar
productielocaties in deze gebieden. Vergeleken met de westerse wereld zijn deze mensen
vaak lager geschoold, maar vergeleken met de populatie in de eigen regio vaak juist hoger
geschoold. De Asian Development Bank wijst er wel op dat de toename van de ongelijkheid niet veroorzaakt wordt doordat de rijken rijker worden en de armen armer, maar dat
dit komt omdat de rijken sneller rijk worden dan de armen. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de absolute armoede (zie hieronder).
Bovenstaand onderzoek richt zich vooral op de gemeenschappelijke factoren in de toename
van de scheefheid in de personele inkomensverdeling. Daarnaast zijn er belangrijke verschillen tussen landen. Dat geldt zowel voor ontwikkelde – bijvoorbeeld de verschillen
tussen de Angelsaksische landen en de rest – en de ontwikkelingslanden. Dit duidt op het
belang van instituties op de inkomensverdeling en geeft aan dat landen een bepaalde
beleidsruimte hebben voor het omgaan met de inkomensverdeling (zie verder paragraaf
2.6)75. Een recente studie van de ILO laat zien de inkomensverdeling gelijkmatiger is in
landen waar collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers domineren76.
Het IMF heeft ook econometrisch onderzoek gedaan naar de bijdrage van globalisering
aan de ontwikkeling van de categorale inkomensverdeling – de daling van het loonaandeel in de ontwikkelde landen over de periode 1982-2002. Volgens dit onderzoek is de
skill bias in de technologische ontwikkeling samen met globalisering de belangrijkste
reden voor de daling van het loonaandeel in de ontwikkelde landen, die het grootst is in
sectoren met veel laaggeschoolde arbeid. Maar ook hier geldt dat de daling van het loonaandeel zich niet overal in het zelfde tempo en in dezelfde mate zich heeft voortgedaan.

74

75
76

Zie: ADB (2007) Inequality in Asia: Highlights, Metro Manila, Asian Development Bank, p. 6; Ook het onderzoek van
Meschi en Vivarelli bevestigt het belang van wisselwerking tussen de skill bias in de technologische verandering en
de buitenlandse investeringen voor de ontwikkeling van de schevere inkomensverdeling in middle-income countries.
Zie: E. Meschi en M. Vivarelli (2007) Globalization and income inequality, IZA Working paper no. 2958, Bonn, Institute
for the Study of Labor (IZA).
Zie ook: T. Harjes (2007) Globalization and Income Inequality: A European Perspective, IMF Working Paper 07/169,
Washington DC, International Monetary Fund (IMF).
S. Hayter (2002) Collective bargaining and income equality in an integration world, Labour Education 3
(2002) – nr. 128, pp. 45-52.
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In Nederland is de daling van de arbeidsinkomenquote (aiq), als correctie op de sterke stijging in de jaren zeventig, vooral in de jaren tachtig geconcentreerd. Na 1992 schommelt de
aiq in Nederland conform de SER-aanbevelingen rond de tachtig procent (zie hoofdstuk 3).
Ontwikkeling van de absolute armoede
De ontwikkeling van de absolute armoede in de wereld wordt mede bepaald door de economische groei in de ontwikkelingslanden en de ontwikkeling van de inkomensverdeling binnen die landen. Met name de economische groei in China heeft ook tot een daling
van het aantal extreem armen in de wereld geleid in de periode 1981-1990 (zie tabel 2.5).
tabel 2.5

Aandeel allerarmsten in verschillende regio’s (1981-2001)

Oost Azië en Stille Oceaan

1981

1987

1993

1999

2001

58

28

25

16

15

China

64

41

28

18

17

Exclusief China

42

27

17

11

11

1

0

4

6

3

10

11

11

11

11

Oost-Europa en Centraal-Azië
Latijns-Amerika en Caribisch gebied
Midden-Oosten en Noord-Afrika
Zuid-Azië
India

5

3

2

3

2

52

45

40

32

31

54

46

42

35

35

Sub-Sahara Afrika

42

47

44

46

46

Totaal

40

28

26

22

21

Exclusief China

32

28

26

23

23

Bron: Tabel overgenomen uit: A. Bingsten (2007) Development policy: coordination, conditionality and coherence, p. 98,
in: A. Sapir (red.) Fragmented Power: Europe and the Global Economy, Brussel, Bruegel. Oorspronkelijke data Chen and Ravallion
(Wereldbank).
Toelichting: Allerarmsten zijn mensen die van minder dan 1 dollar per dag moeten rondkomen.

In Afrika is het aandeel van de allerarmsten de afgelopen decennia gestegen. In 2004
woonde bijna een derde van de allerarmsten in Afrika, waar 14 procent van de wereldbevolking woont. De Wereldbank verwacht dat in 2015 zelfs veertig procent van de allerarmsten daar woont, en dat Afrika het armenhuis van de wereld dreigt te worden.
Deze problematiek wordt verscherpt door de klimaatverandering (zie kader).

Klimaatverandering en armoedeproblematiek
Klimaatverandering is inmiddels een wetenschappelijk vaststaand feit. De gevolgen
van de opwarming van de aarde zijn onzeker en moeilijk te voorspellen, maar het
is duidelijk dat de wereld voor grote uitdagingen en risico’s zal komen te staan.
De risico’s van klimaatverandering zijn niet gelijk verdeeld, maar wel wijd
verspreid: klimaatverandering vormt een risico voor iedereen.
Niet iedereen is even kwetsbaar voor klimaatverandering. Op korte termijn zullen
de arme landen het meest getroffen worden, vooral de laaggelegen tropische en
droge tropische gebieden. Veel ontwikkelingslanden zullen vaker en intenser
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geconfronteerd worden met klimaatschokken zoals droogtes, overstromingen en
stormen. Van de natuurrampen tussen 2000 en 2004 heeft 98 procent plaatsgevonden in ontwikkelingslanden. Daarnaast zijn de mensen die het meest geconfronteerd zullen worden met de risico’s van klimaatverandering, tegelijkertijd
het minst in staat om zich te beschermen tegen deze risico’s. Deze kwetsbaarheid komt voort uit armoede, geringe levensverwachting, opleiding en levensstandaard, een ongelijke inkomensverdeling binnen een land, het ontbreken van
klimaatbeschermende infrastructuur zoals dijken en een beperkte toegang tot
verzekeringen. Naast de verwoestende korte-termijn-effecten van natuurrampen,
kan op de lange termijn hierdoor het ontwikkelingsniveau van arme mensen
drastisch verslechteren.
De regio Sub-Sahara-Afrika loopt grote risico’s. Door aanhoudende droogtes
zullen de – toch al fragiele – landbouwsystemen hevig onder druk komen te
staan. De voedselzekerheid zal hierdoor sterk afnemen. In sommige Afrikaanse
landen kan dit vergaande gevolgen hebben, en kan klimaatverandering zelfs een
oorzaak voor conflict worden. Andere landen, zoals Bangladesh en Vietnam, zullen juist met een overvloed aan water geconfronteerd worden, door het stijgen
van de zeespiegel. Een verhoogde kans op dodelijke infectieziekten is een ander
risico van klimaatverandering. Ook hier geldt dat ontwikkelingslanden harder
getroffen zullen worden, vanwege de beperkte capaciteit en kwaliteit van de
gezondheidszorg in deze landen.
Inmiddels is wereldwijde aanpak van het klimaatbeleid omarmd. Deze aanpak loopt langs twee wegen: er wordt ingezet op een snelle emissiereductie
van broeikasgassen (mitigatie), en op aanpassing aan klimaatverandering
(adaptatie), iets wat onvermijdelijk is. Hierbij is belangrijk dat klimaatverandering niet alleen op de agenda’s van de ontwikkelde landen staat, maar óók op de
agenda’s van de ontwikkelingslanden. Gezien de geringe capaciteit van ontwikkelingslanden is het van groot belang dat klimaatverandering opgenomen
wordt in de ontwikkelingshulpagenda.
• Bronnen: UNDP (2007) Human Development Report 2007/2008: Fighting climate change: Human
solidarity in a divided World, 2007, New York, United Nations Development Programme;
IDS (2007) Mainstreaming Climate Change Adaptation in Developing Countries, in: IDS in focus,
November 2007, Vol. 2, Brighton, Institute of Development Studies; voor gegevens van het
ministerie van VROM, zie http://www.vrom.nl/pagina.html?id=4178.

De vermindering van de armoede in Azië bevestigt het belang van economische groei
voor de vermindering van armoede. Verschillende analyses laten zien dat groei van het
inkomen per hoofd van de bevolking een noodzakelijke voorwaarde voor armoedever-
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mindering is77. Maar er zijn ook andere factoren van belang. Economische groei komt de
armen meer ten goede wanneer de inkomensongelijkheid minder toeneemt.
Een omvangrijke studie naar de relatie tussen globalisering en armoede merkt hierover
het volgende op78:
• Globalisering zal de armen meer ten goede komen als het wegnemen van handelsbarrières gepaard gaat met het verbeteren van de arbeidsmobiliteit. Arme boeren in
Zambia zullen alleen profiteren van een grotere toegankelijkheid van exportmarkten
als zij tegelijkertijd ook toegang hebben tot krediet, technische kennis et cetera.
• In regio’s waar de export is toegenomen, neemt de armoede af. Arme consumenten in
Zambia profiteren hierdoor van lagere marktprijzen, terwijl arme producenten in
exportsectoren profiteren van de openstelling van hun markten doordat ze hogere
prijzen voor hun goederen ontvangen.
• Sociale voorzieningen om verliezers van globalisering op te vangen zijn van groot belang.
Conclusie globalisering en inkomensverdeling
De huidige globaliseringsgolf gaat gepaard met een toenemende inkomensongelijkheid,
echter niet overal in dezelfde mate en niet langs alle maatstaven:
• De inkomensverschillen tussen landen zijn toegenomen. Wordt echter rekening
gehouden met de bevolkingsomvang van landen, dan nemen de inkomensverschillen
juist af. De reden hiervoor is de bovengemiddelde groei van China en India, waar een
derde van de wereldbevolking woont.
• De inkomensverschillen binnen landen zijn toegenomen. De dominante oorzaak hiervoor is de combinatie van technologische ontwikkeling en het door globalisering
versnelde specialisatieproces waardoor de bonus op onderwijs is toegenomen en
bijgevolg de inkomensverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden zijn toegenomen.
Opening van landbouwmarkten in ontwikkelingslanden verkleint echter de inkomensverschillen omdat dit leidt tot een inkomensstijging van boeren. Verder zijn
instituties zeer belangrijk: dit verklaart mede waarom de inkomensverschillen in
Nederland beperkt blijven.
• Over de personele inkomensverdeling op wereldniveau, de resultante van de inkomensverdeling tussen en binnen landen, valt vanwege het ontbreken van goede data
geen harde uitspraak te doen. Wel is sprake van een duidelijke daling van de absolute
armoede in de wereld. Vooral in China is het aantal allerarmsten gedaald. Maar ook
in India is sprake van een substantiële daling van de armoede.

77

78

Zie AIV (2006) Advies Private sector ontwikkeling en armoedebestrijding, Den Haag, Adviesraad Internationale
Vraagstukken, p. 19; D. Dollar en A. Kraay (2004) Trade, Growth and Poverty, The Economic Journal, 114
(2004) – nr. 393, pp. 22-49; A. Berg en A. Kreuger (2003) Trade, Growth, and Poverty: A Selective Survey,
IMF Working Paper no. 03/30; voor een formele analyse zie: World Bank (2007) World Development
Indicators: World View, Washington DC, World Bank, pp. 4-5.
A. Harrison en M. McMillan (2007) On the links between globalization and poverty, Journal of Economic Inequality,
vol. 5 (2007) – nr. 1 (april), pp. 123-134.
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2.4.4

Globalisering en welvaart in brede zin: voorlopige conclusie
Volgens de economische theorie zijn de effecten van globalisering per saldo positief.
Handel tussen landen leidt ertoe dat landen zich kunnen toeleggen op datgene waar ze goed
in zijn – hun comparatieve voordeel. Van deze specialisatie, die nog wordt versterkt door
schaal- en leereffecten, kunnen alle landen beter worden. De specialisatie impliceert wel dat
er een herschikking van middelen en mensen in de economie plaatsvindt, waardoor er verliezers en overgangsproblemen kunnen ontstaan. Ook kan de specialisatie verdelingseffecten hebben. Het hangt vooral af van de wijze waarop met deze overgangsproblemen en verdelingseffecten wordt omgegaan hoe globalisering van invloed is op de welvaart in brede zin.
In deze paragraaf is niet ingegaan op de ecologische effecten van globalisering. Door de
verbreding van het globaliseringsproces – de opkomst van ontwikkelingslanden – wordt
de milieu- en klimaatproblematiek verscherpt79. Deze problematiek heeft haast per definitie een grensoverschrijdende dimensie en vraagt daarom om een gezamenlijke aanpak
op Europees en mondiaal niveau (zie paragraaf 4.4).

2.5

De centrale beleidsuitdagingen die in dit advies aan de orde komen

2.5.1

Hoe om te gaan met de versnelling van het specialisatieproces?
Globalisering gaat gepaard met een verdere specialisatie. Deze specialisatie zal door de
opkomst van China en India, andere Aziatische landen en Brazilië, het opknippen van productieprocessen en de internationalisatie van de RenD waarschijnlijk verder versnellen. Dit
dwingt Nederland en andere ontwikkelde landen na te denken waar hun comparatieve voordelen liggen – waar ze goed in zijn – en hoe de met specialisatie verbonden aanpassingsprocessen – die mogelijk fijnmaziger en onvoorspelbaarder worden – het beste zijn op te vangen.
Het ligt voor de hand de versterking van de comparatieve voordelen vooral te zoeken in
kennis- en kapitaalintensieve productie en diensten80. Een betere benutting van deze
voordelen en de innovatiekracht vraagt onder andere om versterking van hoger onderwijs en onderzoek. Om succesvol op dynamische markten te kunnen opereren, zijn creativiteit en innovatievermogen dan ook een vereiste. Nederlandse ondernemingen moeten
immers steeds meer op kwaliteit en originaliteit concurreren. Dat geldt overigens niet
alleen voor Nederlandse ondernemingen, maar meer in het algemeen voor ondernemingen
in het rijkere deel van de wereld.

79

80

Zie b.v. IEA (2007) World Energy Outlook 2007, Paris, International Energy Agency, p. 41 (zie ook SER (2008) Advies
Kernenergie en een duurzame energievoorziening, publicatienr. 08/02, p. 83); N. Stern [et al.] (2006) Stern Review:
The economics of climate change, London, HM Treasury, hoofdstuk 7: Projecting the growth of Greenhouse-Gas
Emissions.
Zie ook advies uit 2005 van de Raad van Economische Adviseurs (REA) over innovatie en economische groei,
Kamerstuk 2005-2006, 30 385, nr. 2, p. 4.
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De OECD stelt vier wegen voor om het met specialisatie verbonden aanpassingsproces zo
goed mogelijk op te vangen:
• wegnemen van barrières voor de uitbreiding van sectoren waar comparatieve voordelen liggen;
• ondersteunen van de mobiliteit van werknemers in plaats van het beschermen van
arbeidsplaatsen zonder toekomst;
• zorgen voor een adequaat en activerend stelsel van sociale bescherming;
• ondersteunen van laaggeschoolden middels scholing, levenlang leren en reductie van
de armoedeval.
Ook de European Economic Advisory Group (EEAG) stelt in zijn rapport over de Europese
Economie in 2008 vier wegen voor om de potentiële verliezers van globalisering te compenseren/verzekeren81:
• herscholing en training van overbodig geworden werknemers;
• passende ontslagvergoedingen;
• tijdelijke compensatie als het loon in een nieuwe baan lager is dan in de oude baan;
• een aan werk gerelateerde tax credit voor laagbetaalden.
De EEAG komt overigens tot de conclusie dat er tot nu toe weinig aanwijzingen zijn dat
globalisering negatieve effecten op de werkgelegenheid heeft.
Deze tweesporenbenadering – versterken comparatieve voordelen en het vergemakkelijken
van de aanpassingsprocessen en het reduceren van onzekerheid – sluit aan bij de in het
SER-advies ‘Convergentie en overlegeconomie’ ontwikkelde kwaliteitsstrategie (zie kader).

De kwaliteitsstrategie
De kwaliteitsstrategie bestaat uit twee, onderling samenhangende elementen.
In de eerste plaats gaat het om verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit
van de ‘productiefactoren’: menselijk kapitaal en het in ondernemingen aanwezige kapitaal (de fysieke kapitaalgoederenvoorraad, technologische kennis en
marktpositie), het milieukapitaal en maatschappelijk kapitaal (fysieke, sociale,
technologische en fiscale infrastructuur).
In de tweede plaats behelst de kwaliteitsstrategie versterking van de dynamiek
en het aanpassingsvermogen van de economie. Een dergelijk aanpassingsvermogen veronderstelt een goede marktwerking. Een goede marktwerking moet
samengaan met effectieve vormen van overheidsoptreden en van overleg,
samenwerking en zelfregulering in het kader van de overlegeconomie. Deze
moeten onvolkomenheden van een volledig ‘vrije’ marktwerking tegengaan,

81

European Economic Advisory Group (EEAG) voor de EU-15. Zie: EEAG (2008) Europe in a Globalised World, München,
CESifo Institute - European Economic Advisory Group, p. 100.
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zonder te vervallen in ‘policy failures’ die de economische dynamiek en het aanpassingsvermogen juist schaden.
• Bron: SER (1992) Advies Convergentie en overlegeconomie, publicatienr. 92/15, Den Haag.

Een onderdeel van deze kwaliteitsstrategie is ook een goed werkende overlegeconomie,
nodig ter versterking van het collectieve aanpassingsvermogen van de economie. De overlegeconomie kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan versterking van het
collectieve reactie- en aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie (zie verder
paragraaf 2.7).
Tabel 2.6 geeft schematisch een beleidsagenda weer om adequaat op het globaliseringsproces in te spelen. Deze beleidsagenda is niet nieuw, zoals ook de overeenkomst met de
eerder ontwikkelde SER-kwaliteitsstrategie duidelijk maakt.
In het volgende hoofdstuk gaat het vooral om na te gaan wat er allemaal al in gang is
gezet en of dit voldoende is om op de toekomstige uitdagingen te anticiperen: welke
elementen moeten meer nadruk krijgen en is er reden om op onderdelen tot verfijning
of bijstelling te komen? Bij dit laatste spelen ook de mogelijke nieuwe kenmerken van het
huidige globaliseringsproces een rol:
• Houdt het beleid in voldoende mate rekening met het fijnmaziger en daardoor ook
onvoorspelbaarder worden van het specialisatieproces, niet alleen tussen sectoren,
maar ook binnen sectoren? Hierdoor moet te specifiek beleid gericht op bepaalde sectoren of bepaalde vaardigheden worden vermeden.
• Houdt het beleid in voldoende mate rekening met de noodzaak om Nederland aantrekkelijk te maken voor de vestiging van ondernemers, bedrijven en hun werknemers? Daarbij gaat het onder andere om het vinden van een goede balans tussen de
lastendruk en de kwaliteit van publieke voorzieningen.
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tabel 2.6

Samenvatting beleidsagenda waarmee adequaat op het globaliseringsproces kan worden ingespeeld.

Versterken comparatieve voordelen/ vestigingsklimaat

Faciliteren aanpassingsprocessen/ Reduceren onzekerheid

Bevorderen van kennis en innovatie

Ondersteunen mobiliteit werknemers

Bevorderen van hoogwaardige werkgelegenheid
(b.v. hoofdkantoren, kenniscentra etc.)

Bieden van adequate en activerende sociale
bescherming

Versterken vestigingsplaatsfactoren door
verbetering van de beschikbaarheid en de
kwaliteit van productiefactoren (menselijk
kapitaal, kapitaal binnen de ondernemingen,
maatschappelijk kapitaal (de infrastructuur in
brede zin)).

Ondersteunen laaggeschoolden

Verbeteren marktwerking (met oog voor
marktfalen en borging publieke belangen)
Goed functioneren van de overlegeconomie

2.5.2

Hoe duurzame globalisering bevorderen?
In het licht van het brede welvaartsbegrip is de beleidsuitdaging op mondiaal niveau
tweeledig: hoe kan Nederland er samen met de EU voor zorgen dat meer mensen en meer
landen profiteren van het globaliseringsproces (zie paragraaf 2.5.3), en hoe kan Nederland bijdragen aan de bevordering van een duurzame globalisering. Beide vragen hangen
met elkaar samen.
Globalisering moet duurzaam zijn. Dat betekent dat naast de economische dimensie ook
de ecologische en de sociale dimensies gestalte moeten krijgen. Dit moet gebeuren door
flankerend beleid. De drie dimensies moeten met elkaar in evenwicht zijn.
De bevordering van duurzaamheid is een intrinsieke waarde. Handel op basis van comparatieve voordelen veronderstelt dat de loonverschillen tussen landen in een zekere verhouding staan tussen de verschillen in productiviteitsniveau. Zolang dat het geval is,
kunnen zowel rijke als arme landen profiteren van internationale handel. In die zin ligt
het voor de hand een lage loonvoet die in redelijke verhouding staat tot de arbeidsproductiviteit, te zien als een belangrijke voorwaarde voor arme landen om te kunnen concurreren op de wereldmarkt82.
Een belangrijke vraag is welke randvoorwaarden gesteld mogen worden aan deze concurrentie. Randvoorwaarden op het terrein van fundamentele arbeidsnormen zoals het in
acht nemen van het verbod op gedwongen arbeid hebben een intrinsieke en universele
waarde. Voor de raad staat buiten kijf dat vanwege hun intrinsieke en universele waarde

82

Vergelijk SER (1998) Advies Agenda 2000: de uitbreiding en financiering van de EU, publicatienr. 98/04, p. 32.
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fundamentele arbeidsnormen in acht moeten worden genomen83. Deze in de ILO ontwikkelde, en op grond van hun ratificatiegraad en vanwege het feit dat alle staten die lid zijn
van het ILO gehouden zijn deze te handhaven, inmiddels zeer breed gedragen normen
hebben betrekking op de bestrijding van kinderarbeid, van dwangarbeid en van discriminatie in werk en beroep en het recht op vereniging en collectieve actie. De fundamentele
arbeidsnormen maken deel uit van de Decent Work Agenda van de ILO die gericht is op
een betere levensstandaard en de voorwaarden schept voor een redelijke inkomensverdeling. De vraag is wat Nederland kan bijdragen aan de bevordering van deze agenda.
Daarnaast speelt het scheppen van gelijke concurrentieverhoudingen een rol. Het flankerende beleid gericht op duurzaamheid, dat gebaseerd zal zijn op maatschappelijke voorkeuren en waarden, kan zowel op nationaal niveau in diverse landen, als op internationaal niveau vorm worden gegeven. Als dit beleid internationaal gezien uiteenloopt,
bijvoorbeeld omdat de maatschappelijke voorkeuren per land uiteenlopen en er geen
consensus te bereiken valt, of omdat er verschillen zijn in de handhaving van breed
gedragen internationale normen, kunnen twee samenhangende problemen ontstaan:
frustratie van het duurzaamheidsbeleid en verstoring van de concurrentieverhoudingen.
Ten eerste kan daardoor het flankerende duurzaamheidsbeleid gefrustreerd worden.
Niet alleen internationaal omdat geen gecoördineerd beleid mogelijk is en freeridergedrag optreedt, maar ook – door de invloed van de internationale handel – op nationaal
niveau. Deze verstoring van het nationale duurzaamheidsbeleid leidt dan tot zorgen over
de effecten van handel op duurzaamheidsgebied: dit zijn de Non-Trade Concerns (NTC).
Ten tweede kunnen door het eigen nationale duurzaamheidsbeleid (arbeidsrechten,
milieu, dierenwelzijn, consumentenbescherming) en de kosten die dit in een aantal
gevallen meebrengt, het internationale level playing field en de internationale concurrentieverhoudingen verstoord raken, als de onderliggende waarden in internationaal
verband minder worden ondersteund en/of nageleefd.
In beginsel zijn de volgende oplossingsrichtingen te onderscheiden om met de spanning
tussen het streven naar duurzaamheid en de internationale concurrentiepositie om te
gaan84:
A Een zodanige marktpositie opbouwen dat de kostenverschillen kunnen worden
opgevangen, bijvoorbeeld door:
• een sterke concurrentievoorsprong realiseren door bijvoorbeeld kwaliteit of
technologie;
• het ontwikkelen van consumentenvoorkeuren voor duurzame producten zodat
prijsverschillen geaccepteerd worden.

83
84

SER (2001) briefadvies Globalisering, op.cit., p. 5.
Zie ook: SER (2008) Advies Waarden van de Landbouw, publicatienr. 08/05, Den Haag, paragraaf 3.5.3 en 5.10.
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B
•
•
•

De kostenverschillen elimineren door:
internationale harmonisatie van de normen voor duurzaamheid;
compenserende steun door de overheid: subsidies, innovatiesteun et cetera;
handelsmaatregelen (via tarieven).

De opkomst van landen als China en India en het opknippen van productieprocessen
op mondiaal niveau roept de vraag op en hoe te moeten omgaan met deze non-trade concerns. De ketenverantwoordelijkheid van bedrijven vormt daar één aspect van. Maar het
gaat ook om de vraag wat van overheden verwacht mag worden in verband met bijvoorbeeld het uitbannen van kinderarbeid en of handelspolitieke maatregelen zinvol zijn.
Non-trade concerns kunnen via verschillende wegen worden geadresseerd. De ideale oplossingsroute is via internationale normen in breed gedragen internationale verdragen. Landen die deze verdragen hebben onderschreven, kunnen worden aangesproken op de handhaving van deze normen en worden geholpen bij de implementatie ervan. Dit lukt echter
maar in een beperkt aantal gevallen. Het is daarom ook nodig alternatieve wegen te bewandelen: via de landen waar de productie plaatsvindt, via de eisen die aan ingevoerde producten worden gesteld, via de Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren, en via de
keuze die consumenten maken met behulp van keurmerken en etiketten. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij is de mogelijke consequentie voor het wereldhandelssysteem in het
algemeen en de exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden in het bijzonder.
Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheid van globalisering is het energie- en klimaatprobleem. De urgentie van dit probleem is de afgelopen jaren bovenaan de internationale
agenda komen te staan. Volgens Nobelprijswinnaar IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde op verschillende fronten
waarneembaar. Het gaat dan om de stijging van de gemiddelde mondiale jaartemperatuur,
het smelten van gletsjers en ijskappen en het stijgen van de zeespiegel85. Bij de beschouwing
van de oorzaken van de klimaatverandering speelt het mondiale energieprobleem een grote
rol. De energievraag groeit de komend decennia fors, mede door de snel stijgende energiebehoefte van landen als China en India. Probleem is dat fossiele brandstoffen voor een
groot deel in deze stijgende behoefte zullen voorzien. De IEA verwacht dat vooral de
kolenbehoefte de komende kwart eeuw fors zal stijgen: in het referentiescenario met zo’n
73 procent, waardoor het aandeel van kolen in de totale mondiale energiemix oploopt van
25 procent in 2005 naar 28 procent in 203086. Maar liefst 80 procent van het groeiende
kolenverbruik komt voor rekening van China en India. In 2010 passeert China de
Verenigde Staten als ‘s werelds grootste energieverbruiker.

85
86

Zie: IPCC (2007) Climate Change 2007: IPCC Fourth Assessment Report (AR4), full report, Cambridge, Intergovernmental Panel on Climate Change.
Zie: IEA (2007) World Economic Outlook 2007, Paris, International Energy Agency, p. 41. In het referentiescenario
groeit de mondiale primaire energiebehoefte met 1,8 procent per jaar. In dit scenario worden geen belangrijke
beleidswijzigingen in het energie- en klimaatbeleid verondersteld.
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De gevolgen voor de klimaatverandering laten zich raden: de uitstoot van broeikasgassen
neemt in het referentiescenario van het IEA met maar liefst 57 procent toe; tweederde
deel van deze groei wordt veroorzaakt door de Verenigde Staten, China, Rusland en India.
Vanaf 2007 is China de VS in absolute zin gepasseerd als de grootste uitstoter van broeikasgassen. In relatieve zin liggen de verhoudingen echter heel anders. Het verschil tussen
de VS en China per hoofd van de bevolking is nog steeds groot: het verschil ligt in de orde
grootte van een factor 5. Daar staat tegenover dat in een ‘alternatief beleid’-scenario de
groeiramingen fors lager kunnen liggen87.
Gezien de mondiale schaal van de klimaat- en energieproblemen liggen de beleidsuitdagingen ook op verschillende niveaus. Onze nationale beleidsagenda op dit terrein is dan
ook ingekaderd door de internationale agenda op zowel mondiaal als Europees niveau.
De invulling van deze agenda’s komt verder in dit advies aan de orde (in hoofdstuk 4.4).
2.5.3

Hoe te zorgen voor een breder profijt van het globaliseringsproces?
De (her)aansluiting van China en India bij de wereldeconomie heeft mede gezorgd voor
een forse groei in deze landen. Deze heeft, zeker in China, bijgedragen aan een forse
reductie van de extreme armoede. Als deze trend zich voortzet, zal het mogelijk zijn om
het percentage armen in de wereld tussen 1990 en 2015 te halveren, zodat de eerste millenniumdoelstelling (zie kader) wordt gehaald88. Maar de armoede daalt niet overal in dit
tempo. De armoede in India is weliswaar ook gedaald, maar blijft nog steeds omvangrijk.
In buurland Bangladesh blijft de armoede hoog, ondanks de relatieve hoge economische
groei. Het aantal extreem armen is in Afrika zowel in absolute als relatieve zin gestegen.
De uitdaging meer landen en mensen te laten profiteren van het globaliseringsproces
omvat de volgende drie stappen:
1 Toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de markten van de ontwikkelde
landen en (geleidelijke) openstelling van de markten van de ontwikkelingslanden
voor investeringen uit de ontwikkelde landen.
2 De ontwikkeling van de particuliere sector en goed bestuur zodat de opening van de
markten ook daadwerkelijk wordt benut en de economische groei tot stand komt89.
3 Het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat de economische groei ook de
armen ten goede komt.
Dit advies richt zich op de eerste stap. De laatste twee stappen komen in een vervolgadvies
aan de orde.

87

88

89

In het ‘alternatief beleid’-scenario wordt ervan uitgegaan dat beleidsvoorstellen gericht op energiebesparing,
hernieuwbare bronnen en beperking van de uitstoot van broeikasgassen tot uitvoering worden gebracht.
Hierdoor neemt de jaarlijkse mondiale energievraag met 0,5 procentpunt af ten opzichte van het referentiescenario.
Zie S. Chen en M. Ravallion (2007) Absolute Poverty Measures for the Develloping World, 1982-2004, Washington DC,
World Bank, pp. 9 e.v.; World Bank (2007) Global Monitoring Report 2007 – Fact Sheet: Halving global poverty by 2015,
Washington DC, World Bank.
Zie ook SER (1997) Advies De particuliere sector in internationale samenwerking, publicatienr. 97/12, Den Haag.

70

ANALYTISCH KADER: BELEIDSUITDAGINGEN EN BELEIDSRUIMTE

De Millenniumdoelstellingen en hun voortgang
De Millenniumdoelstellingen, ofwel United Nations Millennium Development
Goals, zijn een aantal doelstellingen waarvan alle 191 VN-lidstaten hebben aangegeven dat ze deze willen bereiken. De United Nations Millennium Declaration,
ondertekend in september 2000, verbindt de leden hieraan. De Millenniumdoelstellingen zijn samen te vatten in acht doelen. Tenzij anders vermeld, moeten
deze doelen worden behaald in 2015 (zie voor de geboekte voortuitgang de gecursiveerde tekst). Vergelijkingen, zoals in doel één, betreffen 2015 met 1990.
1 Het uitbannen van armoede en honger:
• Halveren van het aantal mensen dat rond moet komen van minder dan een
dollar per dag.
Stand van zaken 2004: het aandeel zeer armen is gedaald van 31,6 procent in 1990 naar
19,2 procent in 2004. Er zijn echter grote verschillen. Zeer sterk is de daling in China
(van 33 procent naar 9 procent) en Zuid-Azië. De landen bezuiden de Sahara daarentegen toonden weinig vooruitgang, maar ook daar treedt de laatste jaren een lichte
verbetering op. De armen worden in absolute zin een beetje minder arm. Tegelijk zijn de
inkomensverschillen in deze landen toegenomen.
• Halveren van het aantal mensen dat lijdt aan honger.
Stand van zaken 2005: het aantal kinderen dat honger lijdt, vermindert licht, maar niet
genoeg om het gestelde doel voor 2015 te halen.
2 Het bereiken van een universele basiseducatie:
• Alle jongens en meisjes naar de basisschool
• Alle jongens en meisjes maken de basisschool ook af.
Stand van zaken 2005: de onderwijsparticipatie van jongeren is aanzienlijk gestegen,
met name in Zuid-Azië en in de landen bezuiden de Sahara.
3 Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
Stand van zaken 2005: bij de kinderen die niet naar school gaan, zijn meisjes oververtegenwoordigd. Het slechtst is de situatie in Zuid- en West-Azië. De deelname van vrouwen
in betaald werk blijft laag in Noord-Afrika, West- en Zuid-Azië. Positief is dat het aantal
vrouwen in politieke functies aanzienlijk steeg.
4 Kindersterfte tegengaan
• Het sterftecijfer van kinderen, jonger dan vijf jaar, met twee derde terugdringen.
Stand van zaken 2005: er trad een forse daling op (met name in Zuid-Azië en NoordAfrika), maar in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara blijft de kindersterfte
zeer hoog. De daling is niet genoeg om het gestelde doel te halen.
5 Het tegengaan van moedersterfte
• Een reductie van het aantal gevallen van moedersterfte met driekwart.
6 Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten
• Het stoppen en terugdringen van de verspreiding van HIV/AIDS.
Stand van zaken: het aantal AIDS-doden steeg naar 2,9 miljoen, van wie het overgrote
deel in landen bezuiden de Sahara (2,1 miljoen). Het aantal HIV-geïnfecteerden in de
Afrikaanse landen bedraagt maar liefst 6 procent van de volwassenen tot 49 jaar.
• Het stoppen en terugdringen van gevallen van malaria en andere ziekten.
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Stand van zaken: vorderingen worden gemaakt in het terugdringen van tuberculose en
malaria.
7 Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen
in sloppenwijken:
• De principes van duurzame ontwikkeling integreren in overheidsbeleid en
-programma's; het verlies van natuurlijke bronnen tegengaan.
Stand van zaken: de ontbossing ten behoeve van landbouwgrond gaat gestaag verder.
CO2-uitstoot verdubbelde bijna tussen 1990 en 2004.
• Het deel van de bevolking zonder duurzame toegang tot veilig drinkwater
halveren.
Stand van zaken 2004: het aantal mensen in ontwikkelingslanden dat toegang heeft
tot schoon drinkwater is fors gestegen, van 35 procent in 1990 naar 50 procent in
2004. De voortgang op deze doelstelling ligt behoorlijk op schema, zeker in de steden
(de situatie op het platteland is slechter).
• Het bereiken van een significante verbetering in het leven van minstens
100 miljoen mensen in sloppenwijken, voor 2020.
Stand van zaken: steeds meer mensen trekken naar de steden en wonen in slums.
8 Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling:
• Verdere ontwikkeling van een open handels- en financieel systeem, gebaseerd
op regelgeving, voorspelbaar en niet-discriminerend. Plus toewijding aan
goed bestuur, ontwikkeling en armoedebestrijding op nationaal en internationaal niveau.
• Tegemoetkomen aan de noden van de minst ontwikkelde landen. Inclusief
toeslag- en quotumvrije toegang voor hun exportproducten, lastenverlichting
voor arme landen met een extreme staatsschuld, kwijtschelding van officiële
bilaterale schulden en een guller ontwikkelingsbeleid ten opzichte van
armoedereductie.
• Tegemoetkomen aan de speciale noden van onontsloten ontwikkelende
eilandstaatjes.
• Begripvol omgaan met de schuldenlast van ontwikkelingslanden door middel
van nationale en internationale maatregelen om tot een, op de lange termijn,
beheersbare schuld te komen.
• Het, in samenwerking met ontwikkelende landen, ontwikkelen van goed en
productief werk voor jongeren.
• Het, in samenwerking met de farmaceutische industrie, toegang verschaffen
tot betaalbare en noodzakelijke medicatie in de zich ontwikkelende landen.
• Het, in samenwerking met de private sector, beschikbaar maken van nieuwe
technologieën, hoofdzakelijk van informatie- en communicatietechnologie.
Stand van zaken: Veel landbouwproducten en textiel zijn nog steeds belast. De schuldpositie
van ontwikkelingslanden is sterk verbeterd. Het aantal jeugdige werklozen is gestegen (en
bedraagt in Noord-Afrika en West-Azië maar liefst 30 procent respectieve lijk 23 procent).
• Bron: Wikepedia: United Nations, The Millennium Development Goals Report 2006, 2007 en
The Millennium Development Goals Report 2006, juni 2007; MDG-8 Voortgangsrapportage
Nederland 2006 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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2.6

Welke beleidsruimte is er om deze uitdagingen aan te gaan?
Wat mag en kan worden verwacht van het overheidsbeleid?
Het benutten van de kansen die een expanderende wereldeconomie biedt is primair een
zaak van bedrijven en hun werknemers. Van de overheid mag daarbij ten eerste verwacht
worden dat ze mensen via het initieel onderwijs voldoende toerust om de eigen vakbekwaamheid naar vermogen te ontwikkelen en om vaardigheden onder de knie te krijgen
teneinde de eigen loopbaan te sturen op een blijvende inzetbaarheid. Ten tweede gaat het
erom samen met sociale partners de voorwaarden te scheppen voor een goede benutting
en onderhoud van het aanwezige menselijke kapitaal. Ten derde is het aan de overheid
de voorwaarden te scheppen voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat, onder
andere door goede fysieke infrastructuur, concurrentiebeleid, investeringen in onderwijs
en onderzoek en het beperken van regeldruk. Ten vierde is een overheidstaak het samen
met sociale partners organiseren van een bepaalde mate van risicosolidariteit via de
werk-nemersverzekeringen en het waarborgen van een minimuminkomen (vangnetfunctie). Dit stelt mensen in staat bepaalde risico’s te nemen.
De onrust over globalisering wordt deels veroorzaakt door twijfels of de overheid deze
verwachtingen nog wel kan waarmaken in een omgeving van scherpere concurrentie
en grotere mobiliteit van productiefactoren. Welke ruimte is er nog voor eigen beleid?
Er zijn drie redenen waarom er ook in een steeds opener economie beleidsruimte is:
• vanwege agglomeratie-effecten;
• vanwege de beperkte mobiliteit van arbeid;
• vanwege de beperkte verhandelbaarheid van een aantal diensten.
Agglomeratie-effecten
Stel dat er twee landen zouden zijn die economisch gezien volstrekt identiek zijn, op een
verschil in de hoogte van de winstbelasting na. Bij volledige kapitaalmobiliteit is de conclusie dan duidelijk: het kapitaal verhuist naar het land met de laagste winstbelasting. Nu
is in de werkelijkheid de hoogte van het (effectieve) tarief van de vennootschapsbelasting
(vpb) een zeker niet onbelangrijke vestigingsfactor voor bedrijven, maar binnen de context
van de EU is het niet zo dat kapitaal massaal verhuist naar bijvoorbeeld de Baltische staten
waar het vpb-tarief tot bijna 0 procent is gereduceerd. Dit komt omdat de Baltische economieën en die van landen als Nederland en Duitsland verre van identiek zijn.
Gemiddeld genomen verkiezen bedrijven Nederland boven Letland omdat vestiging in
de core van de EU agglomeratievoordelen met zich meebrengt. Voordelen die zowel met
de aanbodzijde als de vraagzijde van de economie van doen hebben. Nog los van overheidsbeleid, clusteren bedrijven omdat er locatiegebonden positieve schaaleffecten en
spillovers zijn, bijvoorbeeld in de vorm van kennis-spillovers, de nabijheid van toeleveranciers of de beschikbaarheid aan een pool van gekwalificeerde arbeid. Agglomeratie of clusteringvoordelen zijn er ook vanuit de vraagkant: de nabijheid van afzetmarkten maakt
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Nederland tot een aantrekkelijker vestigingsplaats dan Letland. Het bestaan van agglomeratievoordelen kan ook vanuit de keerzijde van agglomeratie worden beredeneerd
(en gekwantificeerd): waarom willen mensen in Londen wonen en werken, gezien de
hoge huizenprijzen en andere congestiekosten?
Wat betekent het bestaan van dergelijke agglomeratie-effecten? In de eerste plaats:
landen zullen nimmer identiek zijn. De wereld is niet ‘plat’ en zal het ook niet worden.
In de tweede plaats: vanwege het bestaan van agglomeratievoordelen kunnen landen van
elkaar verschillen in hun beleid en beleidsvoorkeuren. In de derde plaats: en aangenomen dat deze agglomeratievoordelen niet uit de lucht komen vallen, bepaalt het overheidsbeleid zelf mede de omvang van deze voordelen. Investeringen door de overheid in,
kort gezegd, de sociale en fysieke infrastructuur dragen in belangrijke mate bij aan de
agglomeratievoordelen. Hét kenmerk van agglomeratiemechanismen is dat het gaat om
schaaleffecten en externaliteiten, bij uitstek de redenen waarom er een rol is voor overheidsbeleid.
Beperkte mobiliteit van arbeid
Agglomeratie-effecten remmen de mobiliteit van productiefactoren. Daarbij moet worden
bedacht dat de mobiliteit van de factor arbeid sowieso gering is. Dit maakt verschillen in de
belastingdruk op arbeid tussen landen mogelijk zonder dat er een race naar beneden ontstaat. Er moet wel rekening worden gehouden met het mogelijk verstorende effect van een
hoge belastingdruk op het binnenlandse aanbod van arbeid. Omdat, zeker in een meer open
economie, de vraag naar arbeid veel sterker reageert op het loon dan het aanbod van arbeid,
zullen de kosten van sociale zekerheid op lange termijn vooral van invloed zijn op de samenstelling van de loonkosten en niet op de absolute hoogte van de loonkosten. Grotere mobiliteit of een hevigere concurrentie kan er wel toe leiden dat er scherper moet worden gelet op
de waardering van de collectieve uitgaven: sluiten de uitgaven aan bij de preferenties van
burgers en bedrijven, en zijn die bereid hiervoor een prijs te betalen?90
Niet alle diensten zijn verhandelbaar
Globalisering heeft wel effect op de hele economie, maar niet de hele economie globaliseert. Hoewel de grens tussen verhandelbare en niet-verhandelbare diensten zal verschuiven en onvoorspelbaarder wordt, zullen niet alle diensten in gelijke mate verhandelbaar
worden en uit te besteden zijn. Te denken valt aan persoonlijke diensten, winkels,
gezondheidszorg enzovoorts. Hier ligt ook beleidsruimte.
Daarnaast laat internationale regelgeving eveneens beleidsruimte over voor met name
onderwijs en woningmarkt. Zowel de EU-regels als de WTO-regels bieden overheden een
grote beleidsruimte om kerndiensten van de overheid zoals het onderwijs naar eigen
inzicht te reguleren en dwingen ze niet tot openstelling voor buitenlandse aanbieders91.
90
91

Vergelijk: P. de Grauwe en M. Polan (2003) Globalisation and Social Spending, CESifo Working paper no. 885, Leuven,
Centrum voor Economische Studies, p. 22.
SER (2005) Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak, publicatienr. 05/04, Den Haag, p. 86.

74

ANALYTISCH KADER: BELEIDSUITDAGINGEN EN BELEIDSRUIMTE

De EU heeft dit onlangs bevestigd in het Verdrag van Lissabon (zie paragraaf 4.2). Goed
onderwijsbeleid is van groot belang om het specialisatieproces in goede banen te leiden.
Ook op de woningmarkt, die relevant is voor de mobiliteit van werknemers, is er veel
ruimte voor overheidsbeleid.
Openheid en de sociale uitgaven
Dat openheid niet ten koste gaat van de ruimte voor sociaal-economisch beleid wordt
bevestigd door empirisch onderzoek naar de relatie tussen openheid en sociale uitgaven.
Koster concludeert, op basis van 22 studies, dat uit de meeste studies blijkt dat meer
open economieën hogere uitgaven voor sociale zekerheid kennen; qua aantal wordt dit
gevolgd door studies waarin geen verband tussen openheid en socialezekerheidsuitgaven wordt gevonden92. De synthese van dit onderzoek luidt dat economische openheid
geen bedreiging vormt voor sociale uitgaven.
Ook uit een recente studie in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat de angst
voor ‘social dumping’ als gevolg van de globalisering onterecht is93. De systemen in
bijvoorbeeld Noord-West-Europa combineren een relatief hoge graad van inkomensgelijkheid en een grote publieke sector met een hoge graad van werkgelegenheid. Tegelijkertijd
wijst de studie erop dat de Europese systemen steeds gemoderniseerd moeten worden.
Maar … beleid is meer relevant bij grotere integratie
Hoewel de beleidsruimte in een open economie niet verdwijnt, is het wel zo dat ten
opzichte van een wereld waarin de economische en financiële integratie minder ver is
voortgeschreden en waarin productiefactoren nog weinig mobiel zijn, nationaal beleid in
principe grotere gevolgen heeft, in zowel positieve als negatieve zin. Afwijkingen in het
nationale beleid ten opzichte van voor het overige gelijksoortige economieën hebben in
een open economie mogelijk juist grotere effecten. Het beleid moet dus wel degelijk inspelen op het globaliseringsproces door de comparatieve voordelen en het vestigingsklimaat
te versterken en aanpassingsprocessen nog beter te faciliteren. Maar landen hebben daarin
ruimte om hun eigen beleidsmix te bepalen die het beste aansluit bij hun situatie en voorkeuren. Afsluiten van de wereld, zoals het extreme geval van Noord-Korea, is geen optie,
omdat het gegarandeerd leidt tot een race naar beneden (zie kader paragraaf 2.4.3).
Als (nationale) overheden de aantrekkelijkheid en het groeipotentieel zelf mede kunnen
beïnvloeden door het aantrekken of behouden van mobiele productiefactoren, dan leidt
dit tot beleidsconcurrentie of, in de terminologie van Sinn, tot systeemcompetitie. Dit

92

93

Zie F. Koster (2007) Bedreigt economische openheid de verzorgingsstaat of niet? Een synthese van internationaal
vergelijkend onderzoek, Beleid en Maatschappij, 34 (2007) – nr. 3, pp. 143-153. Zie voor een soortgelijke overzicht en
conclusie SER (2004) CSED-rapport Met Europa meer groei, hoofdstuk 5. Volgens Paul De Grauwe kunnen we in een
globaliserende wereld met een relatief dure sociale zekerheid leven omdat deze ook veel opbrengt. Een goede sociale
zekerheid leidt volgens hem tot een hogere productiviteit per werkende. Zie: P. De Grauwe (2007) De onvoltooide
globalisering: Verkenning van een nieuwe wereld, [Amsterdam], Nieuw Amsterdam, p. 100.
Zie: I. Begg, J. Draxler en J. Mortenson (2008) Is Social Europe Fit for Globalisation? A Study of the Social Impact of
Globalisation in the European Union, CEPS Special Reports, Brussel, Centre for European Policy Studies.
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geeft ook aan dat het bestaan van beleidsruimte geen vrijbrief is om maar achterover te leunen. Integendeel, landen ‘concurreren’94 met elkaar als het om het vestigingsklimaat gaat.
Overheidsbeleid moet beter dan voorheen bij de nationale situatie aansluiten. Goede
implementatie van beleid en een betere samenwerking en uitvoering worden belangrijker.
Ook is het mogelijk dat meer soorten beleid ertoe doen. Niet-economische beleid bijvoorbeeld dat gericht is op een prettiger leefomgeving kan als de openheid van de economie
toeneemt, mogelijke grotere economische effecten hebben, omdat het van belang is voor
de vestiging van bedrijven en kenniswerkers.

2.7

Rol van de overlegeconomie
Voor het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie spelen de arbeidsverhoudingen naar het oordeel van de raad een belangrijke rol. Stabiele sociale verhoudingen
zijn een belangrijke vestigingsplaatsfactor95. Zij kunnen van belang zijn om markwerking in goede banen te leiden en de nadelige effecten van structurele aanpassingsprocessen te verzachten.
OESO-onderzoek laat zien dat er verschillende sociaal-economische strategieën bestaan
om de effecten van globalisering op nationaal niveau in goede banen te leiden96. Dit
bevestigt de eigen beleidsruimte voor landen en laat tevens zien dat de toenemende internationale concurrentie landen niet dwingt om voor een marktgericht economisch model
te kiezen. Landen met een sterke corporatistische traditie, zoals Zweden en Finland,
scoren op de globaliseringsindex van de OESO net zo hoog als de VS (zie de figuur in paragraaf 3.2). Het goed functioneren van onze overlegeconomie is, met andere woorden, een
belangrijke voorwaarde om de gevolgen van globalisering voor ons land te redresseren.
Een concreet voorbeeld van de nationale beleidsruimte is de hierboven genoemde pijler
van de inkomensbescherming, die voor Nederlandse werknemers als sociaal vangnet in
de globaliserende economie kan functioneren.
In het advies Convergentie en Overlegeconomie van 1992 heeft de SER reeds de contouren
geschetst van de overlegeconomie in een zich internationaliserende context. Hoofdkenmerken daarvan zijn: een ontvlechting van verantwoordelijkheden van overheid en
sociale partners respectievelijk een vooral agendazettende, klimaatbeïnvloedende en
draagvlakversterkende rol voor het centrale bi- en tripartite overleg resp. de centrale advisering van de SER. Aansluitend hierop werd met Een Nieuwe Koers van de Stichting van de
Arbeid (december 1993) een nieuwe fase van de arbeidsverhoudingen ingeluid, die uit-

94

95
96

De aanhalingstekens zijn bedoeld om aan te geven dat de concurrentiegedachte die standaard voor landen wordt
gehanteerd niet klakkeloos op bedrijven kan worden toegepast. Zie uitgebreider: S. Brakman [et al.] (2006) Nations
and firms in the global economy, op.cit., pp. 70-71.
Zie: SER (1997) Advies De particuliere sector in internationale ontwikkeling, publicatienr. 97/12, p. 39.
Rae, D. en M. Sollie (2007) Globalisation and the European Union: Which countries are best placed to cope?, OECD,
Economics Department Working Paper, no. 586, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development.
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gaat van decentralisatie en differentiatie (maatwerk op ondernemingsniveau) en bijpassende medezeggenschapsverhoudingen97.
De adviesplicht van de SER werd in 1995 afgeschaft. Dit heeft eraan bijgedragen dat de
SER zich sindsdien meer en meer heeft geconcentreerd op majeure sociaal-economische
vraagstukken.
De SER is daarnaast ook het toporgaan van de PBO (bedrijfs- en productschappen). Dit stelsel,
dat overigens slechts in een deel van het bedrijfsleven bestaat, is in 1999 gemoderniseerd op
basis van een unaniem SER-advies ter zake uit 1997. Momenteel is een wetsvoorstel aanhangig voor een nieuwe herziening per 1 januari 2009. De SER bracht in 2006 een unaniem
advies over de toekomst van de PBO uit. In het verlengde daarvan hebben de schappen een
Code Goed Bestuur vastgesteld, die per 1 juli 2007 in werking is getreden.
In het mlt-advies heeft de raad een uitgebreide analyse gemaakt van de modernisering
van de arbeidsverhoudingen98. Kern van de aanbevelingen van de raad over dit onderwerp is dat de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming moet worden voortgezet in samenhang met een zekere mate van macro-economische afstemming van
beleid. Decentraal overleg over de arbeidsvoorwaarden schept de mogelijkheid van maatwerk in cao’s en loondifferentiatie. Dit proces is in volle ontwikkeling. Zo groeit het aantal cao’s met een menuoptie ‘à la carte’ de laatste jaren snel99. Verdere mogelijkheden
voor decentralisatie en differentiatie moeten volgens de SER binnen de bestaande institutionele kaders gezocht worden. Daarbij valt te denken aan een verdere invulling van
cao’s op ondernemingsniveau, minder gedetailleerde regelgeving in cao’s, een verdere
uitbouw van keuzemogelijkheden in cao’s en meer resultaatafhankelijke beloning.
Daarnaast vraagt een toekomstgericht cao-beleid dat op ondernemingsniveau ruimte
wordt geboden aan sociale innovatie.
Ook in het verband van de Europese Unie vindt voortdurend overleg plaats tussen partijen.
In 1992 werd de Europese Sociale Dialoog als institutie erkend in het Verdrag van Maastricht. Ook in het Verdrag van Lissabon is dit het geval. Verwezen zij verder naar hoofdstuk 4.
Meer concurrentie – vanwege globalisering en/of door de introductie van marktwerking
in bepaalde sectoren – gaat vaak samen met hogere efficiëntie, vanwege een grotere druk
om kosten te verlagen. Dat kan leiden tot een druk op de arbeidsvoorwaarden in de
betrokken sector100. De raad vertrouwt erop dat sociale partners in het decentrale overleg

97
98
99
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Zie in dit verband ook: Stichting van de Arbeid (1997) Overwegingen en aanbevelingen inzake de arbeidsverhoudingen in de onderneming, 22 april 1997, Den Haag.
Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., pp. 91-96 en het bijbehorende themadocument
Arbeidsverhoudingen, publicatienr. 06/08II.
Zie ook: Stichting van de Arbeid (1999) Naar arbeidsvoorwaarden op maat: Vergroting van keuzemogelijkheden
voor werknemers betreffende het samenstel van arbeidsvoorwaarden, publicatienr. 1/99, Den Haag; Stichting van
de Arbeid (2005) Nota Op weg naar een meer productieve economie, publicatienr. 1/05, Den Haag.
Vergelijk: CPB (2008) Centraal Economisch Plan (2008) [CEP], Den Haag, Centraal Planbureau, maart 2008,
pp. 99-100.
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de juiste oplossingen vinden voor de wijze waarop werk in de relatie werkgever-werknemer vorm wordt gegeven.
Op ondernemingsniveau is er ook de rol van het medezeggenschapsorgaan (ondernemingsraad respectievelijk personeelsvertegenwoordiging), op basis van Wet op de ondernemingsraden (WOR). De raad heeft over mogelijke aanpassingen daarin voor het laatst
in 2003 een uitgebreid advies uitgebracht, dat overigens op vele punten verdeeld was101.
Uit het bij het advies Evenwichtig Ondernemingsbestuur (februari 2008) gevoegde onderzoek
blijkt dat de WOR een internationaal gezien hoogwaardig stelsel van medezeggenschap
in de vorm van overleg-, advies- en instemmingsbevoegdheden biedt. De raad is van oordeel dat goede vormen van medezeggenschap van werknemers in de onderneming, mede
op basis van de wetgeving ter zake, vanzelfsprekend zijn en, zeker ook in de globalisering,
van belang zijn voor de ontwikkeling van het ondernemingsbeleid. Het nieuwe kabinet
heeft inmiddels laten weten geen voorstellen tot wijziging van de WOR te zullen voorleggen, maar in te zetten op een verdere ontwikkeling van medezeggenschapsvormen in
de praktijk.
Waar het decentrale niveau goede mogelijkheden biedt om te kunnen inspelen op specifieke omstandigheden en mogelijkheden, kunnen afstemming en overleg op centraal
niveau een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociaal-economische doelstellingen.
In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op doorbraken op het terrein van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en het ziektekostenstelsel via adviezen van
de SER.
Daarnaast speelt de looncoördinatie een rol. In 2002 en 2003 zijn in de Stichting van de
Arbeid centrale loonafspraken tot stand gekomen.
De OESO concludeert dat Nederland qua reële loonflexibiliteit internationaal gezien zeer
hoog scoort en alleen de VS voor moet laten gaan102. De raad is dan ook van mening dat
de macro-economische afstemming van loononderhandelingen ook in de toekomst een
belangrijke rol kan spelen voor een verantwoorde loonkostenontwikkeling op decentraal
niveau. In het verlengde hiervan is de raad van mening dat het avv-beleid (algemeenverbindendverklaren) van cao's, met bijbehorende dispensatiemogelijkheden, niet ingrijpend gewijzigd hoeft te worden103. Extra aandacht verdient in dit kader de werking van
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Het vorige kabinet heeft op basis hiervan een geheel nieuwe ontwerp-Wet Medezeggenschap Werknemers (WMW)
ingediend bij de Tweede Kamer, die echter in 2005 onder druk van de Tweede Kamer weer is ingetrokken (Wet Medezeggenschap Werknemers, Tweede Kamer, 29 818).
Zie: D. Rae en M. Sollie (2007) Globalisation and the European Union: Which countries are best placed to cope?,
op.cit., p. 24.
Zie hiervoor ook het fundamentele advies van de raad over het avv-stelsel uit 1992 (Advies inzake de avv, de
toepassing daarvan en de verruiming van de mogelijkheden tot avv, publicatienr. 92/14) , het mlt-advies van 2006
(Welvaartgroei door en voor iedereen, publicatienr. 06/08) alsmede de adviezen van de Stichting van de Arbeid inzake
het dispensatiebeleid d.d. 22 juni 2006 resp. 11 september 2006, beide geheten Wijziging dispensatie AVV.
De overheid heeft zijn avv-beleid sinds eind jaren negentig vastgelegd in het Toetsingskader AVV.
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het territorialiteitsbeginsel voor de algemeen verbindend verklaarde arbeidsvoorwaarden
in geval van een grensoverschrijdende organisatie van het werk.
Ten slotte zij opgemerkt dat er – naast het regelmatige tri- en bipartite overleg, zoals hierboven geschetst – ook vormen van overleg plaatsvinden tussen bedrijfsleven, overheid
en soms nog andere partijen, al dan niet leidend tot convenanten en dergelijke, over
specifieke onderwerpen zoals milieu, infrastructuur, innovatie et cetera. Ook deze overlegvormen zijn een belangrijk onderdeel van de moderne overlegeconomie.
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3

De Nederlandse beleidsmix als antwoord op het
globaliseringsproces
In hoofdstuk 2 is gewezen op de mogelijke versnelling van het specialisatieproces.
De kernvraag van dit hoofdstuk luidt: met welke beleidsmix kan Nederland zich het beste
hierop voorbereiden? Nederland heeft kunnen profiteren van de expansie en de liberalisatie van de wereldhandel. Wat moet Nederland (met en binnen Europa) doen om ook in
de toekomst te kunnen profiteren van het globaliseringsproces? In hoeverre moet de
bestaande beleidsagenda van de SER worden aangepast of verfijnd in het licht van de
mogelijke toekomstige ontwikkelingen? Het uitgangspunt daarbij is dat landen een
zekere ruimte hebben om een beleidsmix te kiezen die het beste past bij de eigen voorkeuren en instituties.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 3.1 onderbouwt de bovenstaande stelling
dat Nederland per saldo heeft geprofiteerd van de expansie en de liberalisatie van de
wereldeconomie en gaat na hoe Nederland er voorstaat in de huidige globaliseringsgolf.
Paragraaf 3.2 gaat in op de vraag in hoeverre de bestaande SER-beleidsagenda intensivering, aanvulling of aanpassing behoeft. Daartoe wordt eerst kort de bestaande SERbeleidsagenda geschetst. Aan de hand van vergelijkend OECD-onderzoek wordt vervolgens nagegaan of er redenen zijn deze beleidsagenda aan te passen, aan te vullen of te
intensiveren. Een van de terreinen waar intensivering gewenst is, is de kennisinvesteringsagenda. Deze komt in paragraaf 3.3 aan bod. Paragraaf 3.4 behandelt de vraag hoe
het investeringsklimaat aantrekkelijker kan worden gemaakt. Een onderdeel daarvan is
het fiscale klimaat, dat in paragraaf 3.5 besproken wordt. Daarna komt het vraagstuk van
de arbeidsmarktdynamiek aan de orde in paragraaf 3.6. Paragraaf 3.7 gaat in op de mogelijkheden om de bestuurlijke slagvaardigheid te verbeteren.

3.1

Nederland en het (recente) globaliseringsproces
Deze paragraaf gaat in op de consequenties van globalisering voor de Nederlandse economie. Het accent ligt daarbij op de huidige globaliseringsgolf die gekenmerkt wordt door
een verbreding en verdieping van het proces (zie hoofdstuk 2). Allereerst wordt ingegaan
op de (ontwikkeling) van de openheid van de Nederlandse economie. Daarna wordt meer
specifiek ingegaan op de gevolgen van de verbreding en verdieping van de globalisering
voor de Nederlandse handelsstromen. Vervolgens komt de recente ontwikkeling van het
Nederlandse specialisatiepatroon aan de orde. Specialiseert Nederland zich in toenemende mate in hoogwaardige productie? Neemt het belang van de dienstensector toe voor
de export? Tot slot wordt ingegaan op de sociaal-economische gevolgen. Deze paragraaf
heeft onder andere als doel meer zicht te krijgen op de vraag of Nederland goed is voorbereid op de globalisering en waar uitdagingen liggen. De volgende paragraaf gaat hier
verder op in door deze vraag in internationaal vergelijkend perspectief te behandelen.
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3.1.1

De openheid van de Nederlandse economie
Export en Import
Een indicatie voor de openheid van de economie is de verhouding tussen de som van
exporten en importen en het bbp (zie rij 7, tabel 3.1). Deze verhouding kan als de meest
elementaire indicator van globalisering worden beschouwd.

tabel 3.1

In- en uitvoer in lopende prijzen (als percentage van het bbp)
1970

1980

1990

2000

2006

1. Uitvoer totaal

44,7

52,3

56,4

70,0

73,7

2. Uitvoer goederen

35,0

42,6

45,8

55,0

59,7

3. Uitvoer diensten

9,8

9,7

10,6

14,5

14,0

4. Invoer totaal

45,9

52,4

52,6

64,5

67,0

5. Invoer goederen

38,1

43,0

42,2

49,9

53,4

6. Invoer diensten
7. Uitvoer + Invoer (1+4)
bbp (mln. euro)

7,8

9,4

10,4

14,6

13,5

90,6

104,7

109

134,5

140,7

58.073

163.091

243.652

417.960

534.324

Bron: CBS, Statline (www.cbs.nl) en eigen berekening

Volgens deze indicator is Nederland niet alleen een heel open economie, maar is de openheid met name na 1990 fors toegenomen. Een verklaring hiervan kan deels worden
gezocht in het toenemend belang van de wederuitvoer voor de Nederlandse economie.
Het deel van de uitvoer dat uit wederuitvoer bestaat, is tussen 1990 en 2006 bijna verdubbeld. Nederland profiteert direct van de toename van de internationale goederenstromen
door het globaliseringsproces doordat het een belangrijke rol heeft in de distributie naar
Europese markten (zie kader). De groei van de wederuitvoer is verbonden met de opkomst
van China en het opknippen van productieprocessen. Naar verwachting zullen de goederenstromen in de Rotterdamse haven de komende decennia sterk blijven stijgen1.

Globalisering en de positie van Nederland als distributieland
Nederland vormt onmiskenbaar een schakel tussen West-Europa en de rest van
de wereld. De laatste jaren is zelfs steeds meer nadruk komen te liggen op deze
distributiefunctie door ontwikkelingen in de internationale handel. Een explosieve groei van de wederuitvoer van goederen uit met name Azië zorgt voor
steeds meer goederenstromen door Nederland naar de rest van Europa. Ondanks
deze ontwikkeling verliest Nederland marktaandeel waar het de fysieke goederenstromen betreft. De overslag van containers nam de laatste jaren in Rotterdam minder snel toe dan in de belangrijkste concurrerende havens. Ook in het
internationale wegvervoer, de belangrijkste vervoersvorm binnen Europa, zijn

1

Zie Port of Rotterdam (2004) Havenplan 2020: Ruimte voor kwaliteit, Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, p. 7 e.v.
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andere landen sterk in opkomst. Nederland geldt echter nog altijd als een groot
‘distributieland’ binnen Europa, gezien het hoge niveau van de goederenoverslag in Rotterdam, het vrachtvervoer via Schiphol en de vervoersprestaties van de
diverse vervoerswijzen. Mocht de hogere groei in andere Europese landen echter
structureel van aard zijn, dan kan Nederland zijn dominante rol verliezen. Naast
fysieke goederenstromen is ook de kwaliteit van de geleverde diensten van
belang. Distributie bevat naast vervoer en overslag tevens Value Added Services
en Value Added Logistics. Deze kennisintensieve en innoverende activiteiten
kennen veel minder negatieve neveneffecten dan het pure transport. Nederland
heeft aan het eind van de vorige eeuw veel van dit soort activiteiten weten aan
te trekken. Ze vormen een uitgelezen mogelijkheid om toegevoegde waarde te
genereren met behulp van de enorme goederenstromen door ons land. De uitdaging voor Nederland is om ondanks de afnemende dominantie als distributieland een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven voor deze waardevolle activiteiten.
• Bron: CBS (2007) De Nederlandse Economie 2006, Heerlen/Voorburg, Centraal Bureau voor de
Statistiek.

De toename van de wederuitvoer betekent dat de producten die Nederland uitvoert in
Nederland steeds minder bewerking hebben ondergaan – er treedt een verschuiving op
van productiefunctie naar regievoering. Hierdoor daalt de export/ toegevoegde waardeverhouding. Het aandeel van de export in de toegevoegde waarde van de economie is tussen
1990 en 2005 min of meer constant gebleven – ondanks de stijging van exportquote2.
Buitenlandse investeringen
Een andere indicator voor de openheid van de economie zijn de buitenlandse directe
investeringen in Nederland en de directe investeringen in het buitenland. De totale stand
aan buitenlandse directe investeringen in Nederland in 2006 bedroeg 381 miljard euro,
waarvan 151 miljard in de industrie was geïnvesteerd en 230 miljard euro in de dienstverlening. De stand in 2006 van de directe investeringen van Nederland in het buitenland
bedroeg 546 miljard euro, waarvan 233 miljard in de industrie en 312 miljard in de
dienstverlening. De OECD stelt dat Nederland een van de minst restrictieve regimes heeft
wat directe buitenlandse investeringen betreft. Nederland heeft dan ook een hoog niveau
van buitenlandse investeringen; in 2006 circa 85 procent van het bbp, op Luxemburg en
Ierland na het hoogste percentage van de OECD-landen. Ook de Nederlandse investeringen
in het buitenland zijn hoog, circa 100 procent van het bbp. Ook hier is Nederland een koploper. Alleen Tsjechië heeft met circa 105 procent een hoger percentage3.

2
3

Zie: S.P.T. Groot en J.L. Möhlmann (2008) Het belang van de export voor de Nederlandse economie, CPB Memorandum,
191, Den Haag, Centraal Planbureau.
OECD (2008) Netherlands 2008, OECD Economic Surveys, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and
Development, pp. 30, 31.
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3.1.2

Nederland en de verbreding en verdieping van het globaliseringsproces
De groei van de wederuitvoer heeft direct te maken met de gevolgen van de verbreding
(de opkomst van onder andere China) en de verdieping (het opknippen van productieprocessen) voor de Nederlandse economie. Hieronder wordt kort ingegaan op de handelsrelaties van Nederland met China en India en de betekenis van uitbesteding.
Handelsstromen China en India met Nederland
De opkomst van China is vooral te merken aan de spectaculaire groei van de import van
Chinese producten zoals textiel en elektronica. Nederland importeerde in 2006 voor circa
23 miljard dollar uit China. Dit is 8 procent van de totale Nederlandse goedereninvoer,
waarvan de helft bestaat uit elektronica4. China staat nu op de vierde plaats van grootste
aanbieders van importgoederen voor Nederland5. Twee derde van de Nederlandse import
vanuit China wordt weer geëxporteerd. Dit illustreert de positie van Nederland als wederuitvoerland (zie boven)6. De Nederlandse export gaat voornamelijk naar andere EU-landen. Het aandeel van export vanuit Nederland naar China is slechts 1 procent van de
Nederlandse uitvoer (ongeveer 3 miljard dollar).
De betekenis van India voor de Nederlandse import en export is vooralsnog beperkt. India
staat met 0,6 procent slechts op de 30e plaats als aanbieder van importgoederen voor
Nederland. Het aandeel van China is daarmee 14 maal zo groot. De import van diensten
uit India is vooralsnog heel bescheiden. Van de Nederlandse export is 0,3 procent bestemd
voor India7.
De Nederlandse export, zowel van goederen als van diensten, is vooral op Europa gericht.
De invoer vanuit Azië betreft vooral goederen die Nederland vervolgens weer uitvoert
(wederuitvoer). Deze wederuitvoer is ook weer sterk op Europa gericht. Met betrekking
tot deze sterke oriëntatie op Europa constateert de Europese Centrale Bank: “In this
respect, it appears that the Netherlands has not fully benefitted from globalisation as
its trade is concentrated on European countries and is less present in some of the high
growth countries, such as China and the United States; an experience that it shares with
many European countries”8. Daarbij moet er wel op gewezen worden dat afstand nog
steeds een belangrijke factor is in de internationale handel en zelfs relatief belangrijker
lijkt te zijn geworden9.

4
5
6
7
8
9

Zie: P. Buitelaar (2007) China en India: wie scoort het best?, Kwartaalschrift economie, 2007 - nr. 2, pp. 257-258.
W. Suyker en H. de Groot [et al.] (2006) China and the Dutch Economy, op. cit., pp. 4-5.
Zie W. Suyker en H. de Groot [et al.] (2006) China and the Dutch Economy, op. cit., p. 25 / fig 3.1.
W. Suyker, H. de Groot en P. Buitelaar [et al.] (2007) India and the Dutch Economy, op.cit., p. 39.
ECB, Occasional Paper, 2006 zoals aangehaald in OECD (2008) Netherlands 2008, op.cit.
Zie bijvoorbeeld: P. van Bergeijk, H. van Gorcum (2007) Afstand en globalisering, ESB, 92 (2007) - 4509
(4 mei), pp. 264-266. Zie ook: S. Brakman en C. van Marrewijk (2007) It’s a Big World After All, CeSifo Working
Paper no. 1964, op.cit.
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Het CPB heeft recent onderzoek gedaan om te bezien wat de consequenties van de
opkomst van China en India voor Nederland (kunnen) zijn10.
De samenstelling van de export neemt in dat onderzoek een belangrijke rol in. Uit het
onderzoek blijkt dat de sectoren waarin Nederland en China comparatieve voordelen
hebben, elkaar niet overlappen maar aanvullend zijn (zie onderstaand kader over de
Balassa-index). Daarbij bestaat de Chinese export vooral uit goederen waarvan ongeschoolde arbeid een belangrijke productiefactor is (kleding, schoeisel, consumentenelektronica, foto-, video- en audioapparatuur en dergelijke). Bij de hoogtechnische producten
is China vooral assembleur en veel minder producent. De Chinese export concurreert
vooralsnog beperkt met de Nederlandse export. Maar dat kan veranderen als China verder opklimt op de ontwikkelingsladder en meer geavanceerde producten gaat maken,
wat niet uit te sluiten is (zie hoofdstuk 2). Wel heeft de sterk toegenomen export van
China de positie van Nederland als distributiecentrum versterkt (meer wederuitvoer).
De uitvoer van diensten door China is nog zeer beperkt en ook hier concurreert China
maar in beperkte mate met de Nederlandse export van diensten.
Nederland en India hebben overlappende comparatieve voordelen in de primaire sector en
de chemie. Nader onderzoek maakt echter duidelijk dat er verschil is in producten en dat
de exportmarkten van Nederland en India zeer ver uiteen liggen en dat de concurrentie
beperkt is. Voor India is de dienstensector wel belangrijk in de export vooral de ‘computer
and information services’. Op dit moment is deze export vooral op de VS gericht, maar deze
zal zich naar verwachting in de nabije toekomst meer op Europa richten. Daarbij dient men
te bedenken dat de groeiende Indiase markt ook kansen biedt aan Nederlandse bedrijven
om te gaan exporteren naar India of om die export uit te breiden. Daarbij gaat het om de
export van zowel goederen als diensten (zie ook de tabel hieronder, die laat zien dat Nederland weliswaar een handelstekort heeft met India wat de computerdiensten betreft, maar
een handelsoverschot met betrekking tot de overige zakelijke dienstverlening).

De Balassa-index: waar is Nederland goed in?
De Balassa-index geeft een indruk van de comparatieve voordelen van een land
– waar is een land in vergelijking met andere landen goed in? De index wordt
berekend door het deel van een sector in de export van een bepaald land te delen
door het deel van die sector in de export van de wereldexport. Een hoge score wijst
erop dat een land zich relatief specialiseert in deze sector: in het land heeft deze
sector in vergelijking met de rest van de wereld een hoog exportaandeel. Daarbij
is het belangrijk of de wederuitvoer wel of niet wordt meegenomen. Dit is van
belang om te bepalen of zo’n land een comparatief voordeel heeft in de handel
of in de productie. Het blijkt bijvoorbeeld dat elektrotechnische producten een

10

J. Bakens en H. de Groot (2007) Globalisation and the Dutch Economy, CPB, op.cit.; W. Suyker [et al.] (2007) India and
the Dutch Economy, op.cit.; CPB (2006) Macro Economische Verkenning [MEV] 2007, Den Haag, Centraal Planbureau,
hoofdstuk 6: De betekenis van China voor de Nederlandse economie; W. Suyker (2007) The Chinese economy, seen
from Japan and the Netherlands, CPB Memorandum 185, Den Haag, Centraal Planbureau. Zie ook: W. Suyker (2007)
China en India komen eraan: hoera! of pas op?, in: CPB Nieuwsbrief, december 2007, pp. 2-3.
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hoge score hebben als we de wederuitvoer meenemen en een lage score als we
die weglaten. Het grote belang van deze producten in de Nederlandse export is
dus voor een belangrijk deel op de wederuitvoer van deze producten gebaseerd.
Figuur 3.1 – Balassa-index voor Nederlandse sectoren met en zonder wederuitvoer, 2005
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Voor de binnenlandse geproduceerde export (dus zonder de wederuitvoer: het
lichte balkje) heeft Nederland het grootste comparatieve voordeel in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Uit de figuur blijkt ook het comparatieve
voordeel van Nederland in de dienstenhandel (communicatie, computer- en
informatiediensten, bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening).
• Bron: S.T. Groot en J.L. Möhlmann (2008) Het belang van de export voor de Nederlandse economie,
CPB Memorandum, 191, Den Haag, Centraal Planbureau.

Naar verwachting zal de economische groei van landen als India en China nog verder
doorzetten. Om de mogelijke effecten op lange termijn te bezien heeft het CPB een tweetal scenario’s opgesteld11: Regionalisation and Globalisation. Beide scenario’s laten voor
zowel China als India een sterke toename zien van de bilaterale handel met de EU15.
De verwachting is dat Chinese exportgroei vooral industriële en kapitaalgoederen betreft
en de Europese export naar China vooral diensten, zij het in het Regionalisation-scenario
aanzienlijk minder dan in Globalisation. De Indiase uitvoer naar de EU15 groeit vooral
voor industriële en kapitaalgoederen, transport en zakelijke diensten. De Europese

11

W. Suyker [et al.] (2007) India and the Dutch Economy, CPB, op.cit., en CPB (2007) The Chinese economy, seen from
Japan and the Netherlands, op.cit.
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export naar India groeit vooral in het Globalisation-scenario voor energie, chemie en
zakelijke dienstverlening.
Uitbesteden en internationalisatie van de dienstensector in Nederland
Een eerste manier om de betekenis van uitbesteding in kaart te brengen is door te kijken
naar de ontwikkeling van de handelscijfers voor de overige zakelijke dienstverlening en
de computerdienstverlening (tabel 3.2)12.
tabel 3.2

Regionale samenstelling van Nederlandse handel in overige zakelijke dienstverlening en computers
(2006, miljoenen euros)
Overige zakelijke diensten

Computer en Informatie

Invoer

Uitvoer

Saldo

Invoer

Uitvoer

Totaal

27755

28651

896

3033

3143

102

EU

18190

14640

-3551

2252

1893

-359

9565

14012

4447

781

1241

460

109

133

24

78

27

- 52

271

420

148

15

21

6

4514

3461

-1054

355

400

44

Niet-EU
w.v. India
China
VS

Saldo

Bron: CBS, Statline.

Het voordeel van deze handelscijfers is dat zij zowel aandacht geven aan uitbesteding
door Nederlandse bedrijven (import van diensten) als aan uitbesteding naar Nederlandse
bedrijven (export van diensten). Het belangrijkste nadeel van handelscijfers als indicatie
van diensten is dat niet alle handel uitbesteding is en dat niet alle uitbesteding – bijvoorbeeld die binnen concerns – in de handelsstatistieken tot uitdrukking komt.
Zowel wat de invoer en de uitvoer van de overige zakelijke dienstverlening betreft
behoort Nederland tot de grootste spelers op de wereldmarkt. Het exportaandeel van
de overige zakelijke dienstverlening is groter dan het exportaandeel ten opzichte van een
groep referentielanden. Nederland heeft zich dus gespecialiseerd in de overige zakelijke
dienstverlening. Een aantal opvallende punten uit deze tabel zijn:
• De dominantie van de handel binnen de EU.
• Het overschot in zowel de overige zakelijke dienstverlening en de computer- en informatiediensten met de niet-EU-landen (inclusief China en India, met uitzondering van
de computerdiensten uit India).
• De geringe omvang met de computerhandel met India.

12

Onder de overige zakelijke dienstverlening vallen o.a. transitohandel, operationele leasing. juridische diensten,
accountancy, boekhoudkundige diensten en belastingadvies, zakelijk advies, reclame en marktonderzoek, research
en ontwikkeling, architecten-, ingenieurs- en andere technische diensten, afvalverwerking en milieudiensten.
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Ook bij het uitbesteden van RenD-diensten én de export van deze diensten neemt Nederland een koppositie in13. Azië is met 45 procent van alle export de grootste afnemer van
Nederlandse RenD-diensten.
Een tweede manier om de betekenis van uitbesteding in beeld te brengen, is door middel
van enquêtes bij bedrijven. Enquêtes leveren vaak de enige specifieke gegevens die
beschikbaar zijn over wat bedrijven wel en niet (gaan) uitbesteden of verplaatsen. Een
belangrijk nadeel van deze methode is dat deze alleen naar uitbesteding vanuit Nederland kijkt en niet naar uitbesteding naar Nederland. Om dit laatste door enquêtes in kaart
te brengen is zeer kostbaar. Dit vraagt om veel meer informatie, over een veel grotere en
vaak onbekende populatie en daarom wordt dit vaak niet gedaan. Voor een evenwichtig
beeld zijn daarom ook de hierboven besproken handelscijfers relevant.
Het CBS heeft onderzoek gedaan naar uitbesteding bij meer dan 4600 grote Nederlandse
bedrijven (>100 werknemers)14. Hieruit blijkt dat 14 procent van de onderzochte ondernemingen over de periode 2001-2006 activiteiten heeft uitbesteed in het buitenland.
Nog eens 5 procent is dat van plan te doen in de komende twee jaar15. Bedrijven in
de industrie besteden meer internationaal uit dan bedrijven in de dienstverlening
(zie figuur 3.2).
In beide sectoren zijn het vooral de kennisintensieve bedrijven die internationaal uitbesteden. Met name in de hightech-industrie heeft sinds 2001 bijna de helft van de bedrijven
bedrijfsactiviteiten verplaatst of is dit van plan. Hierbij speelt zeker mee dat driekwart van
de bedrijven in deze sector al internationaal georiënteerd is, aangezien ze deel uitmaken
van een multinational.

13
14

15

M. L. Biermans en J. Poort (2007) Industrie in beweging, SEO-rapport, 972, Amsterdam, SEO Economisch Onderzoek,
pp. 32-33.
G. van Gessel en F. van Berkel (2007) Een op de vijf grote bedrijven is bezig met het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten, CBS webmagazine 3-12-2007. Het CBS is er hier ervan uitgegaan dat er ongeveer 4600 bedrijven zijn van
honderd werknemers en meer in de particuliere sdctor exclusief financiële instellingen. Daarvan hebben ze 1500
bedrijfseenheden aangeschreven. Hiervan hebben er 1002 gereageerd (respons 67 procent). De uitkomsten uit deze
steekproef zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar de totale populatie.
Deze bevindingen liggen in lijn met de eerdere bevindingen van Bureau Berenschot. Zie: J. Gorter, P. Tang en
M. Toet (2005) Verplaatsing vanuit Nederland: Motieven, gevolgen en beleid, CPB document 76, Den Haag,
Centraal Planbureau.
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figuur 3.2

Internationale verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar bedrijfstak
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Bron: CBS.

Ondersteunende activiteiten, zoals distributie en logistiek, ICT en administratie, worden
iets vaker uitbesteed dan de kernactiviteiten (de productie van goederen en diensten).
Ondersteunende activiteiten worden vooral naar West-Europa, Duitsland, België uitbesteed en kernactiviteiten (de productie van goederen en diensten voor de markt) vooral
naar landen in Midden- en Oost-Europa, China en India (zie figuur 3.2)
Niet alle uitbesteding is overigens succesvol, zo komt uit onderzoek van RSM Erasmus
Universiteit naar voren16. Vaak vormen het gebrek aan ervaring met het samenwerken
met buitenlandse partners, alsmede culturele en andere organisatieverschillen een
belemmering voor een succesvolle uitbesteding. Via een meerderheidsaandeel in buitenlandse activiteiten kunnen aansturing en zeggenschap beter worden gewaarborgd.
De onderzoekers benadrukken dat kennisontwikkeling (met inbegrip van opleidingen
en trainingen) in Nederland noodzakelijk blijft. Het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten
naar het buitenland is nadrukkelijk geen eenrichtingsverkeer. Nieuwe kennis en ervaringen
opgedaan op buitenlandse locaties kunnen impulsen geven aan de ontwikkeling van
nieuwe producten en diensten in ons land.

16

Zie: H. Volberda, Frans van den Bosch, J. Jansen (2008) Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008, Rotterdam,
Erasmus Universiteit, juni 2008.
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figuur 3.3

Internationale verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar bestemming, 2001-2006
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Bron: CBS.

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat bedrijven vooral activiteiten naar het buitenland verplaatsen om kosten, met name loonkosten, te besparen. Daarnaast speelt het volgen van
klanten of concurrenten, betere logistiek en toegang tot markten een rol. Minder regelgeving en tekort aan personeel blijken in veel gevallen geen rol van betekenis te spelen
bij de beslissing om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.
3.1.3

Ontwikkeling van het Nederlandse specialisatiepatroon
In het analytisch kader in hoofdstuk 2 is aangegeven dat internationale handel tot
specialisatie leidt. Hoe verloopt het specialisatieproces in Nederland? Specialiseert
Nederland zich in toenemende mate in hoogwaardige productie? Neemt het belang van
de dienstensector toe voor de export? Eerst wordt naar de ontwikkeling binnen de industriesector gekeken, daarna naar de ontwikkeling tussen de industrie en de dienstensector. Hierbij is gebruik gemaakt van onderzoek van het CPB naar het belang van de
export voor de Nederlandse economie17. In dit onderzoek staat de toegevoegde waarde
centraal die de export levert. Dit levert een beter beeld van de betekenis van de export
voor de economie dan de totale export als percentage van het bbp. De reden is de
groeiende betekenis van de wederuitvoer (zie boven), die slechts een geringe bijdrage
levert aan het Nederlandse bbp en de werkgelegenheid plus het feit dat slechts een
deel van de exportproductie in Nederland plaatsvindt en er intermediaire goederen en
diensten worden gebruikt die elders zijn geproduceerd.

17

S.P.T. Groot en J.L. Möhlmann (2008) Het belang van de export voor de Nederlandse economie, CPB Memorandum, 191,
Den Haag, Centraal Planbureau.
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Binnen de industrie: toenemend belang hoogwaardige en kennisintensieve productie
Het specialisatiepatroon binnen de industrie kan worden bepaald door te kijken naar de
hoogwaardigheid van de productie. Een maatstaf hiervoor is de mate waarin de verschillende soorten goederen doorgaans door meer of minder ontwikkelde landen worden
geëxporteerd. De aanname hierbij is dat er een relatie bestaat tussen het bbp per capita
en de mate van hoogwaardigheid van geproduceerde goederen.
In tabel 3.3 is de hoogwaardigheid van het gedeelte van de toegevoegde waarde dat toe te
rekenen is aan de export voor industriële sectoren, weergegeven voor de jaren 1995 en
2005. Hierbij is alleen de binnenlands geproduceerde export meegenomen.
tabel 3.3

Toegevoegde waarde toerekenbaar aan de export van binnenlands geproduceerde goederen in de industrie
naar de mate van hoogwaardigheid, 1995 en 2005.
1995

2005

Toe-/afname
-2

Zeer laagwaardig

12

10

Laagwaardig

14

13

-1

Enigszins laagwaardig

15

12

-3

Enigszins hoogwaardig

16

18

+2

Hoogwaardig

22

25

+3

Zeer hoogwaardig

21

22

+1

100

100

Bron: S.P.T. Groot en J.L. Möhlmann (2008) Het belang van de export voor de Nederlandse economie, CPB Memorandum, 191,
op.cit.

Er is volgens deze tabel duidelijk sprake van een toenemende specialisatie in hoogwaardige productie. Vergelijking met cijfers voor de totale export van de industrie toont
bovendien aan dat de mate van hoogwaardigheid in productie bestemd voor de buitenlandse markt bovendien hoger is dan bij productie voor het binnenland.
Een andere indicator voor het specialisatiepatroon is factorintensiteit van de productie.
Daarbij is een classificatie opgesteld naar vijf verschillende soorten productiefactoren:
ongeschoolde arbeid, menselijk kapitaal (geschoolde arbeid), natuurlijke hulpbronnen,
primaire producten en technologie.
Op een vergelijkbare wijze als de vorige tabel laat tabel 3.4 de factorintensiteit zien van
het gedeelte van de toegevoegde waarde dat is toe te rekenen aan de export voor industriële sectoren.

91

DE NEDERLANDSE BELEIDSMIX ALS ANTWOORD OP HET GLOBALISERINGSPROCES

tabel 3.4

Toegevoegde waarde toerekenbaar aan de export van binnenlands geproduceerde goederen in de industrie
naar de mate van factorintensiteit, 1995 en 2005.
1995

2005

Toe-/afname

Ongeschoolde arbeid

10

10

0

Technologie

38

43

+5

Primaire producten

28

26

-2

7

5

-2

17

16

-1

100

100

Natuurlijke hulpbronnen
Menselijk kapitaal
Bron: zie tabel 3.3.

De tabel laat zien dat het aandeel van de technologie-intensieve productie sterk is toegenomen. En ook hier is er sprake van een oververtegenwoordiging ten opzichte van de
binnenlandse productie. Dit bevestigt het beeld van de meer hoogwaardige productie.
Tussen sectoren: toenemend belang van de (zakelijke) dienstverlening
Het CPB heeft berekend wat het aandeel is van de dienstenexport in de toegevoegde
waarde van de export. Dit aandeel steeg tussen 1990 in 2005 van 24,5 procent naar 32,8
procent. Maar de toegevoegde waarde wordt dus nog steeds in sterke mate veroorzaakt
door de export van goederen. En figuur 3.3 laat zien dat deze export uiteindelijk grotendeels neerslaat in de dienstensector. Dat komt ten eerste omdat de toegevoegde waarde
van de sterk gestegen wederuitvoer voor een groot deel neerslaat in de dienstensector
(handel en transport). Ten tweede omdat voor uitgevoerde diensten nauwelijks intermediaire goederen worden gebruikt, terwijl omgekeerd voor uitgevoerde goederen relatief
veel intermediaire diensten worden gebruikt.
figuur 3.4

Deel van de toegevoegde waarde van de export van diensten, 1990-2005

70%
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46,9
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Aandeel van de toegevoegde waarde van de export dat neerslaat in de dienstensector

Bron: zie tabel 3.3.
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Figuur 3.3 toont dus aan dat zowel het belang van de export van diensten voor de Nederlandse economie als het belang van de export voor de dienstensector is gestegen.
3.1.4

Het nettoprofijt van globalisering
Om een uitspraak te doen over het nettoprofijt van globalisering wordt gekeken wat
het effect is geweest op de variabelen die van belang zijn voor de doelstellingen van het
economisch beleid: groei, arbeidsparticipatie en werkgelegenheid en een redelijke inkomensverdeling.
Economische integratie en bbp per hoofd
Er is in Nederland verrassend weinig onderzoek gedaan naar de effecten van globalisering op de welvaart in enge zin (gemeten als het bruto binnenlands product (bbp) per
hoofd van de bevolking). Duidelijk is wel dat de grotere openheid van de Nederlandse
economie tussen 1970 en 2006 zoals gemeten in tabel 3.1 samen is gegaan met bijna een
verdubbeling van het bbp per hoofd. Deze samenloop zegt natuurlijk nog niets over de
vraag of en in hoeverre de grotere openheid van de economie verantwoordelijk is voor
de groei van het bbp per hoofd. De ontwikkeling van het bbp per hoofd wordt door veel
factoren beïnvloed, waarvan de openheid van de economie er één is. Bovendien is de
openheid van de economie als elementaire indicator van de mate van globalisering niet
geschikt voor het leggen van een oorzakelijk verband tussen groei en globalisering: deze
indicator staat niet helemaal los van de ontwikkeling van het bbp, en is daarom niet
exogeen.
Om meer te kunnen zeggen over de invloed van economische integratie op de ontwikkeling van het bbp per hoofd, heeft de Oostenrijkse econoom Harald Badinger voor de
EU15 een integratie-index ontwikkeld18. Deze index meet zowel de reductie van de handelskosten als gevolg van de GATT-onderhandelingen als de ontwikkeling van de interne
markt. Hij heeft vervolgens onderzocht in hoeverre deze index de economische groei in
de EU-landen tussen 1950 en 2000 kan verklaren. Zijn conclusie is dat het bbp per hoofd
zonder economische integratie in deze periode een vijfde lager zou zijn in 2000. Dat geldt
ook voor Nederland. De omvang van dit effect spoort met andere bevindingen in de
literatuur over het verband tussen economische integratie en economische groei.
Ruilvoeteffecten handel met China
Consumenten profiteren van internationale handel door goedkopere producten en een
grotere variëteit aan producten. Inmiddels komt ongeveer een kwart van alle kledingimport uit China. Dit heeft in de periode 2001-2005 naar schatting tot een daling van de

18

H. Badinger (2005) Growth Effects of Economic Integration: Evidence from the EU member states, Review of World
Economics, vol. 141 (2005) – nr. 1 (april).
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inflatie met 0,2 procentpunt per jaar geleid19. Dit impliceert dat de gemiddelde Nederlandse consument er jaarlijks 300 euro bruto op vooruit is gegaan.
Werkgelegenheidsgroei, sectorverschuivingen en internationale handel
Bij de vraag welke invloed de globalisering heeft op de werkgelegenheid is het goed te
bedenken dat de werkgelegenheid in de periode 1990-2006, waarin de openheid van de
Nederlandse economie is toegenomen (zie paragraaf 3.1.1), sterk is gestegen. In deze
periode steeg het aantal banen van 7,1 miljoen naar 8,9 miljoen: een toename van bijna
1,8 miljoen (zie tabel 3.5).
Deze toename van het aantal banen is vooral toe te schrijven aan de sterke groei in de
dienstensector (vervoer, horeca, zakelijke diensten) en de toename in de zorg. In de landbouwsector en de industrie daalde het aantal banen. Achter deze cijfers gaat een grote
jaarlijkse dynamiek op de arbeidsmarkt plaats: jaarlijks verdwijnt ongeveer 8 procent
van het totale aantal banen per jaar20. Tegelijkertijd komt er elk jaar 10 procent nieuwe
banen bij. Per jaar verandert dus gemiddeld 18 procent van het aantal banen. Ook in de
krimpende sectoren zoals de industrie is het negatieve saldo een resultaat van de creatie
en de vernietiging van banen.
tabel 3.5

Totaal aantal banen 1990-2006 (maal duizend)
Totaal

Landbouw

Industrie*

Bouw

Diensten

Overheid

Zorg

1990

7105

1991

7241

307

1177

311

1190

430

2881

924

1386

433

2971

917

1992

7366

317

1417

1178

431

3080

903

1459

1993

7405

1994

7467

320

1139

430

3143

905

1467

312

1104

429

3222

889

1995

7642

1511

311

1103

438

3362

883

1545

1996
1997

7836

317

1086

444

3519

876

1594

8046

319

1097

464

3653

874

1638

1998

8290

309

1104

474

3821

886

1696

1999

8492

312

1107

492

3976

898

1708

2000

8680

312

1108

506

4109

913

1731

2001

8811

307

1100

518

4172

939

1774

2002

8851

307

1076

515

4143

970

1840

2003

8796

303

1040

494

4073

994

1893

2004

8723

294

1011

486

4038

977

1916

2005

8747

293

986

491

4075

965

1938

2006

8914

287

978

508

4212

959

1971

U2006-1990

1809

-20

-199

78

1331

35

585

23

-8

-18

17

42

5

39

% U2006-1990

Toelichting: inclusief delfstoffenwinning en nutsbedrijven.
Bron: CBS statline (www.cbs.nl).

19
20

Zie: W. Suyker en H. de Groot (eds.) (2006) China and the Dutch Economy, CPB Document No. 127, op.cit, p. 55.
Zie: A. Heyma en W. Theeuwes (2007) Globalisation and the Dutch Labour Market, Amsterdam, SEO Economic
Research en WRR (2007) Investeren in werkzekerheid, WRR-rapport nr. 77, Den Haag, Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid, p. 64.
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De toename van het aantal banen is een eerste indicatie dat de recente globaliseringsgolf
geen sterke negatieve effecten heeft gehad op de totale werkgelegenheid. De mogelijke
negatieve effecten zijn in ieder geval niet zo groot geweest dat ze de positieve effecten op
de werkgelegenheid overheersen21.
Het specialisatieproces als gevolg van de economische integratie (toenemende specialisatie in hoogwaardige productie en verschuiving naar de zakelijke dienstverlening;
zie vorige paragaaf) heeft zijn weerslag op de sectorale werkgelegenheidsstructuur.
Relatief laagwaardige bedrijfstakken zoals de textiel- en leerindustrie zijn de afgelopen
decennia bijna in hun geheel uit Nederland verdwenen naar lagelonenlanden. Dit heeft
vooral laaggeschoolde productiewerkers getroffen: zij zijn vooralsnog de verliezers van
het globaliseringsproces geweest. Ook de zware scheepsbouw is grotendeels weg uit
Nederland. Deze sector heeft zich thans vooral toegelegd op de bouw en het ontwerpen
van technisch hoogwaardige schepen, waarin het wereldleider is22.
Tegenover de baanvernietiging in bepaalde industriesectoren staat de baancreatie in de
zakelijke dienstverlening, waarin Nederland een comparatief voordeel heeft. De baancreatie in de zakelijke dienstverlening staat overigens niet los van de afname van de werkgelegenheid in de industrie. De industriële sector is sinds de jaren negentig steeds meer
zakelijke diensten gaan inkopen. Het CBS schat dat hierdoor 20 procent van de werkgelegenheidsafname in de industrie gecompenseerd wordt door de groei van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstver-lening23.
De internationale handel is van invloed op de sectorale werkgelegenheidsstructuur.
Een hoge mate van importpenetratie blijkt nadelig te zijn voor de werkgelegenheidsgroei
in industriesectoren, zoals de textielsector24. Maar de invoerpenetratie kan maar een
deel van de variatie in de sectorale werkgelegenheidsverschuivingen verklaren. Naast de
import en export per sector zijn er tal van andere factoren van invloed op de structuurverschuivingen in de economie zoals de technologische ontwikkeling, de relatieve prijzen,
de inkomensontwikkeling en de daarmee verbonden preferenties et cetera. Een aanwijzing dat de internationale handel maar één van de invloeden op de sectorverschuivingen
vormt, is dat tussen 1995 en 2005 de relatieve daling van het aantal banen in de industrie
zich in bijna alle landen van de EU heeft voorgedaan, dus ook in de nieuwe lidstaten
waar de lonen veel lager zijn, met als enige uitzondering Tsjechië.

21
22
23
24

Deze conclusie wordt ook getrokken door de European Economic Advisory Group (EEAG) voor de EU-15. Zie: EEAG
(2008) 2008 EEAG Report on the European Economy: Europe in a Globalised World, München, CESinfo, p. 92.
Zie: Rabobank (2006) Visie op 2007: Nederland in een grenzeloze wereld: Globalisering in perspectief, Utrecht,
Rabobank Nederland, december 2006, pp. 12-13.
Zie: G. van Gessel-Dabekaussen (2007) Zakelijke diensten door en voor de industrie, Voorburg/Haarlem, Centraal
Bureau voor de Statistiek, CBS-website d.d. 10 december 2007 (www.cbs.nl).
Zie: DNB (2005) Minder welvaartsgroei in de diensteneconomie, DNB / Kwartaalbericht, september 2005, p. 103.
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Volgens het CPB zijn er geen aanwijzingen dat er sinds 1970 een versnelling is opgetreden in
de sectorstructuurverschuivingen25. Ook andere indicatoren duiden niet op een versnelling
van het tempo van herstructurering. Het percentage baanwisselaars lijkt vooral onderhevig
aan conjuncturele schommelingen, maar is de laatste decennia niet structureel gestegen26.
Directe effecten huidige globaliseringsgolf: handel met China
Het CPB heeft een poging gedaan om de werkgelegenheidseffecten van de handel met
China in 2004 te kwantificeren27. Deze bestaan uit drie componenten: a. de toename van
de werkgelegenheid vanwege de groei van de export naar China, b. de toename van werkgelegenheidseffecten vanwege de doorvoer uit China en c. het mogelijke werkgelegenheidsverlies vanwege de toename van de import uit China. Het CPB schat de positieve
werkgelegenheidseffecten op 23.000 banen (15.000 vanwege de export en 8000 vanwege de
doorvoer). Het werkgelegenheidsverlies vanwege de import uit China wordt op 35.000
banen geschat. Dit berust op een berekening van het aantal banen dat in Nederland nodig
zou zijn om de goederen te produceren die we uit China importeren (vooral textiel, schoenen en computers). Hierbij moeten echter twee veronderstellingen worden gemaakt:
• De producten die uit China worden ingevoerd, zijn ook in Nederland te maken. Dat is
in de praktijk maar ten dele het geval.
• De waarde van de goederen die worden geïmporteerd, is gebaseerd op de nominale
importprijzen. Gegeven het Nederlandse loon- en prijsniveau impliceert dit dat het
aantal goederen dat geproduceerd zou zijn zonder importen uit China lager is dan het
aantal goederen dat werkelijk uit China wordt ingevoerd.
In deze berekening is niet de baancreatie meegenomen door de buitenlandse investeringen in Nederland uit de opkomende markten in Azië. In 2007 is het aantal buitenlandse
investeringen met 40 procent gegroeid. Het grootste deel van deze projecten kwam uit
Azië. Hiermee werden 3107 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd28.
Directe effecten huidige globaliseringsgolf: uitbesteding
In tabel 3.6 is een aantal recente onderzoeken over de arbeidsmarkteffecten van uitbesteding opgenomen. Uit deze studies blijkt in het algemeen dat de negatieve gevolgen van
uitbesteding, zeker in relatie tot de totale baanverlies per jaar (zie boven), zeer bescheiden

25

26

27
28

Zie : W. Suyker en H. de Groot (eds.) (2006) China and the Dutch Economy, CPB, op. cit., p. 52. Daarbij is gekeken naar
de som van de absolute veranderingen van de werkgelegenheid in respectievelijk 6 en 57 sectoren gedeeld door 2.
Deze variabele volgt een cyclisch patroon maar laat over de periode 1970-2004 geen trendmatige stijging zien, wat
zou duiden op een versnelling van de sectorale herstructureringsprocessen.
Zie: SER (2001) CSED-rapport Levensloopbanen: gevolgen van veranderende arbeidspatronen, Den Haag, p. 41; WRR
(2007) Investeren in werkzekerheid, op.cit., pp. 68-69; S. Bekker [et al.] (2006) Trendrapport Vraag naar arbeid, Tilburg,
Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA), p. 37.
W. Suyker en H. de Groot (eds.) (2006) China and the Dutch Economy, op.cit., p. 53.
Min. EZ (2008) Opkomende markten zorgen voor meer investeringen en arbeidsplaatsen in Nederland, persbericht
Ministerie van Economische Zaken, 21-02-2008 n.a.v. jaarresultaat 2007 van het Netherlands Foreign Investment
Agency (NFIA).
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zijn (1 tot 3 procent van het totale baanverlies per jaar). De studie van Heyma en Theeuwes
laat zien dat het voor werknemers die vanwege uitbesteding werkloos zijn geworden,
minder gemakkelijk is een passende baan te vinden. Maar deze studie concludeert ook
dat andere factoren die hierop van invloed zijn, zoals leeftijd en scholing, relatief belangrijker zijn.
tabel 3.6

Overzicht studies arbeidsmarkteffecten uitbesteding in Nederland

Studie

Wat is onderzocht?

Hoe is het onderzocht?

Wat is het resultaat?

Berenschot
(2004)

Werkgelegenheidsverlies in
twaalf sectoren waar banen
zijn verplaatst in de periode
2001-2004.

Schattingen op basis
van telefonische
enquête onder 2000
bedrijven in twaalf
sectoren.

Activiteiten van 37.000
werknemers verplaatst over drie
jaar. 10.000 daarvan baan binnen
bedrijf. Dus jaarlijks verlies van
27.000/3 = 9000 banen.
Ongeveer 1,5% van het totale
baanverlies per jaar.

Storrie (2006)

Aandeel outsourcing in
collectieve ontslagen in 2005.

Aankondigingen
collectieve ontslagen
uit krantenberichten
etc.

Klein percentage (5%)
collectieve ontslagen door
uitbesteding. Belang hiervan
wordt mogelijk onderschat door
definitie collectieve ontslagen.

Vroom (2007)

Effect uitbesteding op vraag
naar hoog- en laaggeschoolde
arbeid op sectorniveau, 19962004

Regressievergelijking
(details niet in het
artikel)

Geen effect laaggeschoolde
arbeid, effect hooggeschoolde
arbeid in laagconjunctuur

Heyma en
Theeuwes (2007)

Werkgelegenheidsverlies,
kansen op nieuwe baan en
loonverlies bij nieuwe baan
van mensen die hebben
gewerkt in offshore-gevoelige
sectoren, 2001-2004. In de
offshore-gevoelige sectoren
werkt ongeveer 11 procent
van het aantal werknemers.

Op basis van CWI
data over individuele
werknemers.
Identificatie van
offshore-gevoelige
sectoren op basis van
o.a. Berenschot-studie.
Deze sectoren maken
11 procent uit van de
totale werkgelegenheid

a. Meer baanverlies dan
gemiddeld in de offshoregevoelige sectoren (-1,3 procent
tegenover -0,1 procent
gemiddeld).
b. Kleinere kans op vinden baan
(73 tegenover 78), langere
zoekduur (127 ipv. 151 dagen),
maar andere factoren (leeftijd,
opleiding etc.) belangrijker dan
herkomst sector. Effect
uitbesteding is dus beperkt.
c. Lagere nominale lonen voor
werknemers die andere baan
vinden, maar statistisch niet
significant.

Volberda [et al.]
(2007)

Werkgelegenheidseffecten
offshore-implementaties.
2006

Survey onder 800
bedrijven, waarvan
103 bedrijven hebben
geantwoord. Hiervan
heeft 27% (ongeveer
30 bedrijven)
hoogwaardige
activiteiten naar het
buitenland verplaatst.

In bijna 40 procent van de
gevallen waarin offshoring
daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden (ongeveer 11
procent bedrijven, absoluut 12
bedrijven) treedt baanverlies op
(3,5 baan). In 4 procent worden
arbeidsplaatsen gecreëerd. In de
overige gevallen treedt er geen
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verandering van arbeidsplaatsen op.
CBS (2007)

Aantal banen dat verloren
gaat bij uitbestedingsprojecten

Enquête onder 4700
grootste bedrijven
(zie paragraaf 3.1.2)

Precieze schatting is moeilijk te
maken. Bij ongeveer de helft van de
bedrijven die verplaatsten (14 procent van het aantal bedrijven) gaan
niet meer dan 10 banen per bedrijf
verloren, maar bij 15 procent zijn
het meer dan 50 banen. Daarentegen leverde de helft van de verplaatsingen ook werkgelegenheid
op in Nederland.

Bronnen: H. Haverhals [et al.] (2004) Aard, omvang en effecten van verplaatsen bedrijfsactiviteiten naar het buitenland,
Utrecht, Berenschot; D. Storrie (2006) Restructuring and employment in the EU: Concepts, measurement and evidence,
Luxemburg, Office for official publications of the European Communities/European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions; P. Vroom (2007) Outsourcing geen bedreiging voor de Nederlandse werkgelegenheid, ESB
29 juni 2007, pp. 392-394; A. Heyma en J. Theeuwes (2007) Globalisation and the Dutch Labour Market, Amsterdam, SEO
Economic Research; H. Volberda [et al.] (2007) Inspelen op globalisering: Offshoring, innovatie en versterking van de concurrentiekracht van Nederland, Den Haag, Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO); G. van Gessel en F. van Berkel
(2007). Een op de vijf grote bedrijven is bezig met het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten, CBS webmagazine 3-12-2007.
(www.cbs.nl).

Deze studies kijken alleen naar het mogelijke baanverlies als gevolg van uitbesteding
naar het buitenland en geven daardoor een eenzijdig beeld. Tegenover de uitbesteding
vanuit Nederland staat de uitbesteding vanuit het buitenland naar Nederland (zie paragraaf 3.1.2). De handelsstatistieken over de zakelijke dienstverlening en de computerservices laat zien dat de uitbesteding naar Nederland aanzienlijk is en in de recente periode
is gestegen. Mede hierom veronderstelt Vroom in zijn studie dat de Nederlandse werkgelegenheid per saldo profijt heeft van uitbesteding. Het ministerie van EZ wijst in aanvulling op de Berenschot-studie erop dat er in de periode 2001-2003 8123 banen bij zijn
gekomen door vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland (zie ook boven voor de
recente cijfers over buitenlandse investeringen uit Azië)29. Recent onderzoek in opdracht
van het ministerie van Economische Zaken komt tot de conclusie dat buitenlandse investeerders groeiversnellers zijn voor de Nederlandse economie omdat ze30:
• meer kenmerken van succesvolle bedrijven hebben dan het gemiddelde Nederlandse
bedrijf;
• actief zijn in sectoren die veel indirecte werkgelegenheid scheppen en daarin ook
beter slagen dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven;
• meer ondersteunende diensten uit besteden;
• actiever zijn in internationale en nationale netwerken;
• meer hoger opgeleiden in dienst hebben.
Maar de omvang van de uitbesteding naar Nederland en de werkgelegenheidseffecten
daarvan zijn niet systematisch onderzocht.
Een tweede kanttekening is dat de studies niet naar de langetermijngevolgen van uitbesteding voor de productiviteitontwikkeling, concurrentiepositie en de omzetgroei in
29
30

Zie Min. EZ (2005) Visie op verplaatsing: Verplaatsing vanuit Nederland, Den Haag, Ministerie van Economische
Zaken, pp. 30-31.
Zie Berenschot (2007) Buitenlandse bedrijven zijn groeiversnellers voor de Nederlandse economie, Utrecht, Berenschot.
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de betrokken bedrijven kijken. Hierdoor worden de positieve effecten van uitbesteding
mogelijk onderschat31. Ook is niet duidelijk of er zonder uitbesteding van bepaalde
activiteiten op den duur meer werkgelegenheid zou zijn verplaatst32.
De gevolgen van globalisering voor de Nederlandse inkomensverdeling
In het onderstaande wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de verdeling van het
besteedbaar huishoudinkomen, de verdeling van de bruto-topinkomens en de verdeling
van de lonen. In hoofdstuk 2.4.3 is al geconstateerd dat de aiq in Nederland zich sinds
1992, conform de aanbeveling van de SER, rond de tachtig procent beweegt33. Het algemene beeld is dat de globalisering weinig invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de
inkomensverschillen.
De verdeling van het besteedbaar huishoudinkomen is in Nederland vanaf 1990 redelijk
constant is gebleven. Dit blijkt zowel uit cijfers van het CBS die tot 2005 lopen, als uit
de Household Survey van DNB, die betrekking heeft op de periode 1994-200434. De CBScijfers laten zien dat dit resultaat geldt voor verschillende maatstaven van de inkomensverdeling. De ontwikkeling van het besteedbaar huishoudinkomen is de resultante van
de ontwikkeling van de primaire inkomensverdeling en de overdrachtsuitgaven. Het is
niet duidelijk hoe de primaire inkomensverdeling zich sinds 1990 heeft ontwikkeld. Het
CBS heeft hierover alleen data voor de periode 2001-2003. Deze data duiden op een lichte
toename van de primaire inkomensongelijkheid. De reden hiervoor is echter niet bekend.
Gebruikmakend van de statistieken die zijn gebaseerd op de jaarlijkse aangifte voor de
inkomstenbelasting, laten Afman en Salverda zien dat het aandeel van de topinkomens
in het totaal van het bruto-inkomen 1977-1999 ook nauwelijks is veranderd35. Dit geldt
zowel voor het aandeel van de top-10-procent, de top-5-procent en de top-1-procent. Deze
ontwikkeling staat in contrast met de ontwikkeling in de VS en de UK, waar het aandeel
van de topinkomens vanaf het einde van de jaren zeventig flink is toegenomen. Volgens
de auteurs is het, gezien de huidige asymmetrische ontwikkelingen in de beloning van
het hoge kader en het modale inkomen de vraag of Nederland na 1999 de kant van de
VS en het UK is uitgegaan of alsnog zal uitgaan.
De beloningsverschillen naar opleidingstype zijn vanaf het midden van de jaren negentig
gestegen, nadat ze in de jaren daarvoor zijn gedaald36. Werknemers met een opleiding

31
32
33
34

35
36

Zie b.v. Min. EZ (2005) Visie op verplaatsing, op.cit., p. 15.
Min. EZ (2005) Visie op verplaatsing, op.cit., p. 30.
Zie ook: CPB (2008) Centraal Economisch Plan 2008 [CEP], op.cit., p. 44.
Zie M. van den Brakel-Hofmans (2007) De ongelijkheid van inkomens in Nederland, CBS Sociaaleconomische trends,
3e kwartaal 2007, pp. 7-11; E. Irrgang en M. Hoeberichts (2006) Inkomensongelijkheid in de eenentwintigste eeuw,
ESB 91 (2006) – nr. 4483 (7 april), pp. 152-153.
E.R. Afman en W. Salverda (2005) Topinkomensaandelen in de twintigste eeuw, ESB 90 (2005) – nr. 4472 (oktober),
pp. 444-446.
SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Arbeidsverhoudingen, publicatienr. 06/08II,
Den Haag, p. 46.
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met hbo en vwo zijn meer gaan verdienen ten opzichte van mensen met alleen een basisopleiding. Hierdoor is het financiële rendement op onderwijs gestegen. Deze ontwikkeling is het gevolg van ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde. Door het toenemend
gebruik van computers is vooral de vraag naar hoger opgeleiden toegenomen – de skill
biased technological change. Het is daarbij niet duidelijk welke rol de mogelijkheid van
uitbesteding van laaggeschoold werk heeft gespeeld. Aan de aanbodzijde kan worden
gewezen op de stagnatie van de instroom in het hoger onderwijs in de periode voor 1995.
Sindsdien is deze instroom weer fors gegroeid, zodat verwacht mag worden dat de
opwaartse druk op de loonverschillen naar opleiding vanuit de aanbodkant zal verminderen.
De grotere beloningsverschillen naar opleiding verklaren volgens het CPB voor een deel
de sterke toename van de loonongelijkheid in de periode 1989-1996. Daarnaast speelt
volgens het CPB de bevriezing van het wettelijk minimumloon in de tweede helft van de
jaren tachtig en begin jaren negentig een rol. Deze heeft weliswaar bijgedragen aan het
herstel van de werkgelegenheid van laagopgeleiden maar hierdoor zijn ook de loonverschillen aan de onderkant toegenomen37.
In het Jaarverslag 2007 van de Nederlandsche Bank wijst DNB-President Wellink op het
ontstaan van mogelijke knelpunten en pijnpunten op het gebied van de inkomensverdeling door de ontwikkeling van de topinkomens en de groei van de inkomensverschillen
naar opleiding38:
Knelpunten en pijnpunten lijken er ook te ontstaan op het gebied van de inkomensverdeling, ten
dele uitgelokt door de zeer hoge inkomens in sommige delen van de marktsector. Wordt van deze
kleine categorie inkomens, die verworven worden in het meest internationale segment van onze
economie, geabstraheerd, dan kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
In de eerste plaats kent Nederland, afgemeten aan de gebruikelijke maatstaven, een relatief lage
en vrij constante inkomensongelijkheid. In de tweede plaats is binnen die relatief constante inkomensverdeling de afgelopen jaren de positie van de middeninkomens verzwakt ten opzichte van
de hogere inkomenstrekkers. Deze laatsten zijn werkzaam in de meer kennisintensieve segmenten
van de economie en weten te profiteren van de groei en technologische ontwikkeling in die segmenten. In de derde plaats heeft er een versterking van de onderkant van het inkomensgebouw
plaatsgevonden. Dalende werkloosheid en een moeilijker toegankelijk geworden sociale zekerheid
droegen ertoe bij dat uitkeringen werden vervangen door hogere arbeidsinkomens. Naarmate
echter het werkloosheidsniveau lager is geworden en de mogelijkheden verminderen mensen uit
de sociale zekerheid naar de arbeidsmarkt terug te brengen, zullen geleidelijk de gevolgen van
globalisering en technologische ontwikkeling voor de inkomensverdeling tot uitdrukking komen
in toenemende bruto-inkomensverschillen tussen hoog en lager opgeleiden in de private sector.

37
38

Zie CPB (2008) Centraal Economisch Plan (2008) [CEP], op.cit., p. 96.
DNB (2008) Jaarverslag 2007, Amsterdam, De Nederlandsche Bank, p. 29. Een en ander is gebaseerd op onderzoek
van de DNB dat in het kwartaalbericht van juni 2008 wordt gepubliceerd.

100

DE NEDERLANDSE BELEIDSMIX ALS ANTWOORD OP HET GLOBALISERINGSPROCES

De ontwikkeling van de topinkomens hangt ondere andere samen met bonussen. In de
bancaire sector hebben bonussen de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Volgens
DNB-president Wellink zijn de bonussen bij internationale banken een belangrijke oorzaak van de kredietcrisis, omdat ze impulsen geven voor het nemen van grote risico’s39.
De Nederlandsche Bank heeft aangekondigd streng te gaan bekijken of banken met
bonussen hun werknemers aanzetten tot het nemen van excessieve risico’s.
Recentelijk is de ontwikkeling van topinkomens in het bedrijfsleven onder toenemende
invloed komen te staan van de verschillende stakeholders bij de individuele onderneming. Langs deze weg kan ook een mogelijke aantasting van het maatschappelijk draagvlak voor globalisering vermeden worden.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de openheid van de Nederlandse economie al met al positief heeft uitgewerkt voor de Nederlandse welvaart.
In het verleden heeft de toegenomen concurrentie uit het buitenland geleid tot grote verschuivingen in de economische structuur. In de afgelopen decennia zijn onder andere de
leerindustrie, de tabaksindustrie, de textielindustrie en de scheepsbouw uit Nederland
verdwenen. Deze aanpassingen zijn pijnlijk geweest voor individuen, steden en regio’s.
De verliezers zijn vooral laaggeschoolde productiewerkers geweest. Maar tegenover deze
verliezen stonden ook winsten, met name in de dienstensector. Nederland als geheel is er
ondanks de verliezen niet op achteruit- maar juist op vooruitgegaan.
Naar de toekomst toe blijft voortdurende aandacht in het Nederlandse beleid voor de
positieve en negatieve effecten van het globaliseringsproces gevraagd. Uit onderzoek van
de OESO blijkt dat het concurrentievermogen van de Nederlandse economie voorlopig
geen schade ondervindt van de snel groeiende landen in de wereldeconomie zoals India
en China. Dit komt vooral omdat het comparatieve voordeel van onze economie berust
op aspecten waarin deze landen niet excelleren. Kort gezegd, Nederlandse bedrijven concurreren over het algemeen niet met de bedrijven in de lagelonenlanden.
Dit betekent echter allerminst dat ons land immuun is voor het globaliseringsproces en
dat problemen zoals het verlies van werkgelegenheid zijn uitgesloten. De OESO concludeert dat de echte storm van het globaliseringsproces in Europa mogelijk nog moet gaan
woeden. Dit zal gebeuren op het moment dat de nieuwe concurrentie in de wereldeconomie
gaat opklimmen in wat in het Engels de ‘value chain’ wordt genoemd. Dit betekent dat
het specialisatiepatroon in de loop van de tijd verandert en zich in toenemende mate op
producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde gaat richten. In hoofdstuk 2
is geconcludeerd dat zoiets niet valt uit te sluiten. Daar is er ook op gewezen dat het in
39

Zie: DNB-president Wellink kondigt strikt toezicht op bonussen aan, Het Financieele Dagblad (FD), 27 mei 2008.
Wellink deed de aankondiging op een conferentie in Groningen waar hij een speech hield met de titel ‘It’s the
incentives, stupid!’.

101

DE NEDERLANDSE BELEIDSMIX ALS ANTWOORD OP HET GLOBALISERINGSPROCES

de toekomst onzekerder wordt wie als de mogelijke winnaars en verliezers van het globaliseringsproces zullen zijn aan te wijzen, aangezien het specialisatieproces mogelijk fijnmaziger en onvoorspelbaarder wordt.
Gevolg van dit ontwikkelingsproces is dat de kans toeneemt dat de toenemende concurrentie in de wereldeconomie ook negatieve effecten genereert in Europese economieën
en dus ook in Nederland. Het Nederlandse beleid moet hier naar het oordeel van de SER
proactief op reageren via de ruimte voor nationaal economisch beleid. Doel van dit beleid
moet zijn om de kansen voor productiegroei en werkgelegenheid via de internationale
handel maximaal te benutten en de negatieve effecten van de open economie zo goed
mogelijk te redresseren. In de volgende paragraaf bekijkt de raad hoe deze beleidsruimte
optimaal kan worden ingevuld.

3.2

Intensivering, aanvulling en aanpassing van de beleidsagenda?

3.2.1

De bestaande beleidsagenda van de SER
In het meest recente mlt-advies Welvaartsgroei door en voor iedereen stelt de SER een offensieve sociaal-economische beleidsstrategie voor, die er in de kern uit bestaat tot een
sociaal-economische bestel te komen dat ondernemend, weerbaar en responsief is.
Deze strategie richt zich in belangrijke mate op de kansen van de expanderende wereldeconomie.
Het gaat daarbij om zowel een structurele verbetering van de productiviteit als van de
participatie, leidend tot een activerende participatiemaatschappij waarin iedereen naar
vermogen meedoet.
Overzicht van de agenda
De offensieve beleidstrategie is een uitwerking en ontwikkeling van de SER-kwaliteitsstrategie, gericht op verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van de productiefactoren en het aanpassingsvermogen van de economie. Deze strategie is ook voor het
onderwerp globalisering van belang, omdat ze elementen bevat die van belang zijn voor
het versterken van de comparatieve voordelen en het vestigingsklimaat. Tabel 3.7 geeft
aan wat de SER in het mlt-advies langs deze lijnen heeft voorgesteld.
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tabel 3.7

Beleidsaanbevelingen SER-advies Welvaartsgroei door en voor iedereen (mlt-advies, 2006)

Beleidsuitdaging

Aanbeveling

Versterken comparatieve voordelen en vestigingsklimaat
Ruimte voor
ondernemerschap

– Intensivering van het beleid voor starters en snelle groeiers.
– Wegnemen van bureaucratische belemmeringen.
– 4 miljard euro inzetten voor structuurversterkende lastenverlichting,
mogelijk in de vorm van marginale tariefverlaging voor de midden- en
hogere inkomens. Daarnaast structuurversterkende investeringen.

Versterken
innovatievermogen

– Meer investeren in het initieel en hoger onderwijs, gericht op meer
kwaliteit en differentiatie. Ondersteunen van streven naar excellentie in het
hoger onderwijs.
– Actief beleid gericht op versterking en vernieuwing van activiteiten waar
Nederland sterk in is of kan worden (o.a. sleutelgebieden).
– Meer publieke en private investeringen in RenD.
– Bevordering van kenniscirculatie, onder meer via een effectiever publieke
onderzoeksbestel en meer vraagsturing richting bedrijfsleven.
– Soepeler toelating van kennismigranten*.

Sociale innovatie als
complement van meer
kennisinvesteringen.

Noodzaak voortrollende toekomstagenda op ondernemingsniveau gericht op
productiviteitsverhoging en talentontplooiing. Faciliterende rol overheid,
b.v. via ondersteuning Centrum voor Sociale Innovatie. Versterken rol
regionale samenwerkingsinitiatieven.

Verbetering fysieke infrastructuur

Versnelde invoering van een systeem van variabel betalen in het
wegverkeer. Tot dat moment aandacht schenken aan een versnelde
oplossing van de meest urgente knelpunten in de verkeersinfrastructuur.

Versterken aanpassingsprocessen
Ondersteunen mobiliteit
werknemers

Introductie van een individuele scholingsfaciliteit in het kader van een
levenlang leren met een daarbij passend ontslagstelsel

Bieden van adequate en
activerende sociale
bescherming

Verzorgingsstaat moet activerende participatiemaatschappij worden.
Het stelsel van werk, inkomen en scholing dient gebaseerd te zijn op
twee pijlers: een pijler van inkomensbescherming en een participatiepijler.

Ondersteunen
laaggeschoolden

Verbetering arbeidsmarktpositie kwetsbare groepen door:
– Maatregelen in de sfeer van onderwijs en scholing: voorkomen voortijdig
schoolverlaten, versterken van het kwalificatieniveau, voldoende aanbod
van leerwerkplekken.
– Realisatie van een sluitende aanpak.
– Verhogen participatie onderkant arbeidsmarkt door o.a. verlaging
marginale tarieven loonbelasting, geleidelijke afbouw inkomensafhankelijke
toeslagen, toespitsen arbeidskorting op lage inkomens.

Verbetering marktwerking

– Verbeterde werking dienstenmarkt op Europees en nationaal niveau
– Meer dynamiek op de markt voor overheidsopdrachten

Functioneren van de
overlegeconomie

Verdere differentiatie en decentralisatie van de arbeidsverhoudingen binnen
bestaande institutionele kaders, die een zekere mate van afstemming op
centraal niveau mogelijk maken.

3.2.2

Urgentie en richting beleidsagenda
Om een mogelijke herijking van de mlt-beleidsagenda vanuit globaliseringsperspectief te
kunnen beoordelen, moet worden bezien of het ingezette beleid de Nederlandse economie
voldoende in staat stelt om zijn positie in de wereldeconomie te behouden en waar moge-
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lijk te versterken. In paragraaf 3.1 is geconcludeerd dat ons land heeft kunnen profiteren
van de expansie en liberalisatie van de wereldhandel en de investeringsstromen die daarbij horen. Belangrijk voor het nettoprofijt is dat de handelspatronen met snelgroeiende
economieën zoals India en China, complementair blijken en niet noodzakelijk tot substitutie van binnenlandse activiteiten leiden. De uitdagingen van dit soort landen prikkelt
Nederlandse bedrijven tot upgrading van de export, zowel binnen de traditionele export
als door de groei van diensten in nieuwe exportsectoren. Hier blijkt dat de verbreding en
verdieping van het globaliseringsproces van groot belang is voor het behoud van de
Nederlandse concurrentiepositie in de wereldeconomie.
De vervolgvraag is hoe het binnenlandse beleid moet inspelen op de uitdagingen van
de mondiale economie. Deze paragraaf stelt deze vraag in analytische zin aan de orde.
Op basis van OESO-onderzoek kan worden gekeken of het Nederlandse beleid en de instituties die daarbij horen, in voldoende mate georiënteerd zijn op de ontwikkelingen van
het globaliseringsproces. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de eerder genoemde tweedeling tussen de noodzaak voor verdere versterking van enerzijds de comparatieve voordelen en anderzijds het vestigingsklimaat.
De basis voor deze analyse is een OESO-index die een inschatting geeft van het economische vermogen van landen om de uitdagingen van het globaliseringsproces het hoofd
te bieden (‘indicator of the ability to cope with globalisation’: zie kader)40. Rae en Sollie
laten in deze analyse zien dat de Europese landen over het algemeen een goede positie in
de wereldeconomie hebben en relatief goed voorbereid zijn op de kansen en bedreigingen die het gevolg zijn van de opkomst van de Aziatische landen en andere snelle groeiers
in de wereldeconomie zoals Brazilië en Rusland. Zo is het aandeel van deze Europese
landen in de wereldexport de afgelopen vijftien jaar nauwelijks veranderd, ondanks de
veranderingen in de wereldeconomie. Kijken we meer specifiek naar de comparatieve
voor-delen van de verschillende landen, dan blijkt de Balassa-index van veel Europese landen negatief gecorreleerd te zijn met de comparatieve voordelen van opkomende Aziatische landen.41 Dit betekent, kort gezegd, dat de concurrentiekracht van deze landen in
de internationale economie is toegenomen, ondanks de opkomst van landen als India en
China. Dit geldt ook voor Nederland. De verklaring voor deze conclusie is vooral dat het
comparatieve voordeel van onze economie berust op aspecten waar de opkomende Aziatische landen niet in excelleren. Nederlandse bedrijven concurreren dus over het algemeen niet met de bedrijven uit de lagelonenlanden. In de nieuwe EU-lidstaten die hun
comparatieve voordelen wel moeten vinden in sectoren met relatief lage lonen, is het
concurrentiële effect van de Aziatische landen duidelijk negatief. In die landen is de
globalisering economisch gezien goed te merken.

40
41

D. Rae en M. Sollie (2007) Globalisation and the European Union: Which countries are best placed to cope?, OESO
Working Paper no. 586, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development.
Deze conclusie geldt ook als de vergelijking wordt gemaakt met de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).
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Hoe is de globaliseringsindex samengesteld?
De globaliseringsindex van de OESO geeft een indicatie van de mate waarin landen
in staat zijn om de uitdagingen van het globaliseringsproces het hoofd te bieden.
Hiervoor is een index ontwikkeld die de invloed van verschillende sleutelvariabelen bundelt. In feite gaat het hier om de componenten die het structurele concurrentievermogen van landen bepalen. Concreet is de globaliseringsindex opgebouwd uit onder meer de volgende componenten:
• regulering van productmarkten;
• flexibiliteit van de arbeidsmarkt;
• kwaliteit onderwijsbestel op basis van PISA-testscores;
• kwalificatieniveau van de bevolking;
• participatie Leven lang leren;
• publieke uitgaven voor actief arbeidsmarktbeleid;
• aandeel immigratie;
• indicator voor kwaliteit van het innovatiesysteem.
De scores van de verschillende landen op deze indicatoren worden gebruikt in
een zogenoemde ‘principal components’-analyse waarbij niet relevante componenten of componenten met onverwachte effecten worden geïsoleerd. Na deze
weging worden de overige effecten gebruikt voor de opstelling van een samengestelde indicator, die de mate van robuustheid in het globaliseringsproces weergeeft, de ‘indicator of ability to cope with globalisation.’ Ter indicatie, de score
op het vlak van productmarktregulering heeft een gewicht van -0,39, arbeidsmarktflexibiliteit 0,4, leven lang leren 0,43, immigratieaandeel 0,16 en innovatievermogen 0,47. Vul de scores van de verschillende landen op de desbetreffende componenten in, en de som geeft de waarde op de globaliseringsindex aan.

Betekent dit nu dat de Europese landen gezien hun specialisatiepatroon immuun zijn voor
het globaliseringsproces? Eerder in dit hoofdstuk is al geconcludeerd dat dit niet het geval
is. De nieuwkomers in de wereldeconomie zullen de komende decennia de verschillende
fasen doorlopen die behoren bij het proces van economische ontwikkeling. Het gevolg van
dit natuurlijke economische proces is dat de zich ontwikkelende landen in de wereldeconomie langzaam (en soms wat sneller) klimmen op de economische ladder die in het Engels
wordt aangeduid als de ‘value chain’. Dit betekent mede dat het comparatieve voordeel in de
loop van de tijd verandert, waarbij deze landen de Europese economieën en dus ook Nederland op andere terreinen zullen gaan beconcurreren. Landen zoals China en India worden
daarbij in toenemende mate minder afhankelijk van productie met relatief lage lonen. Ze
zullen zich meer en meer gaan specialiseren in sectoren met een relatief hogere toegevoegde
waarde. Dit kan er volgens de OESO zelfs toe leiden dat op de lange termijn de omvang van
de interne markt zal gaan krimpen, ondanks het proces van Europese eenwording42.
42

Zie: D. Rae en M. Sollie (2007) Globalisation and the European Union: Which countries are best placed to cope?, op.cit.,
p. 11.
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Wat leren we van deze analyse voor het beleid in Nederland – wat zijn de sterke en zwakke
punten van het Nederlandse beleid als we kijken naar wijze waarop wordt omgegaan met
de kansen en bedreigingen van globalisering? Dit beeld is niet eenduidig, omdat het is
samengesteld uit veel verschillende factoren. Wat opvalt, zijn de volgende elementen:
• Productmarktregulering: Hier scoort Nederland duidelijk in de middenmoot en is voor
het nationale beleid volgens de OESO nog veel te verbeteren. Zorgwekkend is dat ons
land op het vlak van regulering de afgelopen tien jaar maar beperkte vooruitgang
heeft geboekt. De analyse van de OESO laat zien dat de druk van de regulering in verschillende landen zoals Zweden, Finland en België sneller is verlaagd dan in ons land,
waardoor deze landen ons op de ranglijst voorbij zijn gegaan.
De belangrijkste hindernis voor marktwerking is volgens de OESO de belemmering voor
ondernemerschap. Hierbij moet worden aangetekend dat het meetpunt het jaar 2003
is. De belemmering voor ondernemerschap is een samengestelde index waarbinnen
voor Nederland de hoge scores op de subindices vergunningen en administratieve
lasten zwaar wegen. Het is aannemelijk dat de actuele Nederlandse score op beide
terreinen lager is. De Vestigingswet is 18 juli 2007 per Koninklijk Besluit volledig afgeschaft. Starters in de bouw-, installatie-, vervoermiddelen- en levensmiddelensector
hebben geen vestigingsvergunning meer nodig om hun bedrijf te starten. Ook mag
worden verwacht dat Nederland sinds 2003 beter scoort op het terrein van de administratieve lastendruk. Het is dus aannemelijk dat Nederland op dit moment beter scoort
dan in 2003 nog het geval was.
• Uitstroom uit de werkloosheid: Een ander leerpunt is de effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid waar het gaat om de toegeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. De uitstroomcijfers van Nederland zijn internationaal gezien zeer laag.
Dit geeft aan dat in de toegeleiding naar de arbeidsmarkt nog vooruitgang kan
worden geboekt. Juist met het oog op de noodzaak tot aanpassing op de arbeidsmarkt
in reactie op globaliseringsprocessen is dit een belangrijke conclusie.
• Innovatief vermogen: Hier scoort Nederland middelmatig in het OESO-veld. Deze positie
komt niet overeen met de ambities van het kabinet om qua innovatievermogen tot
de Europese top te gaan behoren. Voor dit doel is aanvullend beleid nodig (zie paragraaf 3.3).
• Loonflexibiliteit: Een punt waar Nederland duidelijk erg hoog scoort is de reële loonflexibiliteit. Kennelijk is het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt qua prijsvorming erg hoog. Nederland moet op deze ranglijst alleen de VS voor laten gaan.
Ons ‘overlegmodel’ kan zich op dit punt dus meten met de prestatie van de bakermat
van het Angelsaksische model. Zeer corporatistische landen zoals Finland en Zweden
bungelen op deze ranglijst onderaan. Aanpassing op de arbeidsmarkt kent echter
twee dimensies: lonen en arbeidsstromen naar/van werk. Op dit laatste punt scoort
Nederland redelijk, zodat de totale score voor arbeidsmarktflexibliliteit gemiddeld is.
• Werkloosheid: De zeer lage structurele werkloosheid in Nederland is een duidelijk sterk
punt in het internationale veld.
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Alle scores bij elkaar opgeteld leveren de positie van ons land op de samengestelde globaliseringsindex in figuur 3.4. Deze figuur laat zien dat Nederland met een twaalfde plaats
matig voorbereid is om de uitdagingen van globalisering in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. De Scandinavische landen zoals Zweden en Finland scoren zeer goed op deze
indicator door een combinatie van factoren: goed opgeleide bevolking, krachtig actief
arbeidsmarktbeleid als sociaal vangnet en een sterk innovatiesysteem. De VS vindt zijn
sterke punten op een ander vlak, namelijk de flexibiliteit van product- en arbeidsmarkten. Deze vergelijking geeft aan dat er zeer verschillende sociaal-economische strategieën
bestaan om de effecten van globalisering op nationaal niveau in goede banen te leiden.
Dit bevestigt de ruimte die landen hebben om hun eigen beleidsmix te kiezen om de uitdagingen van globalisering het hoofd te bieden.
figuur 3.5

Indicator voor de ‘ability to cope with globalisation’

Bron: D. Rae en M. Sollie (2007) Globalisation and the European Union, op.cit., p. 33.

Intensivering van de beleidsagenda
In het licht van deze conclusie komt de vraag naar voren of de mlt-agenda de juiste knoppen
bedient om de score van Nederland te verbeteren. In zeer algemene zin lijkt dat inderdaad
het geval te zijn. Pluspunten zijn: de oproep voor extra investeringen in het primaire onderwijs, de intentie voor versterking van de deelname aan een leven lang leren via een individuele scholingsfaciliteit, de gewenste versterking van het innovatievermogen en de participatieagenda met aandacht voor de vangnetfunctie van de sociale zekerheid. Er zijn echter
ook witte vlekken. Doet Nederland wel voldoende om de flexibiliteit van product- en
arbeidsmarkten te verbeteren? Er is zo bezien nog voldoende ruimte om in dit advies
met aanbevelingen te komen die een aanvulling inhouden op de beleidsagenda die in het
mlt-advies Welvaartsgroei door en voor iedereen is geformuleerd.
Bij deze intensivering zal rekening moeten worden gehouden met de specifieke eisen van
het onderwerp globalisering. Concreet is in hoofdstuk 2 al gesteld dat bij de aanbevelingen
om de comparatieve voordelen en het aanpassingsvermogen te versterken, rekening moet
worden gehouden met de twee volgende vragen:
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• Houdt het beleid in voldoende mate rekening met de noodzaak om Nederland aantrekkelijk te maken voor de vestiging van ondernemers, bedrijven en hun werknemers? Daarbij gaat het onder andere om het vinden van een goede balans tussen de
lastendruk en de kwaliteit van publieke voorzieningen. Ook speelt de slagvaardigheid
van het openbaar bestuur een grote rol. Inconsistent beleid en lange procedures generen onzekerheid en vertragen de aanpassingen die nodig zijn om ons land aantrekkelijk te laten zijn voor buitenlandse bedrijven.
• Houdt het beleid in voldoende mate rekening met het fijnmaziger en daardoor ook
onvoorspelbaarder worden van het specialisatieproces niet alleen tussen sectoren,
maar ook binnen sectoren? Door deze ontwikkeling worden winnaars en verliezers
moeilijker te voorspellen en zodoende moet beleid gericht op bepaalde sectoren of
bepaalde vaardigheden worden vermeden.
De achtergrond van deze vragen heeft betrekking op de toename van de kapitaalmobiliteit, zoals tot uitdrukking komt in de groei van investeringsstromen, en de verschuiving
van de grens tussen verhandelbare en niet-verhandelbare diensten en taken, waardoor
een groter potentieel van banen blootstaat aan internationale concurrentie. Hoe het
netto-baaneffect uitvalt, is moeilijk te voorspellen. Het hangt deels af van de mate waarin
Nederland slaagt om bedrijven en hun mensen hier te houden, nieuwe bedrijvigheid
weet aan te trekken en succesvol is met het binnenhalen van uitbestedingsprojecten door
buitenlandse bedrijven. Met andere woorden: het belang van een goed vestigingsklimaat
neemt waarschijnlijk toe.
Het gaat daarbij niet alleen om het aantrekken van fysieke investeringsstromen, maar
– in het licht van het vervagen van de grenzen tussen industrie en dienstverlening – in
toenemende mate om menselijk kapitaal en talenten en daarmee ook om het bieden van
een goede woon- en werkomgeving. Het toenemend belang van het vestigingsklimaat
heeft de SER onderkend in het advies Arbeidsmigratiebeleid uit 2007, dat als een verdere
uitwerking en verfijning van de offensieve beleidsagenda kan worden gezien. Maar dit
onderdeel van de beleidsagenda zou ook op andere onderdelen uitgewerkt en verfijnd
kunnen worden.
Het mogelijk fijnmaziger en onvoorspelbaarder worden van het specialisatieproces
impliceert dat insluiting (lock-in) van beleid moet worden voorkomen door meer generiek in plaats van specifiek beleid. Dit heeft vooral consequenties voor het innovatiebeleid en het scholingsbeleid. Dit hoofdstuk zal hier bij de sleutelgebiedenaanpak verder op
ingaan. Voor het scholingsbeleid is van belang dat de raad naar verwachting in 2008 een
adviesaanvraag over een leven lang leren zal ontvangen, zodat daarbij mogelijk verder
kan worden ingegaan op de vormgeving van een individuele scholings-faciliteit en
andere maatregelen die tot een verhoging van de deelname aan een leven lang leren
kunnen leiden.
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3.3

Intensivering van de kennisinvesteringsagenda
Aanleiding
De productiefactor ‘kennis’ staat sinds het midden van jaren negentig hoog op de
beleidsagenda als instrument om het groeivermogen van de Nederlandse economie te
versterken. De Lissabon-agenda heeft daar na het jaar 2000 nog eens sterker de nadruk op
gevestigd. De SER heeft in een reeks adviezen gehamerd op het belang van een krachtdadig kennis- en innovatiebeleid43. Er lag volgens de raad een flinke uitdaging te wachten om de ontwikkeling van de kenniseconomie tot bloei te brengen; hiervoor zijn verschillende voorstellen gedaan44.
Hoe staat de kenniseconomie in Nederland er nu voor? Is kennis, zoals beoogd, een van
de steunpilaren van de economische groei geworden? Daar kun je vragen bij stellen, als
je de verschillende adviesorganen beluistert. Zo ondersteunt de raad in het laatste mltadvies de ambitieuze Kennisinvesteringsagenda 2006-2016 (KIA) van het Innovatieplatform45.
Doel van deze agenda is mede om de private en publieke investeringen in de verschillende onderdelen van het innovatiesysteem een forse impuls te geven. De publieke investeringen zouden volgens de KIA het komende decennium zodanig moeten oplopen dat
het investeringsniveau circa 3,5 tot 6 miljard euro hoger ligt dan nu. De private sector
moet een vergelijkbare inspanning leveren.
Dit pleidooi sluit aan bij de analyse van de Raad van Economisch Adviseurs in zijn advies
over innovatie en economische groei46. De REA koppelt de opgave van het innovatiebeleid
nadrukkelijk aan de globalisering. Hij stelt dat de toenemende concurrentiedruk vanuit
de wereldeconomie Nederland dwingt fors en structureel meer te investeren in kennis en
innovatie. De raad noemt daarbij zelfs bedragen die oplopen tot 15 miljard euro per jaar.
Deze commentaren biedt alle reden om vanuit globaliseringsperspectief kritisch naar
het kennis- en innovatiebeleid te kijken. Wat is de stand van zaken op dit terrein? Is de
KIA voldoende richtinggevend? Is aanpassing van het beleid gewenst?
Innovatie in Nederland: stand van zaken
De laatste gegevens over het groei- en innovatievermogen van de Nederlandse economie
maken duidelijk dat de extra impuls die de KIA beoogt voor het kennis- en innovatieklimaat inderdaad hard nodig is. Vanuit macro-economisch perspectief is van belang dat

43
44
45
46

SER (2000) Sociaal-economisch beleid 2000-2004, publicatienr. 00/08, Den Haag, p. 89 en SER (2002) Sociaaleconomisch beleid 2002-2006, publicatienr. 02/08, Den Haag, p. 164.
De raad heeft in 2003 in een apart advies over het innovatiebeleid geadviseerd. Zie: SER (2003) Advies Interactie voor
innovatie, publicatienr. 03/11, Den Haag.
SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, publicatienr. 06/08, Den Haag, pp. 41-45.
Raad van Economisch Adviseurs (REA) (2005) Innovatie en economische groei: De onbetwistbare noodzaak van meer
onderzoek, onderwijs en ondernemerschap, Tweede Kamer 2005-2006, 30 385, nrs. 1 en 2.
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de structurele groei van de arbeidsproductiviteit relatief laag is47. Dit kan volgens de
OESO op termijn het groeivermogen van de Nederlandse economie bedreigen (zie kader).
Kijken we naar de oorzaken van de relatief lage productiviteitsgroei, dan komen we verschillende factoren tegen die een directe relatie hebben met de positie van ons land in de
wereldeconomie.
In de eerste plaats is er een duidelijke relatie met de sectorstructuur van de Nederlandse
industrie. We hebben eerder gezien dat de industrie een belangrijke motor is voor de
export. In dit opzicht is het van belang dat de Nederlandse industrie relatief sterk georiënteerd is op de ‘low-tech’- en ‘medium-tech’-sectoren48. Volgens de OESO remt deze oriëntatie de productiviteitsgroei49. In de tweede plaats neemt het belang van de dienstensectoren in de economie toe, maar kennen deze sectoren een relatief lage productiviteitsgroei. Zo vormen de zakelijke en particuliere dienstverlening samen met de financiële
sector qua toegevoegde waarde bijna een kwart van de economie, maar was de groei van
de arbeidsproductiviteit van deze sectoren in de periode 1996-2002 nauwelijks positief50.
Daar komt, in de derde plaats, bij dat de Nederlandse export zich vooral richt op de Europese economieën, die een relatief langzame economische groei kennen met een weinig
innovatieve dynamiek. Dat beperkt de mogelijkheden om via internationale handel kansen te creëren voor de introductie en ontwikkeling van nieuwe technologieën en hun
toepassingen.

Ontwikkeling van de structurele arbeidsproductiviteit
De OESO is in zijn landenrapport somber over de groei van de arbeidsproductiviteit en ziet die relatief lage groei als een teken van structurele zwakte. Nieuwe
analyses van de arbeidsproductiviteitsgroei stellen dit beeld echter in positieve
zin bij. Het CPB heeft voor het Centraal Economisch Plan 2008 een nieuwe analyse
gemaakt op basis van lange tijdreeksen waarin de nieuwste revisie van de Nationale Rekeningen is verwerkt. Een van de onderdelen van de revisie was het overgaan op de prijsindex van computers zoals die ook voor de Amerikaanse nationale rekeningen wordt gebruikt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteitsontwikkeling van computers. De revisie heeft geleid tot een opwaartse
bijstelling van de productiviteitsgroei.

47
48

49

50

Zie: OESO (2008) OECD Economic Surveys: The Netherlands, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and
Development, pp. 17.
In termen van werkgelegenheid heeft de low-tech een aandeel van bijna 50 procent, de medium-tech iets meer
dan 40 procent en de high-tech net geen 10 procent (cijfer 2003). Zie: OESO (2008) OECD Economic Surveys:
The Netherlands, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development, p. 33.
Deze conclusie roept veel vragen op, omdat volgens de cijfers van de OESO zelf de gemiddelde productiviteitsgroei
in de Nederlandse high-tech-industrie tussen 1995-2003 precies nul was. De low-tech- en medium-tech-industrie
kenden een gemiddelde productiviteitsgroei van respectievelijk 1,4 en 1,8 procent. Zie: OESO (2008) OECD Economic
Surveys: The Netherlands, Parijs, op.cit, p. 33.
Zie: SER (2002) Advies Sociaal-Economische Beleid 2002-2006, op.cit., p. 126.

110

DE NEDERLANDSE BELEIDSMIX ALS ANTWOORD OP HET GLOBALISERINGSPROCES

Groei structurele arbeidsproductiviteit, 1980-2009 (mutaties per jaar in %)
1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009
Totaal

1,8

1,4

1,4

1,3

1,5

1,6

wv. marktsector

1,9

1,6

1,5

2,1

2,3

2,3

niet-marktsector 1,2

1,2

1,4

-0,4

-0,7

0,0

Uit de nieuwe berekeningen blijkt zelfs dat ons land de productiviteitsversnelling in de VS vanaf het midden van de jaren negentig redelijk heeft kunnen
volgen. De gangmakers van deze versnelling in ons land vinden we in twee
sectoren: communicatie en handel. Bij de sector communicatie speelt mee dat
er sterke technologische ontwikkelingen zijn geweest, zoals de opkomst van
de mobiele telefonie. Ook is op deze markt veel concurrentie ontstaan, waar
eerst PTT als monopolist kon opereren. Voor de productiviteitsgroei in de sector
handel is vooral de groothandel verantwoordelijk geweest.
De zogenoemde multifactorproductiviteit (mfp) is een van de determinanten
van de arbeidsproductiviteit. Recente cijfers over de groei van de mfp ondersteunen de analyse van het CPB over de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Zo is de mfp-groei in de periode 2000-2005 met een gemiddelde jaarlijkse
groei van 1,2 procent licht toegenomen ten opzichte van de periode 1995-2000
(gemiddeld 1,0 procent). De mfp wordt als statistisch residu ook wel gezien als
een indicator voor innovatie, mede omdat de effecten van een statistisch
ongrijpbaar fenomeen als technologische ontwikkeling hierin neerslaan. Dit
geldt echter ook voor andere ontwikkelingen zoals de effecten van marktwerking en organisatorische veranderingen. De lichte stijging van de mfp-groei zou
dus kunnen worden gezien als een verbetering van de innovatie in zeer brede
zin. In internationaal verband is de mfp-groei in Nederland volgens Van den
Toren en Velzing ‘gemiddeld’ te noemen (p. 14).
• Bron: CPB (2008) Centraal Economisch Plan 2008, Den Haag, Centraal Planbureau, pp. 78-83;
J.P van den Toren en E.J. Velzing (2008) R&D en productiviteitsgroei van Nederlandse sectoren,
Innovatieplatform werkdocument, Den Haag, Innovatieplatform (IP).

Kennis- of innovatieparadox
Kernprobleem van de lage productiviteitsgroei is een fenomeen dat wel de kennisparadox
wordt genoemd en dat in Nederland en andere Europese landen een rol speelt51.
Nederland bezet een mondiale toppositie op het terrein van de productie van kennis,
maar als het gaat om de valorisatie van die kennis in de vorm van innovatieve toepassingen is onze economie een slechte middenmotor. Dit gespleten karakter komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de productie van wetenschappelijk onderzoek en in de mate
waarin Nederlandse wetenschappelijke artikelen worden geciteerd. Ook scoort ons land
goed als we kijken naar de aanvragen bij het Europese patent bureau voor ‘high-tech’-

51

Zie: OESO (2006) OECD Economic Surveys: The Netherlands, Parijs, op.cit., p. 104.
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patenten. De keerzijde van die goede scores is een onderwijsbestel dat relatief weinig
studenten op tertiair niveau opleidt en een investeringsklimaat dat internationaal
gezien weinig innovatief is.
Dit laatste punt vraagt om een toelichting. Met 1,0 procent bbp (in 2005) zijn de R&Duitgaven van het bedrijfsleven in Nederland internationaal gezien zeer matig52. Daar
komt bij dat de private uitgaven als percentage van het bbp nauwelijks groeien. Al sinds
1980 schommelen de private R&D-uitgaven in Nederland rond de 1 procent bbp, terwijl
in veel andere landen sprake is geweest van een forse toename. Het OESO-gemiddelde van
de private R&D-uitgaven is sinds 1995 gestegen van 1,38 procent bbp naar 1,53 procent
bbp. Finland kende de grootste groei van de R&D-intensiteit in de afgelopen tien jaar,
gevolgd door kleinere Europese landen zoals Oostenrijk en Denemarken. Conclusie van
het CBS: “Kennelijk zien de Nederlandse bedrijven niet voldoende nut en noodzaak van
extra R&D-activiteiten in Nederland.”53 Dit laat onverlet dat op regionaal niveau de R&D
door clustering van activiteiten op een internationaal zeer concurrerend niveau kan
verkeren (zie kader).

Regionale concentratie van private R&D uitgaven: stadregio Eindhoven
De private R&D-uitgaven zijn in Nederland door het grote belang van de multinationale ondernemingen sterk regionaal geconcentreerd. In de stadsregio Eindhoven zijn Philips (1 miljard euro) en ASML (0,35 miljard euro) verantwoordelijk
voor het grootste deel van de R&D-uitgaven, die in deze regio dichtbij de Lissabondoelstelling van 3 procent bbp liggen. Bijna 45 procent van alle private R&D-uitgaven is in de regio Zuid-Oost-Brabant geconcentreerd. De stadsregio Eindhoven is
goed voor 45 procent van alle patentaanvragen in Nederland en 10 procent van alle
Europese patenten op het gebied van halfgeleiders. Dit alles maakt de stadregio
Eindhoven tot een van de meest kennisintensieve en innovatieve regio’s van Europa.
• Bronnen: OECD (2007) Globalisation and Regional Economies: Can OECD regions compete in global
industries?, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development, pp. 47, 216-217,
221; S. Marginson [et al.] (2007) Thematic review of tertiary education: the Netherlands, Parijs,
Organisation for Economic Co-operation and development (OECD/OESO), p. 46 voor de
RenD-cijfers van Philips en ASML.

De internationale vergelijking van de bedrijfsinvesteringen in R&D moet worden gecorrigeerd voor de sectorstructuur van de Nederlandse economie en export. Volgens de OESO
en het CBS kan 60 procent van de Nederlandse achterstand in private R&D op het internationale gemiddelde worden verklaard door de specialisatie van het bedrijfsleven

52
53

CBS (2006) Kennis en Economie 2006: Onderzoek en innovatie in Nederland, Voorburg, Centraal Bureau voor de
Statistiek, p. 90.
CBS (2007) Het Nederlandse Ondernemingsklimaat in cijfers 2007, Voorburg, Centraal Bureau voor de Statistiek,
p. 120.
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in relatief R&D-extensieve sectoren54. Daarnaast wijst analyse uit dat de achterstand in
private R&D verder voor een groot gedeelte te maken heeft met het feit dat Nederland in
vergelijking met andere open economieën minder R&D-investeringen van buitenlandse
investeerders weet aan te trekken55. Dit duidt op een minder aantrekkelijk R&D-klimaat.
Oorzaken van de paradox
De oorzaken van de kennisparadox liggen enerzijds bij de ‘transfer’ van kennis tussen de
verschillende partijen in het innovatiesysteem en anderzijds bij de aantrekkelijkheid van
Nederland als vestigingsland voor innovatieve economische activiteiten. Deze problemen
hangen deels samen, zoals figuur 3.5 laat zien. Zo vinden buitenlandse investeerders in
R&D de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel de belangrijkste locatiefactor.
Maar deze locatiefactor kan volgens de OESO in gevaar komen door het relatief lage
aandeel jonge werknemers met een diploma op tertiair niveau en het lage aandeel van
gediplomeerden in de bètavakken56. Hier spelen de beperkte prikkels in het Nederlandse
universitaire bestel om talenten optimaal te benutten een rol. Universiteiten hebben via
onderzoek en onderwijs een grote invloed op de kwaliteit van het menselijk kapitaal en
daarmee op het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie. De OESO spreekt in
dit verband van de ‘lokale verankering van globalisering’ via het tertiaire onderwijs57.
Hier speelt bijvoorbeeld het probleem dat een deel van de eerste geldstroom van de universiteiten op basis van historische prestaties wordt verdeeld58. Dat beperkt de concurrentie
binnen het bestel. Verder is er een beperkte prikkel om excellent onderwijs en onderzoek
te ontwikkelen, omdat de ruimte voor differentiatie binnen het bestel beperkt is.

54

55
56
57
58

Dat heeft alles te maken met het grote aandeel van de dienstensector in de productie van de toegevoegde waarde.
De dienstensector heeft een relatief lage R&D-intensiteit en is daarmee dus een oorzaak van de lagere innovatiescore van ons land. Zie: CBS (2006) Kennis en Economie 2006, op.cit., p. 90 en OESO (2006) OECD Economic Surveys:
The Netherlands, op.cit., p. 103.
H. Erken en P. Donselaar (2006) The Dutch shortfall in private R&D expenditure: An explanation based on empirical
evidence, Research Series, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken.
Zie: OESO (2006) OECD Economic Surveys: The Netherlands, op.cit., p. 108.
Zie: OESO (2007) Thematic review of tertiary eduction: The Netherlands, Parijs, Organisation for Economic
Co-operation and Development.
Het gaat hier om de zogenoemde Strategische Overwegingen Component (SOC) van de eerste geldstroom. In 2006
werd 60 procent van de eerste geldstroom via de SOC verdeeld. De overige 40 procent werd verdeeld via 5 andere
componenten die prestatiegericht zijn, zoals het aantal MA-diploma’s, het aantal promoties en het aandeel in de 2e
en 3e geldstroom. Het aandeel van de SOC in de eerste geldstroom is sinds zijn invoering gestaag gedaald. Daarmee
wordt een toenemend deel van de eerste geldstroom verdeeld op basis van actuele prestaties. De tweede en derde
geldstroom worden sowieso verdeeld op basis van kwaliteitsoverwegingen.
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figuur 3.6

Belang van R&D-locatiefactoren: Nederland versus buitenland, 2000-2004*

Bron: H. Erken, M. Kleijn en F. Lantzendörffer (2004) Buitenlandse directe investeringen in Research & Development,
Den Haag, Ministerie EZ/Senter Novem, p. 90.
* De percentages op de X-as die het belang aangeven van een locatiefactor bij de beslissing om te investeren in R&D,
zijn gebaseerd op een weging van de antwoorden op de vraag of die factor ‘cruciaal’, ‘belangrijk’ of ‘enigszins belangrijk’ is.
Zie: ibid., p. 75.

Verder is de samenwerking tussen de verschillende partijen in het innovatiesysteem in
Nederland relatief beperkt. De SER heeft in een eerder advies gewezen op de complexiteit
van de intermediaire structuur in het innovatiesysteem, die de kennisdiffusie in de weg
staat59. Het laatste landenrapport voor de zogenoemde open method of coordination (OMC)
van de EU laat zien dat er nog steeds een noodzaak is voor een betere stroomlijning en
governance van het innovatiesysteem in Nederland60. Daar komt bij dat universiteiten
weinig commerciële spin-offs generen (patenten blijven op de plank liggen) en ook via
andere kanalen te weinig de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken61. Hier is sprake
van een wisselwerking. Kijken we naar de samenwerkingsverbanden van innoverende
bedrijven die ook R&D verrichten, dan blijkt men de voorkeur te geven aan samenwerking met andere bedrijven (32 procent) of leveranciers (24 procent) en maar zeer marginaal aan samenwerking met een universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs
(6 procent)62.

59
60

61
62

Zie: SER (2003) Advies Interactie voor innovatie, publicatienr. 03/11, Den Haag, pp. 42-43 en p. 89.
Dit is een zogenoemde ‘peer review’ van het Nederlandse innovatiebeleid door Europese experts op verzoek van
de Europese Commissie. Zie: P. Eriksson, D. Rawlins, P. Brenier en K. Gulda (2007) OMC Policy Mix Review Report:
Country Report: The Netherlands: april 2007, Brussel, pp. 6-7.
Zie: A. Boot (2008) Universiteit: van kostenpost tot motor van de economie, Rede, Universiteit van Amsterdam.
Zie: CBS (2007) Kennis en economie 2007, Voorburg, Centraal Bureau voor de Statistiek, p. 109. De percentages
hebben betrekking op de vraag wie de meest waardevolle samenwerkingspartner is.
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Regie en sleutelgebieden
Een belangrijk commentaar van de SER in eerdere adviezen op het innovatiebeleid was het
gebrek aan afstemming en regie. Via het Innovatieplatform is op dit vlak sinds 2003 het
nodige verbeterd. Toch ziet bijvoorbeeld het OMC-rapport nog steeds gebrek aan coördinatie
tussen enerzijds het industriële R&D-beleid en anderzijds het wetenschapsbeleid dat zich
richt op meer fundamenteel onderzoek63. De sleutelgebiedenaanpak moet dit gat voor een
deel dichten (zie kader). Via de sleutelgebieden wordt de mogelijkheid geboden om het innovatiebeleid geconcentreerd te richten op sectoren die van specifiek belang worden geacht
voor de export en het concurrentievermogen. Een ander voordeel is dat ze een instrument
vormen om publiek-private samenwerking in het kennisveld te realiseren. Het belang van
de sleutelgebiedenaanpak is dat Nederlandse bedrijven op deze terreinen een voorsprong
kunnen krijgen op buitenlandse concurrentie, waarmee de ontwikkeling van een bepaalde
exportmarkt kan worden bevorderd.

Sleutelgebieden en innovatieprogramma’s
Als sleutelgebieden heeft het Innovatieplatform (IP) aangemerkt: Flowers &
Food, High Tech Systems & Materials, Water, Creatieve industrie, Chemie en
Pensioenen en sociale verzekeringen.
Het Innovatieplatform heeft de sleutelgebieden overgedragen aan het ministerie
van EZ, waar de aanpak de basis vormt voor innovatieprogramma’s.
Het initiatief voor een innovatieprogramma ligt bij bedrijven en kennisinstellingen zelf. De overheid daagt het veld uit en faciliteert de ontwikkeling van innovatieprogramma’s. EZ werkt hierbij samen met andere departementen die actief
zijn op de gebieden. Bedrijven en kennisinstellingen maken eerst een gezamenlijke visie, ambitie en werkagenda, waarin aangegeven staat hoe de ambitie het
beste kan worden gerealiseerd. Als die ambitie en agenda stevig genoeg zijn,
wordt vervolgens een concreet innovatieprogramma uitgewerkt en ingediend bij
EZ. De plannen worden getoetst aan de hand van de criteria: internationale
excellentie, bijdrage aan economie en maatschappij, mate van samenhang en
(internationale) samenwerking, de aanwezigheid van knelpunten, effectiviteit
en efficiency van overheidsingrijpen en vertrouwen in de aanpak. Als het uitgewerkte innovatieprogramma voldoet aan de criteria, kan de overheid besluiten
dit programma te ondersteunen. In de regel zullen de programma’s een looptijd
hebben van vier tot vijf jaar. Bij de uitvoering van het programma worden eisen
gesteld aan de openheid, zodat alle relevante partijen die een bijdrage kunnen
leveren aan de doelstellingen van het programma ook daadwerkelijk mee kunnen doen. Bijzondere aandacht is er voor de participatie van het mkb. Het inno-

63

Zie: P. Eriksson, D. Rawlins, P. Brenier en K. Gulda (2007) OMC Policy Mix Review Report: Country Report:
The Netherlands, op.cit., pp. 6-7. Ook de AWT wijst in een recent advies op te veel versnippering en het niet
consequent doorvoeren van een lange termijn strategie bij innovatie- en onderzoeksprogramma’s. Zie: AWT
(2007) Weloverwogen impulsen: Strategisch investeren in zwaartepunten, publicatienr. 72, Den Haag, Adviesraad
voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.
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vatieprogramma wordt voorzien van een ‘governance-structuur’, waarin de verantwoordelijkheid voor het programma is belegd. De relevante stakeholders zijn
hierbij betrokken. Via deze structuur wordt het programma bijgestuurd, gemonitord en zonodig verbeterd op strategisch niveau gedurende de looptijd van het
programma.

Toch blijkt uit het OMC-rapport dat de ‘focus en massa’ die met dit beleid wordt bereikt
onvoldoende is. Het rapport stelt dat er bij veel stakeholders in het innovatiesysteem nog
onvoldoende gevoel van urgentie bestaat dat innovatie van cruciaal belang is voor het
toekomstige economische groeivermogen. Ook brengen de programma’s die meer focus
en massa moeten realiseren, te veel verschillende instrumenten in stelling, wat de effectiviteit niet ten goede komt. Er is dus behoefte aan een sterkere strategische focus en coördinatie. Dit brengt echter het risico met zich mee dat het beleid te sterk gaat leunen op
sector- en technologiespecifieke programma’s met als mogelijk gevolg een ‘lock-in’-effect
op de technologiekeuze. Er moet, met andere woorden, een juiste balans worden gevonden tussen de noodzaak tot strategisch focus via specifiek beleid en het voorkomen van
‘lock- in’-effecten via een zo generiek mogelijk instrumentarium.
Innovatie in de dienstensector
In een eerder advies heeft de SER gewezen op de rol van de dienstensector bij de verklaring van de matige innovatie en productiviteitsgroei in Nederland64. Zoals gesteld, verklaart het toenemende belang van tertiaire diensten zoals de zakelijke en particuliere
dienstverlening deels de relatief lage groei van de arbeidsproductiviteit in ons land.
Oorzaken die hierbij een rol spelen zijn: kleinschaligheid, gebrekkige mededinging en
bescheiden innovatie-inspanningen65. De keerzijde van deze achterstand is dat er flinke
perspectieven voor extra productiviteitsgroei in de dienstverlening liggen. Eerder in dit
hoofdstuk is al gewezen op de kansen voor Value added services en Value added logistics.
Deze kennisintensieve en innovatieve dienstverlenende activiteiten vormen een uitgelezen
mogelijkheid om toegevoegde waarde te genereren met behulp van de enorme goederenstromen door ons land.
Bij diensteninnovatie is niet alleen het bedrijfsleven aan zet. De overheid kan een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld op het terrein van de interoperabiliteit van kennis- en
informatiesystemen66. Interoperabiliteit draagt bij aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie en van transacties met de overheid. Interoperabiliteit
moet garanderen dat informatiestromen in ketens en netwerken over de grenzen van
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Zie: SER (2002) Sociaal-Economisch Beleid 2002-2006, publicatienr. 02/08, Den Haag, pp. 125-127.
Zie: F. Suijker, A. Kuypers, M. van Dijk, H. Kox en H. van der Wiel (2002) De commerciële dienstverlening:
een heterogene sector met gunstige groeiperspectieven, CPB-Document no. 17, Den Haag, Centraal Planbureau.
Zie: J. Rothenberg, M. Botterman, C. van Oranje-Nassau (2007) Towards a Dutch Interoperability Framework:
Recommendations to the Forum Standaardisatie, Den Haag, RAND Europe.
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overheidslagen en -sectoren heen kunnen lopen en ook tussen publieke organisaties en
burgers en bedrijven. Het hanteren van standaarden is hiervoor belangrijk, maar er is
meer nodig zoals protocollen en beleidslijnen om de ICT-systemen in de organisaties te
laten functioneren. Hier is sprake van een soort beleidsfalen, omdat niemand zich verantwoordelijk voelt voor een organisatieoverstijgend vraagstuk. De centrale overheid moet
dan als aanjager en probleemeigenaar optreden.
Sociale innovatie
De ‘harde’ cijfers over investeringen in R&D kennen een complement in de zogenoemde
‘zachte’ kant van het innovatieproces. Dit betreft de niet-technologische aspecten van
innovatie zoals organisatiestructuur, bedrijfsstrategie, marketing en management. Uit
onderzoek blijkt dat investeringen in niet-technologische innovatie van groot belang zijn
voor de productiviteitsgroei van een specifieke bedrijfseenheid67. Dit effect is volgens
Van der Wiel vooral voor bedrijven in de dienstverlening van belang. Maar ook breder
geldt volgens hem dat niet-technologische innovaties de kans op succes van de ‘harde’
technologische innovaties sterk vergroten. ICT is een bekend voorbeeld. Brynjolfsson en
Hitt hebben hierover gezegd dat “making computer investments without organizational
change (…) can create significant productivity losses, as any benefits of computerization
are more than outweighed by negative interactions with existing organizational
practices.”68 R&D, is met andere woorden, geen wondermiddel voor het bereiken van een
hogere productiviteitsgroei. Zonder sociale innovatie blijkt technologische vernieuwing
maar al te vaak een verloren investering.
Hoe gaan Nederlandse bedrijven om met sociale innovatie? In het themadocument Sociale
innovatie bij het mlt-advies is deze vraag aan de orde geweest69. De meest recente informatie van het CBS laat zien dat Nederlandse bedrijven relatief laag scoren op het onderdeel
niet-technologische innovatie70. Vooral op het terrein van organisatorische veranderingen en marketingstrategie is de prestatie van Nederlandse bedrijven beneden gemiddeld.
Zo geeft 16 procent van de Nederlandse bedrijven aan in de periode 2002-2004 innovatieve organisatorische aanpassingen te hebben doorgevoerd. In landen als Denemarken,
Duitsland en Oostenrijk is dit percentage ruim het dubbele (respectievelijk 39, 42 en 30
procent). Dit roept de vraag op hoe sociale innovatie kan worden gestimuleerd. In het
themadocument over sociale innovatie zijn hiervoor verschillende voorstellen gedaan.
67

68
69
70

Zie: H.P. van der Wiel (2001) Innovation and productivity in services, CPB-report, Den Haag, Centraal Planbureau,
pp. 29-36. Het effect van sociale innovatie op de productiviteit kan onder meer worden gemeten via de multifactorproductiviteit.
E. Brynjolfsson en L.M. Hitt (2000) Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation
and Business Performance, Journal of Economic Perspectives, 14 (2000) – nr. 4, p. 25.
Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen: Themadocument Sociale Innovatie, publicatienr. 06/08I,
Den Haag.
Zie: CBS (2007) Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2007, Voorburg, Centraal Bureau voor de Statistiek,
p. 139. Basis voor deze analyse is de Europese innovatie-enquête, de Community Innovation Survey (CIS), die om de
paar jaar wordt uitgevoerd. De cijferreeksen van de CIS laten overigens de nodige gaten zien, zodat conclusies met
de nodige voorzichtigheid moeten worden getrokken.
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Is het huidige beleid voldoende?
De vraag is of de huidige beleidsagenda op het terrein van het kennis- en innovatiebeleid
in staat is om de genoemde knelpunten effectief aan te pakken. Een ijkpunt voor deze
vraag is de KIA die door veel partijen waaronder de SER als richtinggevend wordt gezien.
De KIA formuleert stevige ambities, die ruwweg langs drie lijnen kunnen worden ingedeeld71:
1 Een zo goed mogelijk opgeleide beroepsbevolking: minder achterstandsleerlingen van 2-4
jaar, beter basis- en voortgezet onderwijs, onderwijsuitval tot nul reduceren, 50 procent van de Nederlandse beroepsbevolking hoger opgeleid, stijging uitstroom bètatechnici en hogere deelname werknemers aan scholing (35 procent van de werknemers).
2 Versterking van de kennisbasis en een betere benutting: Investeringen in publiek R&D naar
vast percentage van het bbp (1 procent). Meer focus en massa in het wetenschappelijke
onderzoek; en meer samenwerkingsverbanden tussen wetenschap en innoverende
bedrijfsleven.
3 Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap: Nederland in top-5 van het Global
Competitiveness Report. Omzetaandelen industrie en diensten uit innovatie omhoog.
Investeringen bedrijven in R&D-richting 2 procent bbp (is nu 1 procent). Verder: meer
snelgroeiende bedrijven en meer innovatieve starters.
Het Innovatieplatform (IP) legt een zeer brede agenda neer die door de raad in het mltadvies is ondersteund. Op verschillende vlakken behoeft deze agenda geen intensivering,
maar komt het neer op uitvoering van het voorgestelde beleid. Dit betreft bijvoorbeeld het
pleidooi van de raad voor “hogere publieke investeringen over de volle breedte van het initieel onderwijs … te beginnen met bij voorschoolse educatie”.72 De raad herhaalt in dit
advies zijn eerdere pleidooi om uitdrukkelijk te investeren in een goede startpositie van
jonge kinderen uit mogelijke achterstandsgezinnen73. Overweging hierbij is dat uit onderzoek blijkt dat het maatschappelijke rendement van vroeg- en voorschoolse educatie van
risicoleerlingen zeer hoog is. De positieve effecten betreffen zowel de arbeidsmarktkansen
en carrièreperspectieven als het voorkomen van ongewenste maatschappelijke verschijnselen zoals criminaliteit. Daarom ondersteunt de raad het voornemen van het kabinet om
de effectiviteit van de vroeg- en voorschoolse educatie te bevorderen, bijvoorbeeld via de
onderlinge harmonisatie van regelgeving voor kinderopvang, peuterspeelzalen en vroegen voorschoolse educatie. In lijn hiermee is de SER het eens met het IP dat een brede talentontwikkeling van de bevolking urgentie behoeft. De vraag is echter of de vroege selectie
in het Nederlandse voortgezet onderwijs na de basisschool een hindernis is voor een brede
talentontwikkeling (zie kader).

71
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De meeste ambities worden door het IP vertaald in concrete doelstellingen en acties. Zie: Innovatieplatform (2006)
Kennisinvesteringsagenda 2006-2016, op.cit., p. 22.
SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., p. 41.
SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., p. 42.
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Vormt vroege selectie in het onderwijs een hindernis voor een brede
talentontwikkeling?
De OECD betoogt in haar recente landenrapport over Nederland dat de vroege
selectie in het Nederlandse voortgezet onderwijs na de basisschool een hindernis is voor een brede talentontwikkeling. Volgens de OECD versterkt een systeem
van vroege selectie (early tracking) het verband tussen de gezinsachtergrond en
de schoolprestaties. Dit is vooral nadelig voor allochtone kinderen, die vaak uit
gezinnen komen met een zwakke sociaal-economische positie. Hoewel het
Nederlandse onderwijsstelsel volgens de OECD enige mogelijkheden biedt om de
negatieve effecten van de vroege selectie tegen te gaan, vormt het toch een hindernis voor de talentontwikkeling van met name allochtone jongeren. De OECD
beveelt dan ook aan om de leeftijd waarop kinderen voor de verschillende
schooltypes in het voortgezet onderwijs worden geselecteerd te verhogen, scholen
te stimuleren om meer gemengd onderwijs te introduceren en meer mogelijkheden te scheppen om te switchen tussen de verschillende typen onderwijs.
Onderzoek van Brunello en Checchi wijst er evenwel op dat dit niet per se tot een
verbetering van de kansen voor kinderen uit gezinnen met een zwakke sociaaleconomische positie hoeft te leiden. Zij wijzen erop dat vroege selectie weliswaar
tot een differentiatie in schoolprestaties leidt, maar dat beroepsonderwijs latere
competentieverwerving ten goede kan komen. Of dit positieve specialisatie-effect
van vroege selectie ook van toepassing is op de Nederlandse situatie, valt echter
niet uit hun studie op te maken.
• Bronnen: OECD (2008) Economic Survey: the Netherlands; op.cit.; G. Brunello en D. Checchi (2007)
Does school tracking affect equality of opportunity? New international evidence, Economic
Policy, vol. 22 (oktober), pp. 781-861.

Ook kan de raad zich vinden in de onderwijskundige vertaling van de ambities van de KIA
door het IP in het rapport Leren excelleren74. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de
urgentie van brede talentontwikkeling en gepleit voor veel meer ruimte voor differentiatie en maatwerk in het onderwijs dan tot nu toe. Dit pleidooi voor talentenmaximalisatie
komt terug in de aanbeveling van de raad in het mlt-advies voor versterking van de mogelijkheden voor maatwerk en bevordering van excellentie in het onderwijs (zie kader).
Voor de eerste pijler van de KIA-agenda (impuls kwalificatie beroepsbevolking) is verder
van belang dat de SER in 2008 een adviesaanvraag verwacht over een leven lang leren
waarin de beleidsvoornemens op dit terrein verder kunnen worden uitgewerkt.

74

IP (2005) Leren excelleren: Talenten maken het verschil, Den Haag, Innovatieplatform.
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Het streven naar excellentie in het onderwijs
Een belangrijke pijler onder de SER-visie op het onderwijsbeleid is het bevorderen van het streven naar excellentie. De raad ziet voor dit doel vooral in het
hoger onderwijs ruimte voor een kwaliteitsimpuls via meer vraagsturing en
meer ruimte voor maatwerk. Het Nederlandse hoger onderwijs heeft mede in
het licht van de toenemende internationalisatie in de Europese onderwijsmarkt
meer ‘toppen’ nodig om aan de groeiende vraag naar kennis uit de samenleving
te kunnen voldoen. De raad is er daarom voor dat instellingen meer ruimte
krijgen om zich met hun masteropleidingen te onderscheiden. Daarvoor zijn ruimere (publieke en private) financiële middelen nodig, evenals de mogelijkheid
voor een kwaliteitstoets via selectie en collegegelddifferentiatie. Randvoorwaarden hierbij zijn waarborgen voor minimumkwaliteitseisen en voor de toegankelijkheid (sociaal leenstelsel).
De raad meent dat er voor de overheid mogelijkheden zijn om via slim investeren
en organiseren de ontwikkeling van hoogwaardige onderwijsclusters te stimuleren. Het reputatiemechanisme kan ook in het hoger onderwijs voor een zelfversterkend proces zorgen waarbij hoogwaardig onderwijs talentvolle docenten en
studenten aantrekt, die het onderwijs vervolgens een nieuwe impuls geven.
Nederlandse instellingen hebben op dit moment niet de financiële armslag om
aan een internationale reputatierace mee te doen. Publieke investeringen kunnen
een eerste aanzet vormen, maar private financieringsbronnen moeten worden
gestimuleerd om de financiële grondslag duurzaam op een hoger peil te brengen.
Daarbij realiseert de raad zich dat de ene opleidingsrichting meer geschikt is voor
het aantrekken van private financieringsbronnen dan andere.
Met betrekking tot het in aanmerking komen van alle geaccrediteerde opleidingen
en instellingen voor publieke bekostiging wacht de raad de uitkomsten van de in
gang gezette experimenten af.
• Bron: SER (2006) Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., pp. 42-43 en 66.

De aandacht gaat in dit hoofdstuk vooral uit naar de voorstellen in de tweede en derde
pijler, de kennisbasis en het versterken van het innovatieve ondernemerschap. Het is naar
het oordeel van de raad op deze beleidsterreinen dat een intensivering van het beleid
noodzakelijk is. De beleidsmatige doelstelling qua input is hier de zogenoemde Barcelonadoelstelling: de gemiddelde uitgaven voor R&D moeten in de Europese Unie omhoog naar
jaarlijks 3 procent bbp. In hun eind 2007 gesloten akkoord roepen zowel Europese werknemers- als werkgeversorganisaties de lidstaten en de EU-instellingen op om een ambiteus onderzoek- en innovatieprogramma in te zetten om deze 3 procent bbp te halen75.
In Nederland zitten we nog niet op dit niveau. De publieke investeringen in R&D zijn met

75

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC (2007) Key challenges facing European labour markets: A joint analysis of
European social partners, Brussel, p. 57.
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1 procent bbp op concurrerend niveau met het buitenland en moeten volgens de KIA ook
op dit niveau blijven. De verbetering moet komen van de private sector. Daar moet een
verdubbeling van de investeringen plaatsvinden van ongeveer 1 procent bbp naar 2 procent bbp. Deze verdubbeling (zelfs in tien jaar) zou voor Nederland een enorme trendbreuk betekenen, omdat de R&D-uitgaven al sinds 1980 constant circa 1 procent bbp
bedragen. De sleutelvraag voor de innovatieagenda is dus hoe die trendbreuk kan worden
geforceerd.
Op dit punt zijn de plannen van het IP niet volledig ingevuld. De ambitie voor het verhogen van de private R&D-investeringen wordt wel uitgesproken en tevens van concrete
bedragen voorzien, maar op het punt van de acties die daarvoor nodig zijn, doet zich een
aantal witte vlekken voor. De totale additionele investeringen die volgens het IP voor de
KIA nodig zijn, belopen 3,5 tot 6 miljard euro voor zowel de overheid als de private sector.
De totale directe investeringen van de private sector die op grond van de in de KIA
genoemde acties kunnen worden ingeboekt, belopen echter 1,4 tot 2,7 miljard euro.
De grootste post hiervan is met 0,5 tot 1 miljard euro de financiering van postinitiële
scholing van werknemers. Daarnaast worden er door het IP indirecte private investeringen
ingeboekt met een geschatte omvang van 1,6 tot 3,2 miljard euro. Deze indirecte investeringen worden gezien als de opbrengst van de verbeteringen in het algemene ondernemings- en innovatieklimaat die de KIA moet realiseren. De omvang van de indirecte investeringen wordt echter niet onderbouwd en is onmiskenbaar een sluitpost om het verschil
met de gewenste extra publieke investeringen te dekken.
Leidt deze agenda tot de gewenste trendbreuk bij de groei van de private R&D-uitgaven?
Dat is onzeker. De financiering van scholing wordt niet tot de R&D-uitgaven gerekend en
verhoogt de R&D-component dus niet. Bij de concrete acties voor verhoging van de innovatie-inspanningen is bij de private bijdragen slechts een bedrag ingeboekt van 200 tot 400
miljoen euro voor het bedrijfsleven. Dat bedrag is veel te weinig om de verhoging tot 2 procent bbp te realiseren. Dan praten we over een verhoging met 5 miljard euro. Ook bij de
KIA blijft de belangrijke vraag dus: Hoe kunnen binnenlandse en buitenlandse bedrijven
geprikkeld worden om hun R&D-inspanningen in Nederland substantieel te verhogen?
De eerste evaluatie van de KIA is inmiddels door het Innovatieplatform gepubliceerd76.
De conclusie van die evaluatie is dat de vooruitgang op de weg naar ‘Nederland als
Kennisland in 2016’ nog onvoldoende is. De vooruitgang wordt op de ‘foto’ van de KIA
gemeten aan de hand groene, oranje en rode lichten. Drie indicatoren van de KIA staan
volgens de evaluatie op groen, 9 op oranje en 8 op rood (een kleur die aangeeft dat er op
het desbetreffende beleidsveld ‘grote problemen’ met de vooruitgang zijn). Vooral op het
vlak van de innovatie staan de seinen op rood. Zo zijn de outputindicatoren voor inno-

76

Zie: Innovatieplatform (2008) Kennisinvesteringsagenda vergt extra publiek en privaat geld, persbericht
d.d. 22 februari over de eerste jaarlijkse foto van de Kennisinvesteringsagenda, Den Haag.
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vatie in zowel de diensten- als de industriesectoren onder de maat en laten ze bovendien
een negatieve trend zien. Dit geldt ook voor de R&D-investeringen in het bedrijfsleven die
als een indicator voor de input in het innovatieproces gelden.
Hoe verder?
Het IP legt de bal vooral bij de overheid, die de volgens het IP de aangewezen partij is om
“de eerste stap te zetten en commitment en vastberadenheid te tonen… Bedrijven nemen
hun investeringsbeslissingen in een mondiaal speelveld. Het is juist aan de overheid om
ze uit te dagen in Nederland te investeren.”77
Gezien de breed gedragen ambitie om de R&D-uitgaven in ons land fors te verhogen, lijkt
een rol voor de overheid onvermijdelijk. De afgelopen dertig jaar hebben laten zien dat
de uitgaven van het bedrijfsleven niet vanzelf omhoog gaan, laat staan dat de noodzakelijke trendbreuk ‘zomaar’ zal plaatsvinden. De SER is van mening dat een intensivering
van het beleid langs vier lijnen noodzakelijk is.
In de eerste plaats moeten de publieke uitgaven voor R&D fors omhoog. De KIA stelt voor
om de publieke investeringen in R&D omhoog te brengen naar en vast te houden op 1 procent bbp. Ook stelt de KIA voor om in de periode 2006-2016 200 tot 400 miljoen euro extra
uit te geven aan de stimuleringsregelingen voor innovatie zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De raad vindt deze verhogingen te weinig. Om een
trendbreuk te bewerkstelligen en de private investeringen in R&D te verdubbelen (in percentage van het bbp) is volgens de raad een forsere publieke investeringsagenda nodig.
Ervaringen in andere landen hebben laten zien dat een stevige publieke investeringsagenda voor innovatie een goede katalysator kan zijn voor het bedrijfsleven om ook extra
te investeren. De extra investeringen moeten naar het oordeel van de raad via generieke
instrumenten worden ingezet, om de economische verstoring van deze publieke investeringen te minimaliseren. De extra publieke uitgaven voor R&D moeten uiteraard wel gefinancierd worden en kunnen dus tot verdringing leiden bij andere uitgavencategorieën.
Als leidraad voor de investeringsimpuls kan het advies van de commissie-Chang gelden,
die heeft geadviseerd om jaarlijks ongeveer 1 miljard euro extra in wetenschappelijk
onderzoek te investeren78. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de agenda van de publieke
kennisinfrastructuur sterker wordt toegesneden op de kennisbehoeften van het innoverende bedrijfsleven. Ook is voldoende focus en massa nodig, die moet worden vormgegeven via de sleutelgebiedenaanpak en de versterking van de samenhang van wetenschaps- en innovatiebeleid. Een laatste aanbeveling is om meer te investeren in het opleiden
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Zie: Innovatieplatform (2006) Advies Kennisinvesteringsagenda 2006-2016, op.cit., p. 34.
Zie: Commissie Dynamisering (2006) Investeren in Dynamiek: Eindrapport Commissie Dynamisering (2 delen),
Den Haag. Ter indicatie: in de KIA (kennisinvesteringsagenda) is een extra investering in de publieke kennisbasis
opgenomen van 800-1200 miljoen euro voor de periode 2006-2016.
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van goed opgeleide mensen voor wetenschap en techniek, zoals ook het OMC-rapport aanbeveelt79.
De SER herbevestigt zijn steun aan de ambities van de KIA. Dit betreft ook de gewenste
verhoging van de private R&D-investeringen naar 2 procent bbp. De nu aanwezige achterstand van bijna 1 procentpunt is het gevolg van het verschil in economische structuur en
het achterblijven van de buitenlandse R&D-investeringen in Nederland. Daarnaast speelt
het vestigingsklimaat op verschillende punten een rol. Zoals hierboven is aangegeven, is
een betere aansluiting tussen publieke onderzoeksstructuur en het innoverende bedrijfsleven noodzakelijk. Ook is krachtiger stimulering van een goed geboorteklimaat voor
innovatieve en zogenoemde hightechstarters nodig en zijn blijvende investeringen
gevraagd in goed opgeleide mensen voor wetenschap en techniek (onder andere ‘bètabeleid’). Er is dus naar het oordeel van de SER een breed pakket maatregelen nodig om
tot een verhoging van de private R&D te komen.
In de tweede plaats moet de effectiviteit van de bestaande innovatiestimuleringsregelingen
worden geoptimaliseerd. Hiervoor zijn de opvattingen van de raad in zijn advies Interactie
voor innovatie nog steeds richtinggevend80. Dit betekent dat het kabinet de verkokering van
het innovatiebeleid moet aanpakken op rijksniveau en ervoor moet zorgen dat het instrumentarium wordt gestroomlijnd om de versnippering van regelingen tegen te gaan. Het
OMC-rapport laat zien dat deze noodzaak nog steeds aanwezig is81. Met de recent aangekondigde stroomlijning en nieuwe inrichting van het innovatie-instrumentarium heeft
EZ naar het oordeel van de Raad daartoe een belangrijke stap gezet. Daarnaast zal ook een
stroomlijning van en een betere afstemming moeten plaatsvinden met de vele innovatieregelingen van de andere overheden op lokaal niveau; verder is aandacht nodig voor de
prikkelende werking van de innovatieregelingen. De opgave is om per euro overheidsgeld
voor R&D een hoger bedrag aan private R&D uit te lokken.
De derde lijn houdt in dat via de regelgeving uitstekende randvoorwaarden voor innovatie
moeten worden gecreëerd. Dat heeft vooral betrekking op de regels voor het intellectuele
eigendom. Het kabinet moet naar het oordeel van de raad een poging ondernemen om
het Europese patent nieuw leven in te blazen. Verder moet kritisch worden gekeken naar
de wisselwerking tussen het innovatieklimaat enerzijds en de condities voor marktwerking en de werking van de arbeidsmarkt (aanbod gekwalificeerd personeel, flexibiliteit
arbeidsstromen) anderzijds.

79
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Zie: P. Eriksson, D. Rawlins, P. Brenier en K. Gulda (2007) OMC Policy Mix Review Report: Country Report
The Netherlands, op.cit.
SER (2003) Advies Interactie voor innovatie, publicatienr. 03/11, Den Haag.
Zie: P. Eriksson, D. Rawlins, P. Brenier. en K. Gulda (2007) OMC Policy Mix Review Report: Country Report
The Netherlands, op.cit.
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In de vierde plaats is blijvende aandacht nodig voor versterking van sociale innovatie.
In de KIA is hiervoor ook aandacht gevraagd, maar de beleidsagenda is niet ingevuld.
Het Themadocument Sociale Innovatie van het mlt-advies presenteert wel een agenda, die
onder meer de noodzaak voor een voortrollende toekomstagenda op ondernemingsniveau bepleit. Deze agenda moet gericht zijn op productiviteitsverhoging en talentontplooiing. De overheid kan hierbij een faciliterende rol overheid spelen, bijvoorbeeld via
ondersteuning van het Centrum voor Sociale Innovatie. De raad brengt de agenda voor
sociale innovatie in dit advies nogmaals onder de aandacht van alle belanghebbende
partijen.

3.4

Naar een aantrekkelijker vestigingsklimaat
Het Nederlandse vestigingsklimaat is op dit moment internationaal gezien voldoende
concurrerend82. Maar in de dynamiek van de wereldeconomie is het keurmerk ‘concurrentieproof’ maar beperkt houdbaar. Door de enorme mobiliteit van kapitaalstromen
bestaat er een voortdurende druk om het rendement op investeringen op internationaal
niveau te houden. Dat is een opgave die om continue aanpassingen vraagt in de sfeer van
het vestigingsklimaat.
Belangrijk aandachtspunt bij versterking van het vestigingsklimaat is de aantrekkelijkheid van ons land voor de vestiging van hoofdkantoren van internationale ondernemingen.
In 2005 waren ruim 5000 buitenlandse vestigingen actief in Nederland, waaronder 454
hoofdkantoren. Deze hoofdkantoren leverden in dit jaar 86.935 banen op83. De externe
effecten van hoofdkantoren worden door de raad als significant gezien. Ze vormen de
pleister- en broedplaats van zakelijk internationaal toptalent, trekken hoogwaardige facilitaire dienstverlening aan en zorgen voor een upgrading van toeleveranciers. In een
wereld waar Nederland als welvarende economie steeds meer moet opereren aan de innovatiegrenzen, is het van groot belang dat ons land via een aantrekkelijk vestigingsklimaat
voor hoofdkantoren een voorsprong neemt in de mondiale ‘battle for brains’ (zie ook het
kader). Bij de door de raad gewenste herijking van het fiscale stelsel moet dit effect worden
meegewogen (zie paragraaf 3.5).

‘Industriebeleid’ voor hoofdkantoren
Een recent rapport van de Boston Consulting Group geeft een kwantificering
van de economische meerwaarde van hoofdkantoren in Nederland en doet voorstellen hoe de positie van Nederland voor hoofdkantoren kan worden versterkt.

82
83

Zie: OESO (2008) OECD Economic Surveys: The Netherlands, op.cit., p. 35.
Zie: M. Biermans en J. Poort (2007) Industrie in beweging, SEO-rapport nr. 972, Amsterdam, op.cit., p. 33.
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Volgens BCG heeft Nederland een bovengemiddeld marktaandeel van hoofdkantoren. Van de 500 grootste bedrijven ter wereld zijn er 16 in Nederland gevestigd
met hun mondiale hoofdkantoor en 14 hebben hun Europese hoofdkantoor in
ons land. Deze 30 hoofdkantoren dragen direct en indirect (met een verhouding
1:4) bij aan de werkgelegenheid met 150 duizend banen. Dit draagt volgens BCG
voor 13 miljard euro bij aan het bbp.
De sterke positie van Nederland op dit vlak wordt echter bedreigd door fusies en
de mobiliteit van hoofdkantoren. Om de hoofdkantoren voor Nederland te
behouden, is volgens BCG een nieuwe aanpak nodig die moet aanhaken bij de
twee factoren die bij de locatiekeuze van hoofdkantoren een steeds belangrijkere
rol gaan spelen: de aanwezigheid van clusters van gelijksoortige bedrijven en
een aantrekkelijk leefklimaat voor hoogopgeleide mobiele werknemers.
De aanwezigheid van clusters is belangrijk, omdat in een dergelijke omgeving
meer innovatie plaatsvindt en efficiënter gewerkt kan worden. Nederland kan
hierop inspelen door gericht clusters te stimuleren. Zo beveelt BCG aan om
Amsterdam te stimuleren als het Nederlandse cluster voor mondiale en Europese besliscentra. Ook is het van belang om excellent onderwijs en onderzoek
gericht te ondersteunen.
Daarnaast besteden bedrijven steeds meer aandacht aan de wensen van hun
internationaal georiënteerde werknemers. Het gaat hierbij zowel om buitenlanders als lokaal personeel. Bedrijven zoeken in toenemende mate locaties die een
aantrekkelijke woonomgeving bieden voor deze werknemers en hun gezinnen.
Door het leefklimaat voor deze doelgroep gericht te verbeteren, kan worden
voorkomen dat bedrijven wegtrekken naar het buitenland. Mogelijke maatregelen zijn onder meer de vestiging van scholen voor specifieke nationaliteiten
zoals Chinezen en de bevordering van een meer flexibele woningmarkt.
Daarnaast is van belang dat volgens BCG vooral het fiscale klimaat bedrijven
naar Nederland trekt. Dit concurrentievoordeel moet behouden blijven. Dit betekent stabiliteit en zekerheid waarborgen door het aantal nieuwe belastingmaatregelen te beperken en het unieke stelsel van internationale belastingverdragen
in stand te houden.
• Bron: E. Gostelie, J.W. Kuenen, K. Cools, K. Nienhuis (2008) Hoofdkantoren een hoofdzaak:
Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl, Amsterdam, Boston Consulting Group (BCG).

De aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat is de resultante van een groot aantal factoren. Op regionaal en nationaal niveau wordt deze bepaald door de kwaliteit en beschikbaarheid van de beroepsbevolking, het fiscale klimaat, de kwaliteit van het kennis- en
innovatieklimaat, de beschikbaarheid van toponderwijs voor excellent personeel en de
corporate governance. Dit geeft aan dat de kwaliteit van publieke voorzieningen mede een
bepalende factor is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
In dit licht is het van belang dat de SER in het middellangetermijnadvies heeft geadviseerd de budgettaire ruimte voor de huidige kabinetsperiode mede te benutten voor een
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mix van structuurversterkende, zo mogelijk participatiebevorderende, lastenverlichting
en structuurversterkende investeringen84.
Om de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat te stimuleren is met andere woorden
een brede aanpak nodig. Belangrijke elementen voor die aanpak zijn in dit hoofdstuk op
verschillende plaatsen aan de orde. Het kennis- en innovatieklimaat is in de voorgaande
paragraaf besproken. Fiscaliteit, arbeidsmarktflexibiliteit en de besluitvaardigheid van
de overheid komen in de volgende paragrafen aan de orde. Hieronder zal nog ingegaan
worden op het specifieke thema van internationaal ondernemen.
Wat de corporate governance betreft zij verwezen naar het recente advies Evenwichtig
ondernemingsbestuur (maart 2008). De raad heeft met belangstelling kennis genomen van
de kabinetsreactie op dit advies. Sinds 2004 is er de Nederlandse Corporate Governance
Code (Code Tabaksblat). Over de evaluatie en actualisering van deze Code is onlangs door
de commissie-Frijns een monitoringsrapport uitgebracht.
Internationaal ondernemen
Het betreden van nieuwe markten in de mondiale economie gaat vaak gepaard met veel
belemmeringen, waarbij de rijksoverheid een ondersteunende rol kan spelen. De grote
opkomende markten wijken in economische ordening en zakelijke cultuur vaak aanzienlijk af van de landen waarmee het internationaal opererende bedrijfsleven vertrouwd is,
bijvoorbeeld door een dominantere overheidsrol in de economie. Daarnaast zijn de kennis en kunde die het Nederlandse bedrijfsleven de opkomende landen te bieden heeft,
vaak gericht op publieke en sterk gereguleerde private sectoren: waterbeheer, milieu,
energie, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen en verzekeringen.
Om succesvol te zijn, is daarom aan Nederlandse kant een sterkere bundeling van private
en publieke expertise noodzakelijk. Dit leidt ook tot de verspreiding van hogere productstandaarden en maatschappelijk aanvaardbare productiemethoden, een impuls voor het
innovatievermogen van zowel de opkomende landen als van ons land en een stimulans
voor buitenlandse investeringen in ons land.
Het beleid gericht op het bevorderen van internationaal ondernemen kan naar het
oordeel van de raad effectiever. Hij adviseert daarom om meer samenhang te bewerkstelligen tussen het Nederlandse beleid op de terreinen van innovatie, acquisitie van buitenlandse investeerders en internationaal ondernemen. Dit zal de benodigde actieve overheidssteun voor het bedrijfsleven in de nieuwe markten ten goede komen. Daarbij hoort
een adequaat financieel buitenlandinstrumentarium dat het Nederlandse bedrijfsleven
in staat stelt om op die markten onder vergelijkbare condities te opereren met bedrijven
uit andere landen. Hier mag echter geen vermenging plaatsvinden met deugdelijk beleid
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In het vervolgadvies wordt hier nader op
ingegaan. Subsidiëren mag er verder niet toe leiden dat er door outsourcing van werk-

84

Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., pp. 116-117.
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gelegenheid op termijn nettoverlies van werkgelegenheid optreedt. Ook moet het diplomatieke postennetwerk optimaal worden toegerust op de vervulling van zijn economische
taken.

3.5

Het fiscale klimaat
Het fiscale klimaat is een van de factoren die van invloed zijn op het vestigingsklimaat.
De grondslag en tariefstructuur van de belastingen op arbeid en kapitaal zijn hier een
cruciaal onderdeel van. Onderzoek van het CPB laat zien dat een verlaging van zowel vennootschapsbelasting (Vpb) als inkomstenbelasting een effectief middel kan zijn om de
investeringen van het bedrijfsleven alsmede de export en import op de middellange termijn te bevorderen85. Een specifiek belang hierbij is het effect van de effectieve belastingtarieven op de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven en hoofdkantoren. Lagere tarieven trekken nieuwe bedrijvigheid naar ons land en
zijn daarom van groot belang voor de arbeidsmarktdynamiek in het algemeen en de aantrekkingskracht van Nederland op de internationale arbeidsmarkt in het bijzonder.
De effectiviteit van de belastingtarieven is overigens uiteraard ook van belang voor een
juiste en voldoende inrichting van de collectieve en publieke voorzieningen in ons land.
In het mlt-advies heeft de raad gepleit voor een aanpassing van de belastingdruk in de
inkomstenbelasting (IB)86. De raad wil de participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevorderen door de bestaande arbeidskorting te vervangen door een arbeidskorting gericht op de lagere inkomens. Om een evenwichtige inkomensverdeling te handhaven, moeten daarbij tevens de marginale tarieven voor de midden- en hogere inkomens
worden verlaagd87.
Een meer fundamentele herziening van de IB kan op verschillende manieren inhoud krijgen. Het perspectief van de vlaktaks is een mogelijkheid die bij de discussie over de toekomstige vormgeving van de loon- en inkomstenbelasting een rol speelt. Een vlaktaks is
er in vele vormen en maten. In algemene zin betreft een vlaktaks een proportioneel tarief
over een zeer brede grondslag in de vorm van een loonsomheffing. Argumenten voor een
vlaktaks zijn lagere administratieve lasten, lagere tarieven, minder ruimte voor fiscale
sturing en aansluiting bij enkele maatschappelijke trends zoals de individualisering88.
Daar staat tegenover dat in zo’n systeem maatregelen nodig zijn om de gevolgen voor de
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CPB (2001) MacroEconomische Verkenning 2002 [MEV], Den Haag, Centraal Planbureau, pp. 132-138.
Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., p. 110.
SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., p. 110.
Zie: C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vording (2006) Vergezichten op een vlakke belasting, in: C.A. de Kam
en A.P. Ros (red.) De vlaktaks: Naar een inkomstenbelasting met een uniform tarief?, Dreesforum nr. 2, Den Haag,
Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën, pp. 61-78.
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inkomensverdeling te compenseren89. Anderen pleiten mede daarom voor een tweetaks,
waarbij een uniform tarief wordt gecombineerd met een toptarief90.
Zo’n systeem moet niet alleen doelmatig zijn voor de doelstellingen in het participatiebeleid, maar moet ook de internationale positie van Nederland als vestigingsplaats waarborgen. De internationale robuustheid van ons fiscale klimaat is sterk afhankelijk van de
vergelijking van de effectieve belastingdruk tussen landen, mede in relatie tot de collectieve voorzieningen die ermee worden gefinancierd91.
Een indicatie voor de aantrekkelijkheid van het Nederlandse fiscale klimaat kan worden
verkregen door een vergelijking van de marginale toptarieven in de inkomstenbelasting.
Ons land scoort hoog in deze lijst (zie figuur 3.6). De trend in de Europese Unie als geheel
is dat de toptarieven in de lidstaten gemiddeld genomen licht dalen. Hierbij moet worden
aangetekend dat er een enorme spreiding in de tarieven zit. Het zijn vooral de nieuwe lidstaten die erg lage marginale belastingtarieven hebben, waarbij verschillende landen een
vlaktaks hanteren (Roemenië, Letland, Estland, Litouwen en Slowakije). Uit een soortgelijk overzicht voor de vennootschapsbelasting blijkt dat Nederland met een tarief van
25,5 procent voor deze belasting in de Europese middenmoot zit92.
De toekomstbestendigheid van het fiscale stelsel moet naar het oordeel van de SER periodiek worden onderzocht. In het verleden heeft die herijking plaatsgevonden in een cyclus
van ongeveer tien jaar. De laatste twee voorbeelden zijn de grote belastingherziening
gebaseerd op het werk van de commissie-Oort (1990) en het Belastingplan 2001, waarover
de raad in beide keren een vrijwel unaniem advies over uitbracht93. De SER beveelt aan
dat het kabinet nu stappen zet om een herijking van de IB voor het einde van de nieuwe
tienjaarlijkse cyclus te laten plaatsvinden. Dit zou betekenen dat een nieuwe fundamentele herziening voor 1 januari 2011 zou moeten zijn ingevoerd.

89

90

91
92

93

Caminada, Goudswaard en Vording (2006) analyseren de effecten van een extreme variant van een vlakke belasting
op arbeid, waarbij alle bestaande aftrekposten en vrijstellingen worden geschrapt, met uitzondering van de heffingskortingen. Ze komen uit op een budgettair neutraal tarief op arbeid van (afgerond naar boven) 26 procent.
De koopkrachteffecten blijven voor werknemers en ambtenaren over het algemeen binnen een bandbreedte
van +5 en -5 procent. Daarbij gaat het echter om klassengemiddelden. Zie: C.L.J. Caminada, K.P. Goudswaard
en H. Vording (2006) Vergezichten op een vlakke belasting, op.cit.
Zie: Kam, C.A. de en J. Pen (2005) Fiscale vervlakking is goed voor de rijken, Economisch Statistische Berichten (ESB),
90 (2005) – nr. 4459 (6 mei), pp. 196-199; en Mooij, R. de en L. Stevens (2007) Naar bredere marges in de belastingpolitiek, in: C. de Kam en A. Ros (eds.) Jaarboek Overheidsfinanciën 2007, Den Haag, Sdu Uitgevers, p. 280.
Zie: Boot, A. (2006) Economisch beleid niet toekomstbestendig?, ESB, 91 (2006) – nr. 4500 (15 december),
pp. 644-647.
Zie: Eurostat (2007) Taxation Trends in the European Union: Data for the EU Member States and Norway, Luxemburg,
p. 10. De marginale tarieven in de Vpb zijn de afgelopen 15 jaar in de hele EU flink gedaald. Daar staat echter
tegenover dat de effectieve druk van deze belasting gemiddeld genomen in de EU is toegenomen. Zie: Europese
Commissie (2005) Structures of the taxation systems in the European Union: 1994-2005, Brussel.
SER (1987) Advies Belastingvereenvoudiging, publicatienr. 87/17, Den Haag; SER (1998) Advies Naar een robuust
belastingstelsel, publicatienr. 98/07, Den Haag.
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figuur 3.7

Toptarief inkomstenbelasting in Europese Unie, als % inkomen (2006)
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Bron: Eurostat (2007) Taxation Trends in the European Union, Luxemburg, p. 8.

Het voorwerk kan worden verricht door een nieuwe commissie van wijzen. Deze commissie
zou moeten adviseren over de tariefstructuur en de grondslag. Daarbij komt tevens de
vraag aan de orde of een nieuwe herziening al dan niet budgetneutraal kan en moet
verlopen. De SER heeft het kabinet bij eerdere hervormingen van de inkomstenbelasting
geadviseerd. Hij verzoekt het kabinet de raad ook bij een komende herziening via een
adviesaanvraag te consulteren.
Bij de beoordeling van de internationale aantrekkelijkheid van ons fiscale stelsel speelt
naar het oordeel van de raad ook de dividendbelasting een rol. De dividendbelasting kan
in potentie een negatief effect hebben op de positie van buitenlandse kapitaalverschaffers
in ons land als de door hen betaalde dividendbelasting niet of maar gedeeltelijk verrekend
kan worden in het eigen land94. Op korte termijn zal bezien moeten worden of de Nederlandse dividendbelasting belemmerend werkt op de internationale kapitaalstromen van
en naar ons land en daarmee negatief uitwerkt op het vestigingsklimaat van hoofdkan-

94

Voor Nederlandse belastingplichtigen is de dividendbelasting een voorheffing die in de regel verrekend kan worden
met de inkomstenbelasting. Ook stichtingen en verenigingen die vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting,
hebben recht op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste pensioenfondsen in Nederland. In het rapport van Holland Financial Centre wordt aanbevolen om het effect van de dividendbelasting te bekijken voor buitenlandse investeerders uit landen die geen belastingverdrag met Nederland hebben
afgesloten. Ook stelt het rapport dat Nederlandse en Europese pensioenfondsen een vrijstelling zouden moeten
hebben van de dividendbelasting. Zie: HFC (2007) Towards a strong, open and internationally competitive financial
centre, Amsterdam, Holland Financial Centre, p. 32.
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toren van internationale ondernemingen, die afhankelijk zijn van buitenlandse aandeelhouders.
Voor het fiscale vergroeningsvraagstuk in relatie tot milieubeleid zij verwezen naar
hoofdstuk 4.

3.6

Arbeidsmarktdynamiek en verzekeringselementen

3.6.1

Algemeen
De arbeidsmarkt heeft een sterke relatie met de productiviteitsagenda. In feite is sprake
van communicerende vaten. De relatief lage groei van de arbeidsproductiviteit in ons
land kent een tegenhanger in de relatief sterke groei van de arbeidsparticipatie95. Het is
deze goede benutting van het arbeidspotentieel die ervoor zorgt dat het Nederlandse
reële inkomen per capita tot de hoogste in de OESO behoort.
Dit sterke punt van de Nederlandse arbeidsmarkt wordt echter ondermijnd door krachten
die deels op het terrein van de internationale economie liggen. Het arbeidsaanbod wordt
beperkt doordat we per saldo werknemers aan het buitenland verliezen: Nederland is weer
een emigratieland geworden. De OESO noemt dit verlies aan arbeidskrachten zelfs ‘opmerkelijk’ voor een welvarende staat als Nederland96. Het toekomstige arbeidsaanbod staat
echter vooral onder druk doordat de gevolgen van de vergrijzing na 2010 goed voelbaar
zullen worden op de arbeidsmarkt. Deze effecten bedreigen het groeivermogen van de economie. Dit risico is volgens de OESO nu al zichtbaar in de zeer steile Beveridge-curve voor
Nederland, die het werkloosheidspercentage koppelt aan het percentage openstaande
vacatures. Deze curve loopt op dit moment veel steiler dan in eerdere opgaande fases van
de conjunctuur. De praktische duiding hiervan is dat de krapte op de arbeidsmarkt in een
veel eerder stadium van de conjuncturele opgang voelbaar is. De arbeidsmarkt kan daarmee de conjuncturele ontwikkeling remmen en het groeivermogen op de langere termijn
verlagen.

95

96

Zie: OESO (2008) OECD Economic Surveys: The Netherlands, op.cit., p. 18. Zie voor achtergronden van de emigratie:
H. van Dalen, K. Henkens en H. Nicolaas (2008) Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen, CBS Bevolkingstrends, 1ste kwartaal 2008, pp. 32-38. Volgens dit onderzoek drukt de kwaliteit van de publieke ruimte in een van de
dichtbevolkste landen van de wereld een zware stempel op het emigratieproces. In 2007 is het aantal emigranten
ten opzichte van 2006 licht gedaald.
Zie: OESO (2008) OECD Economic Surveys: The Netherlands, op.cit., p. 17.

130

DE NEDERLANDSE BELEIDSMIX ALS ANTWOORD OP HET GLOBALISERINGSPROCES

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid in het OESO-landenrapport
In het recente landenrapport over Nederland doet de OESO verschillende uitspraken over de arbeidsmarktdynamiek en het beleid dat nodig is om die dynamiek te
verstevigen. In algemene zin maakt de OESO zich zorgen over de veroudering van
de beroepsbevolking en de budgettaire gevolgen hiervan, mede voor de financiering van het stelsel van sociale zekerheid. Dit versterkt volgens de OESO de noodzaak om de arbeidsmarktdeelname te vergroten en verlenging van de arbeidstijd
te overwegen. Ook is meer aandacht nodig voor open grenzen en de toestroom
van arbeidskrachten uit het buitenland. In het verlengde hiervan adviseert de
OESO versterking van de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt, beheersing van vergrijzingsgerelateerde kosten door verlaging AOW en, ten slotte,
bewerkstelligen van een hogere pensioenleeftijd (naar 67 jaar in een aantal
stappen met redelijke overgangsperiode). Versterking van de participatie(graad)
zal hier ook aan bijdragen. Concrete maatregelen die de OESO aanbeveelt om de
arbeidsmarktdynamiek te vergroten zijn:
• Verbreding en snelle implementatie van (fiscale) maatregelen die stimuleren
dat langer wordt doorgewerkt (tot 65 jaar).
• Verlaging van marginale belastingtarieven (met name om arbeidsdeelname
van vrouwen in grotere (deeltijd)banen te bevorderen).
• Verdere verkorting van de uitkeringsduur in de WW. Een alternatieve mogelijkheid is de uitkeringsduur te koppelen aan de verwachte werkloosheidsduur.
• Hervorming van het systeem om het eenvoudiger, meer voorspelbaar en minder tijdrovend te maken, gronden voor ontslag duidelijk vast te leggen in de
wet en de mogelijkheid van een repressieve toets alleen te introduceren in
geval van oneerlijke behandeling.
• Bron: OESO (2008) Economic Surveys: The Netherlands, Parijs, Organisation for Economic
Co-operation and Development.

Hier ligt een duidelijke relatie met de diagnose van de sterke en zwakke punten in de
OESO-analyse over globalisering, die in paragraaf 3.2.2 is besproken.
3.6.2

De doelstelling van een activerende participatiemaatschappij
Nederland heeft een goede loonflexibiliteit, die waarschijnlijk verband houdt met het
systeem van arbeidsverhoudingen in ons land (zie paragraaf 2.7). Op het vlak van de
arbeidsstromen ligt die situatie anders en kunnen verbeteringen bereikt worden.
Deels zijn deze verbeteringen in de mlt-agenda (2006) aan de orde gekomen. Het gaat dan
in het bijzonder om het voorstel van de SER voor de vormgeving van een participatiepijler
in het beleid die in samenhang met een inkomenspijler de beweging naar een activerende
participatiemaatschappij moet vormgeven97.

97

Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., hoofdstuk 3.
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Doel van de activerende participatiemaatschappij als wenkend perspectief is om het
stelsel van werk, scholing en inkomen in te richten op toekomstige ontwikkelingen zoals
de individualisering en de globalisering98. Centrale gedachte is dat mensen in staat worden
gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van het eigen leven, op
de werkvloer en daarbuiten. Dit vraagt meer ruimte voor ondernemerschap voor werkgevers en werknemers, maar ook bevordering van sociale cohesie. Hiervoor is onder meer
nodig om het arbeidsproces voor iedereen toegankelijker te maken. De raad was het in dit
verband met het kabinet en de sociale partners eens dat “arbeid bij uitstek het middel is
om binding en betrokkenheid in de samenleving te bewerkstelligen”99. Concreet moet
het streven naar een activerende participatiemaatschappij vorm krijgen via twee pijlers:
een pijler van inkomensbescherming (vooral de wettelijke sociale zekerheid) naast een
verder uit te bouwen participatiepijler.
De participatiepijler bouwt in de visie van de SER voort op al bestaande faciliteiten voor
onderwijs, scholing, kinderopvang, arbeidsparticipatie, preventie en re-integratie, en
belastingen. De raad heeft de invulling van deze pijler in zijn mlt-advies als volgt verwoord100.
De raad stelt voor om de participatiepijler in de komende jaren verder uit te bouwen.
Hij kiest daarbij voor een zeer ambitieuze inzet vanuit het streven 1 procent bbp van de totale
vergrijzingslast via participatieverhoging op te vangen. Het CPB heeft in een eerste vingeroefening berekend dat dit, vergeleken met het huidige niveau, een toename van de arbeidsparticipatie (in personen) van 8 procentpunten vereist. Deze participatieopgave zou in 2016 moeten zijn
bereikt. Uitgaande van de autonome ontwikkeling (participatietoename in personen volgens het
CPB-basispad) zou dit een participatieopgave van 5 procentpunten in 10 jaar betekenen.
3.6.3

Beleidsonderdelen van de participatiepijler en de inkomensbescherming
Gemiddeld langer werken
Zoals in paragraaf 3.2.1 al is uiteengezet, is dit pakket gericht op een forse verhoging van
de participatiegraad in termen van een gemiddeld langere arbeidsduur per werkende als
van het aantal werkenden. Dit beleid sluit aan bij het landenrapport dat is uitgebracht door
de Europese Commissie in 2007, met aanbevelingen voor het Nederlandse Nationale
Hervormingsprogramma. Dit met behoud van gedifferentieerde arbeidsduurpatronen en
bijbehorende beloning en faciliëring, vooral in de vorm van adequate kinderopvangmogelijkheden101.
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SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, publicatienr. 06/08, Den Haag, pp. 53-89.
Zie: Stichting van de Arbeid (2005) Werktop van kabinet en Stichting van de Arbeid d.d. 1 december 2005,
publicatienr. 05/08, Den Haag, p. 8.
Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., p. 119; zie ook pp. 106-107.
De basisfilosofie voor deze aanpak is ontwikkeld in Stichting van de Arbeid (1993) Een nieuwe koers,
publicatienr. 9/93, Den Haag; en Stichting van de Arbeid (1997) Overwegingen en aanbevelingen inzake
de combinatie van arbeid en zorg, publicatienr. 2/97, Den Haag.

132

DE NEDERLANDSE BELEIDSMIX ALS ANTWOORD OP HET GLOBALISERINGSPROCES

Mede hierdoor is de participatie van vrouwen sinds de jaren negentig langzaam maar
zeker steeds verder gestegen tot 68 procent in 2006 (EU-gemiddelde 58 procent). Het aandeel deeltijdarbeid is daarbinnen voor vrouwen nog steeds zeer hoog (in 2007 75 procent
versus 31 procent in de EU. Maar ook mannen werken veel vaker in deeltijd (24 procent)
dan in de EU (8 procent)102.
De levensloopfaciliteit zal in de loop van 2008 tripartiet geëvalueerd worden, conform de
afspraak in de Participatietop. De Stichting van de Arbeid heeft inmiddels voorstellen
doen toekomen aan het kabinet.
Participatie ouderen beneden en boven 65 jaar
Wat de arbeidsduur over de hele levensloop betreft is het gewenst om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen. Het beleid moet volgens de raad in de eerste plaats zijn
gericht op het wegnemen van belemmeringen voor het doorwerken vóór 65 jaar103.
Voor deze groep hebben in dit verband de laatste jaren al aanpassingen in vele uittredingsregelingen plaatsgevonden. Mede daardoor is de participatie van ouderen overigens de
laatste jaren duidelijk gestegen en ligt deze nu boven het EU-gemiddelde (in 2006 voor
mannen 53 procent in de EU en 58 procent in Nederland; voor vrouwen 35 procent versus
37 procent)104.
Vanuit een langetermijn- of levensloopperspectief is het van belang dat werkgever en
werknemer gedurende de gehele loopbaan de voorwaarden creëren voor doorwerken
tot en desgewenst ook na 65 jaar. Het SER-advies uit 2006 over het wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar bevat een verkenning van wet- en regelgeving die
(ook) van toepassing is op de arbeidsrelatie van 65-plussers. Daaruit blijkt niet dat er wettelijke belemmeringen bestaan die doorwerken na 65 jaar verhinderen. Ook is het brutonettotraject voor 65-plussers gunstiger dan voor 65-minners. De raad acht eventuele verdere positieve prikkels om doorwerken na 65 jaar dan ook niet nodig. De raad bepleit in
het advies om voor opzegging van een tijdelijk contract na 65 jaar (indien een contract
voor onbepaalde tijd is voorafgegaan) zeker te stellen dat hiervoor geen opzegging nodig
is respectievelijk om een kortere loondoorbetalingsplicht voor 65-plussers in studie te
nemen. Hij bepleit ook een onverkorte handhaving van de bestaande wettelijke mogelijkheid en praktijk om bij ingang van het ouderdomspensioen zonder meer de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
In het advies beoordeelt de raad ten slotte het idee van een flexibele AOW met naar keuze
een hogere of lagere ingangsleeftijd per saldo negatief. Hij constateert ook dat er nu reeds
volop mogelijkheden voor flexibilisering van de ingangsdatum van het aanvullende
pensioen zijn.
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COM(2008) 10 Report on Equality between men and women - 2008, Brussel, Europese Commissie.
SER (2006) Advies Wegnemen belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar, publicatienr. 06/03, Den Haag.
COM(2008) 10 Report on Equality between men and women - 2008, Brussel, Europese Commissie.
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In het Voorjaarsoverleg van 23 april 2008 is in het verlengde hiervan afgesproken dat de
Stichting van de Arbeid in de komende periode, mede op basis van een evaluatie van het
SER-advies, tot een nadere analyse zal komen aan de hand van de eerder uitgebrachte
adviezen. Zij zal tevens nadere advisering bezien ten aanzien van het wegnemen van
belemmeringen voor het (door)werken na 65 jaar. Een en ander met behoud van het eerder ingenomen standpunt dat het beleid in de eerste plaats gericht moet zijn op het wegnemen van belemmeringen voor werknemers tot 65 jaar105.
Op 28 mei jl. presenteerde het kabinet de notitie Men is zo oud als men zich voelt met concrete ideeën om doorwerken na 65 jaar (beter) mogelijk te maken. De raad wacht de verdere (tripartiete) discussie over dit onderwerp met belangstelling af, mede in het licht
van het SER-advies van 2006, het Stichtingsadvies uit 2005 en nadere advisering door de
Stichting van de Arbeid.
Employability en flexicurity
Onderliggende filosofie van het participatiebeleid is dat het (in hoofdstuk 2 beschreven)
proces van banencreatie en -vernietiging noopt tot een beleid waarbij werkzekerheid
vooropstaat in plaats van baanzekerheid. Dit employability-concept, waarvan scholing/
leven lang leren uiteraard een belangrijk onderdeel vormt, werd vanaf 1996 door de
Stichting van de Arbeid in diverse nota's en aanbevelingen telkens opnieuw uitgewerkt,
laatstelijk in de nota Naar een brede en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (maart
2006). Samenhangend hiermee is het flexicurityconcept. Dit is in Nederland al aanvaard
als richtinggevend concept met het zogenoemde Flexakkoord van de Stichting van de
Arbeid uit 1996 en de daarop gebaseerde Flexwet van 1999106. Het is verheugend dat een
dergelijke benadering eind 2007 ook onderschreven is in een akkoord van Europese
sociale partners107.
Voor vele concrete maatregelen en aanbevelingen tot verhoging van de arbeidsparticipatie en tot versterking van scholingsinspanningen van diverse groepen verwijst de raad
naar de tripartiete afspraken, gemaakt in de Werktop van december 2005 respectievelijk
de Participatietop van juni 2007.
Gelijke behandeling/diversiteit
Bij dit alles spreekt het uitgangspunt van gelijke behandeling in en bij de arbeid, zoals
ook neergelegd in de desbetreffende wetgeving, voor zich. Zeker in deze tijd van toenemende internationalisering en migratie is het van groot belang om in ondernemingen
een diversiteitsbeleid te voeren en te werken aan een cultuur van samenwerking en res-

105
106

107

Zie: Stichting van de Arbeid (2008) Bespreekpunten van de Stichting van de Arbeid bij Agenda voorjaarsoverleg,
d.d. 23 april 2008, Den Haag, p. 2.
Stichting van de Arbeid (1996) Nota flexibiliteit en zekerheid, Den Haag. Zie ook het advies Toepassing van de
ketenbepaling in de Wet Flexibiliteit en zekerheid (2005) resp. de Nota Gelijke behandeling van tijdelijke werknemers
(2005). Over het onderscheid tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde duur werd in 2007 een aanbeveling
aan cao-partijen uitgebracht.
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP en ETUC (2007) Key challenges facing European labour markets: A joint analysis of
European social partners, Brussel, pp. 53 en 61.
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pect op de werkvloer. De raad verwijst hiervoor naar de desbetreffende nota's en aanbevelingen die de Stichting van de Arbeid sinds de jaren tachtig op gezette tijden heeft uitgebracht. Hij heeft ook met genoegen kennisgenomen van de Stichtingsverklaring die
hierover in relatie tot het Voorjaarsoverleg is uitgebracht.108
Ontslagstelsel
Onderdeel van dit beleid is een herijking van het sociaal-economische bestel op het punt
van het ontslagstelsel. Op dit punt is de mening van de raad als volgt verwoord: “Bij de
door de raad voorgestane beleidsstrategie hoort een passende ontslagpraktijk in combinatie met adequate voorzieningen voor de arbeidsmarktpositie van met ontslag bedreigde
werknemers of ontslagen personen”109. Deze opvatting sluit aan bij het doel van de Werktop van 2005 die door sociale partners en het kabinet als volgt is omschreven.110
Het doel van de Werktop is bevordering van werkgelegenheid en economische groei (…). Dit vergt
een brede aanpak, bestaande uit o.a. het nastreven van een zo hoog mogelijk geschoolde beroepsbevolking, uitbanning van discriminatie op de arbeidsmarkt, versoepeling van reïntegratieprocessen en bevordering van sociale innovatie. Ook het wettelijk minimumloon, de laagste CAOloonschalen in relatie tot de vraag naar laagbetaalde arbeid en het ontslagrecht zijn in dit kader
belangrijk.
De raad heeft eerder gewezen op de nauwe samenhang van en de wisselwerking tussen
de ontslagpraktijk en het ontslagrecht in zijn WW-advies Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet (05/05). Daarnaast signaleerde hij een onlosmakelijk verband van het gehele ontslagrecht met elk van de afzonderlijke onderdelen en in het bijzonder de ontslagvergoeding. Ook stelde hij vast dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het ontslagrecht, de
ontslagvergoeding en het systeem van de WW-uitkering. Tegen deze achtergrond gaf de
raad in het genoemde advies aan zich voor te nemen het ontslagrecht nader te analyseren
en te betrekken bij de beantwoording van de adviesaanvraag over het sociaal-economisch
beleid op middellange termijn.
In december 2006 is het vervolg op het advies Welvaartsgroei voor en door iedereen zonder
conclusie afgesloten. Bij dit onderdeel zou de raad adviseren over de gewenste beleidsrichting op de samenhangende beleidsvelden scholing, WW en ontslagrecht. In juni 2007
heeft het kabinet een adviesaanvraag aan de Stichting van de Arbeid gestuurd over het
voornemen ‘Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomst en ontslagrecht.’ Het uiteindelijke advies van de Stichting is uiteengevallen in een werkgeversstandpunt en een
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Verklaring over het bevorderen van diversiteit binnen en buiten de onderneming (april 2008). Zie ook met name
Oproep aan cao-partijen tot aanpak minderhedenbeleid ( januari 2007); Nota Samen werken op de vloer resp.
Verklaring gelijke behandeling op de arbeidsmarkt (20 januari 2006); Aanbevelingen inzake het wervings- en
selectiebeleid van ondernemingen (2006) en de nota Met alle respect!, Over bedrijfscultuur en omgangsvormen
op de werkplek (december 1999).
Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei door en voor iedereen, op.cit., p. 22.
Zie: Stichting van de Arbeid (2005) Werktop van kabinet en Stichting van de Arbeid d.d. 1 december 2005,
publicatienr. 5/08, Den Haag, p. 8.
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commentaar van de werknemersvertegenwoordigers in de Stichting van de Arbeid111.
Het kabinet kwam vervolgens niet tot beleidsconclusies.
In samenhang daarmee stelde het kabinet de commissie-Bakker in, die krachtens de door
het kabinet gegeven taakopdracht voor 1 juni 2008 advies zou moeten uitbrengen over
maatregelen en instrumenten om de arbeidsparticipatie te verhogen tot 80 procent in
2016. De Commissie heeft op 16 juni 2008 haar rapport uitgebracht.
Socialezekerheidsregelingen
Wat de socialezekerheidsregelingen betreft volstaat de raad in dit advies met een weergave van de fundamentele ontwikkelingen sinds 2000 respectievelijk de daaraan door de
raad geleverde bijdrage.
In de bijstandsregeling, het ziektekostenstelsel, de werknemersverzekeringen en de vervroegde uittredingsregelingen zijn in de periode 2003-2006 aanmerkelijke aanpassingen
doorgevoerd. Over de aanpassing van de werknemersverzekeringen (ziekengeld, WAO,
WW) werden eerder unanieme SER-adviezen bereikt, die uiteindelijk grotendeels werden
overgenomen112.
In het licht van de genoemde wijzigingen, adviseerde de raad in zijn mlt-advies (2006) om
in de huidige kabinetsperiode geen verdere wijzigingen in de polisvoorwaarden en uitvoering van de werknemersverzekeringen door te voeren zolang er geen bijzondere externe
omstandigheden optreden die tot heroverweging nopen. Over de WW zou de raad nog, in
samenhang met scholing en ontslagrecht, nader advies uitbrengen, zoals hierboven
geschetst. In zijn regeerakkoord heeft het huidige kabinet deze benadering overgenomen.
Conform de aanbevelingen van de SER in het advies Werken aan arbeidsgeschiktheid uit
2002, is inmiddels is de zogeheten IVA-uitkering voor duurzaam volledig arbeidsongeschikten opgetrokken naar 75 procent. De uitvoering van de regeling Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten vindt hybride plaats (privaat, met de UWV als publieke
‘achtervang’). Over de uitvoering heeft de Stichting in januari 2008 een nader advies uitgebracht. Dit alles op basis van de Stichtingsaanbeveling van november 2004 ter zake van
een fifty-fiftypremieverdeling. Ten aanzien van de ‘35 min-groep’ van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten zij verwezen naar de conclusies en aanbevelingen van de Stichting van
de Arbeid d.d. 19 januari 2007 respectievelijk 6 maart 2008.
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Zie: Stichting van de Arbeid (2007) Commentaar op de adviesaanvraag ‘Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht’, publicatienr. 5/07, Den Haag.
Zie m.n. SER-adviezen Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen (2000), Werken aan arbeidsgeschiktheid:
Voorstellen WAO-beleid (2002), het vervolgadvies over de WAO Verdere uitwerking Wao-Beleid: Reactie op enkele kabinetsvoornemens (2004) en Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet over de aanpassing van de WW (2005). Over de
nieuwe bijstandsregeling bracht de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in 2003 een unaniem advies uit (zie Wetsvoorstel Werk en Bijstand, brief aan de staatssecretaris van SZW, d.d. 15 juli 2003), de Wet Werk en Bijstand ging in op
1-1-2004. De verlenging van de wettelijke 70 procent-loondoorbetaling bij ziekte tot 2 jaar ging de facto in op
1-1-2005 (mede op basis van een Stichtingsaanbeveling over de aanvulling daarvan), de nieuwe WIA (als opvolger
van de WAO) en de nieuwe basisverzekering voor ziektekosten werden op 1-1-2006 ingevoerd, de wijzigingen van de
WW op 1-10-2006 Per 1-1-2005 ging de nieuwe fiscale faciliëring van uittredingsregelingen in (inclusief de nieuwe
levensloopfaciliteit), mede op basis van het in het Najaarsoverleg 2004 moeizaam bereikte akkoord.
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Ten aanzien van het AOW-stelsel adviseerde de raad al in zijn advies Van alle leeftijden (2005)
om de premie daarvan geleidelijk verder te fiscaliseren. In het mlt-advies werd dit meer
fundamenteel voorgesteld voor de volksverzekeringen als zodanig113.
Ter zake van de AOW-leeftijd werd in het mlt-advies voorgesteld om deze in de kabinetsperiode 2007-2011 niet te verhogen114.
Het fiscaliseringsvoorstel werd in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet niet in die
vorm overgenomen. In plaats van een geleidelijk fiscalisering zijn in het regeerakkoord de
contouren geschetst van een extra belasting voor 65-plussers vanaf een bepaald inkomensniveau enerzijds en een faciliteit anderzijds voor degenen die blijven werken, ingaande
vanaf 2011. De raad ziet dit idee als regelgevings- en uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd. In het regeerakkoord werd tevens besloten de AOW-leeftijd niet te verhogen.
De raad heeft in juni 2007 een advies uitgebracht over de activering van het sterk groeiende
aantal jonggehandicapten in de Wajong115. Over dit onderwerp zijn ook in het Voorjaarsoverleg van 23 april 2008 een aantal nadere afspraken gemaakt en is een aanbeveling van
de Stichting van de Arbeid gepubliceerd116. Het kabinet heeft eind mei jl. in de notitie
Participatie van jongeren met een beperking nadere voorstellen voorgelegd aan de Tweede Kamer.
Daarnaast bracht de raad advies uit over de Toekomst van de AWBZ (2008) met maatregelen
voor de korte en langere termijn117. De raad heeft met belangstelling kennisgenomen van
de kabinetsreactie op dit advies.
Slotopmerking
Verdere stappen op het beleidsterrein van de arbeidsmarktdynamiek en de bijbehorende
verzekeringselementen zullen door de raad worden beoordeeld vanuit de eerder gepresenteerde visie op de activerende participatiemaatschappij. De raad heeft in dit verband
kennisgenomen van de diverse eerste reacties op het zojuist verschenen rapport van de
commissie-Bakker en wacht het kabinetsstandpunt hierover respectievelijk de daarbij
geformuleerde kwantitatieve participatiedoelstelling, met belangstelling af.

3.7

Bestuurlijke slagvaardigheid en ruimtelijke infrastructuur
De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland wordt zonder twijfel mede
bepaald door de bestuurlijke slagvaardigheid van de Nederlandse overheden om de juiste
randvoorwaarden te creëren voor vestiging van economische activiteiten. Het is in dit
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Met uitzondering van de vertegenwoordiger van de Vakcentrale MHP.
Verwezen zij in dit verband naar de in maart 2008 door de werkgeversorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland,
LTO Nederland, AWVN) gezamenlijk uitgebrachte nota Naar een modern en betaalbaar pensioen: Voorstellen voor
een weerbaar en wendbaar pensioenstelsel, waarin voorgesteld wordt aan het kabinet om een adviesaanvraag aan
de SER te richten over een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar en naar de toekomstvisie van de
FNV op de oudedagsvoorziening Naar een geïntegreerd pensioen (2007).
SER (2007) Advies Meedoen zonder beperkingen: Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten,
publicatienr. 07/06), Den Haag.
Stichting van de Arbeid (2008) Aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten,
23 april 2008, Den Haag.
In dit advies onderschrijft ook de MHP een fiscalisering van de AWBZ.
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verband dus ook nodig om te bezien of er wel de juiste condities voor die bestuurlijke
slagvaardigheid aanwezig zijn. De SER vindt het in dit kader van belang dat de overlap
tussen de bevoegdheden van de verschillende overheidslagen sterk teruggedrongen
wordt. Publieke bevoegdheden moeten helder gedefinieerd zijn en ook eenduidig toegekend aan een specifieke overheid zoals Rijk, provincie of gemeente. Als basisprincipe
moet gelden dat de subsidiariteit in het Nederlandse overheidsbestel is gewaarborgd.
Remmende werking lastendruk en detailregulering
Momenteel komt naar het oordeel van de SER vooral de uitvoering van beleid in de knel
door een overdaad aan detailregulering die zorgt voor ondoorzichtigheid en zware administratieve lasten. De raad heeft in een eerder advies geadviseerd om afscheid te nemen
van gedetailleerde middelvoorschriften118. De verschillende overheidslagen moeten zich
veel meer dan nu richten op hun systeemverantwoordelijkheid. Het is bij uitstek aan politiek en overheid om publieke belangen ten aanzien van kwaliteit en toegankelijkheid van
collectieve voorzieningen te borgen door doelstellingen en randvoorwaarden helder te
formuleren en door toezicht goed te bewaken. Bestuurlijke slagvaardigheid is hier dus
een kwestie van grenzen stellen (geen detailvoorschriften) en adequaat actie verrichten
waar het gaat om beleidsvorming (definiëren van de systeemverantwoordelijkheid).
Doel moet zijn om de regeldruk en de nalevingskosten sterk te verminderen. Dit vraagt
mede een stroomlijning van de vergunningenstelsels via een omkering van de regelketen,
zoals de raad in het mlt-advies heeft voorgesteld119. Ook was de raad in dit advies van
mening dat het overheidstoezicht helder moet worden georganiseerd. Dit houdt mede in
dat toezichthouders geen wetgevende taken moeten hebben. Hiermee wordt voorkomen
dat beleid en toezicht te veel door elkaar gaan lopen.
Herinrichting rijksoverheid
Aanvullend kan de bestuurlijke organisatie van een specifieke overheidslaag aan de orde
zijn. De SER heeft vaker gewezen op de ongewenste verkokering van het overheidsbeleid,
die mede het gevolg is van verbrokkelde taken120. Een substantiële departementale herschikking is naar het oordeel van de raad gewenst, waarbij een functionele taakverdeling
over de verschillende ministeries voorop moet staan.
Daadkrachtige aanpak ruimtelijke infrastructuur
Ook op het terrein van de ruimtelijke infrastructuur heeft Nederland door een gebrek
aan bestuurlijke slagvaardigheid veel achterstallig onderhoud. De huidige programma's
(Randstad Urgent, Nota Mobiliteit) voorzien er slechts in vooral achterstanden weg te
werken. Dat is onvoldoende om een topregio in een globaliserende economie te kunnen
zijn. Een logistieke topinfrastructuur is dan van groot belang. Maar om een economische
topregio te willen zijn, moet de infrastructuur tijdig worden ingericht op intensiever
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Zie: SER (2005) Advies Ondernemerschap voor de publieke zaak, publicatienr. 05/04, Den Haag.
Zie: SER (2006) Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen, [mlt-advies], op.cit., pp. 35-37.
SER (2003) Advies Interactie voor innovatie, op.cit., p. 39.
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ruimtegebrek door een toenemende bevolking. Een grotere, welvarende bevolking heeft
meer en betere ruimte (kwantitatief en kwalitatief) nodig om te wonen, te werken en te
leven.
Op het niveau van de stedelijke economie spelen agglomeratie-effecten een grote rol.
Onderzoek laat zien dat bedrijven en werknemers productiever zijn in steden121. Als
vuistregel geldt hierbij dat een verdubbeling van de omvang van de stad een toename van
de productiviteit tussen de twee en acht procent oplevert. Bij de berekening van dit soort
effecten zijn drie factoren bepalend voor het agglomeratievoordeel: schaalvoordelen, de
mobiliteit van bedrijven, en de transportkosten in de brede zin van het woord (vervoer,
handelstarieven, beschikbaarheid van geschikte arbeidskrachten, cultuurverschillen)122.
Gegeven de lange tijd die in Nederland nodig is voor besluitvorming en procedures bij
ruimtelijke investeringen, zal uiterlijk 2009 een ruimtelijk toekomstplan voor Nederland
(een nieuw Deltaplan) moeten worden opgesteld. Daarin moet aandacht zijn voor de
knooppunten in de infrastructuur zoals de mainports, maar ook voor de verbetering van
het leefklimaat123.
De SER beveelt aan om voor de financiering van dit plan de resterende gasbaten te benutten. Naar het oordeel van de raad moeten de nog resterende aardgasbaten voortaan via
een nieuwe toekomstbestendige en stabiele voedingssystematiek van het FES worden aangewend voor structuurversterkende investeringen. Daarmee zou Nederland over zijn
eigen Sovereign Wealth Fund kunnen beschikken. Ook investeringen in de publieke kennisbasis en energietransitie kunnen daaruit worden gefinancierd.
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Zie: P.-P. Combes, G. Duranton, L. Gobillon en S. Roux (2008) Estimating agglomeration economies with history,
geology, and worker effects, CEPR Discussion Paper No. DP6728, Social Science Research Network (SSRN), University
of Toronto. Zie ook: S.S. Rosenthal en W. Strange (2004) Evidence on the nature and sources of agglomeration
economies, in: V. Henderson and J-F. Thisse (eds.) Handbook of Regional and Urban Economics, vol. 4, New York,
North-Holland, pp. 2119-2171.
Zie SER (2008) Advies Zuinig op de Randstad, publicatienr. 08/04, Den Haag.
Bij dit plan kan gebruik worden gemaakt van de visie van de raad, zoals neergelegd in zijn in de vorige voetnoot
genoemde advies. Als ook voor andere landsdelen een met de Randstad vergelijkbare investerings- en innovatiestrategie zou (moeten) worden ontwikkeld, ligt het voor de hand dat daarin mutatis mutandis de gedachten van de raad
in zijn advies over de Randstad hun plaats krijgen. Daarbij zal wel onder meer rekening moeten worden gehouden
met de specifieke kenmerken van de Economische en de Ecologische Hoofdstructuur in die landsdelen.
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4

De betekenis van Europa voor en in de globalisering

4.1

Algemene benadering
Het belang van de EU
Om sterk te staan in het globaliseringsproces heeft Nederland de EU nodig. Nederland is
– evenals andere lidstaten van de EU – te klein om de spelregels voor het globaliseringsproces als zodanig, bijvoorbeeld de internationale handel, te kunnen beïnvloeden en
vorm geven. De EU heeft wél het gewicht om de globalisering gestalte te geven in het
belang van de burgers en bedrijven, waarbij zij geleid wordt door zijn gemeenschappelijke waarden en beginselen1. Daarbij is het overigens goed zich te realiseren dat de EU
qua bevolkingsomvang relatief steeds kleiner wordt. In 1950 telde Europa nog 15 procent
van de wereld-bevolking, in 2005 nog 7 procent en in 2040 naar schatting 3 procent.
De EU is een waardengemeenschap, waarbij het gaat om beginselen als democratie,
grondrechten voor het individu, redelijke inkomensverhoudingen en werkomstandigheden, duurzaamheid en een sociaal vangnet. Haar doelstellingen weerspiegelen het
brede welvaartsbegrip. Het gaat daarbij om een economie, die economisch en sociaal
sterk is en tegelijk intrinsiek rekening houdt met onze (mondiale) leefomgeving op basis
van de Triple P (profit, people, planet). Hiervoor wordt wel de term ‘duurzaamheid’ in brede
zin gebruikt.
Ook voor het benutten van de voordelen van globalisering en de positie van het Nederlandse bedrijfsleven is de EU zeer belangrijk. Dit is in essentie terug te voeren op de
schaalvoordelen van de interne markt. Daarnaast speelt de EU een rol bij het vergemakkelijken van aanpassingsprocessen. Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe Nederland
samen met andere lidstaten de EU kan benutten om de brede welvaartseffecten van
globalisering te versterken.
Het huidige kabinet heeft als eerste pijler (van de in totaal zes) van zijn regeerakkoord
geformuleerd: ‘Een actieve en constructieve rol van Nederland in Europa en de wereld’
met als toelichting daarop.:
Nederland heeft van oudsher een open en positieve houding tegenover de wereld en Europa.
Die ‘open geest’ heeft ons welvaart, stabiliteit en een hoge kwaliteit van leven gebracht (…).
Daarom stelt Nederland zich actief op in internationale organisaties en de Europese instellingen.
Ook de raad onderschrijft het belang van een open en actieve opstelling van Nederland
in internationaal en dus ook Europees verband, waarvan het regeerakkoord spreekt.

1

Europese Raad van Brussel, 14 december 2007: Conclusies van het voorzitterschap, bijlage Verklaring van de EU over de
globalisering, Brussel.
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Leeswijzer bij dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Om te beginnen staat paragraaf 4.2 stil bij de relatie
tussen het nationale en het Europese beleid. Daarbij wordt ook ingegaan op het Verdrag
van Lissabon. Daarna behandelt paragraaf 4.3 het Lissabon-proces, gericht op de modernisering van de Europese economie. Dit vormt de spil van het sociaal-economische beleid
van de EU. Het Lissabon-proces kent een nationale en een Europese dimensie. Dit hoofdstuk richt zich vooral op de Europese dimensie die bestaat uit het goed laten functioneren van de interne markt en als onderdeel daarvan het scheppen van een Europese kennisruimte. Gezamenlijk optreden in Europees verband heeft ook duidelijke meerwaarde
om mondiale problemen als energieschaarste en klimaatverandering aan te pakken.
Dit wordt in paragraaf 4.4 behandeld. Tot slot gaat paragraaf 4.5 in op de bijdrage die de
EU kan leveren bij het bepalen van de spelregels van het globaliseringsproces. Daarbij
wordt ingegaan op sovereign wealth funds, financieel toezicht en internationale medezeggenschap. Het externe handelsbeleid van de EU komt in de volgende hoofdstukken
uitgebreid aan bod.

4.2

De EU en de lidstaten: het Verdrag van Lissabon (2007)
De EU is en blijft een unieke samenwerking van nationale staten, ergens tussen federatie
en internationale organisatie in. De EU is ingesteld om de gemeenschappelijke doelstellingen van de lidstaten te verwezenlijken waartoe de lidstaten de EU bepaalde bevoegdheden toedelen. Deze doelstellingen sluiten op sociaal-economisch gebied aan bij het
brede welvaartsbegrip: bevorderen van duurzame ontwikkeling op basis van evenwichtige groei en prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang en een hoog
niveau van bescherming en verbetering van het milieu.
Gelet op de delegatie van bevoegdheden en de institutionele structuur die daarbij hoort
(Europese Commissie, Raad, Europees Parlement, Hof van Justitie), en de rechten die burgers op grond van het EU kunnen doen gelden, is de EU echter veel meer dan een internationale organisatie. Dat maakt het nog niet tot een federale staat: aan de EU zijn geen
essentiële staatsfuncties gedelegeerd zoals de verdediging van de territoriale integriteit,
de handhaving van de openbare orde en de nationale veiligheid2. Ook kan de EU geen
belasting opleggen aan burgers en bedrijven. Het unieke karakter van de EU in het volkenrecht kan het best worden omschreven als een organisatie van soevereine staten,
waarin de burgers van de lidstaten ook burger van de Unie zijn3.

2
3

Zie ook Verdrag van Lissabon betreffende de Europese Unie, artikel 4(2).
Zie: J. A. Hoeksma (2008) De EU als Unie van burgers en lidstaten, Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (2008)
6 (8 februari), p. 330-334.
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De EU komt dus niet in de plaats van de nationale staat, maar vormt daarop een aanvulling4. Europese besluiten komen altijd met medewerking van ten minste een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten tot stand en kunnen alleen via de lidstaten worden
uitgevoerd en gehandhaafd. De lidstaten kunnen niet meer functioneren zonder de EU,
maar de instellingen van de EU kunnen ook niet functioneren zonder de medewerking
van de wetgever, het bestuur en de rechter van de lidstaten. Deze spelen een Europese rol:
zij dragen bij aan het proces van wetgeving, beleid en rechtsvorming op Europees niveau.
In die zin is Europese beleid binnenlands beleid. De regering heeft daarbij een spilfunctie
als onderdeel van het politieke systeem van de EU enerzijds en in relatie tot de eigen burgers anderzijds.5
Nationale staten worden in toenemende mate geconfronteerd met grensoverschrijdende
vraagstukken zoals energiezekerheid, klimaat en migratie. Deze mondiale problemen
kunnen het beste door de lidstaten gezamenlijk worden aangepakt in de EU. De beleidsagenda’s op nationaal, Europees en mondiaal niveau lopen hierdoor steeds meer in
elkaar over. Europa kan meer gewicht in de schaal leggen dan de afzonderlijke landen in
de wereldpolitiek en de wereldhandel. Dit stelt de EU collectief beter in staat haar belangen en waarden in de wereld na te streven. De lidstaten hebben de bevoegdheid voor het
externe handelsbeleid aan de EU gedelegeerd. Dit betekent dat de lidstaten dit beleid
gezamenlijk uitoefenen en de Europese Commissie een mandaat geven om de handelsbesprekingen te voeren (zie kader).

Overdracht van bevoegdheden en beleidsruimte
De overdracht van de bevoegdheid op het terrein van het externe handelsbeleid,
waar de EU een exclusieve bevoegdheid heeft, impliceert niet dat lidstaten de
beleidsruimte verliezen aan de Europese Commissie. Deze heeft weliswaar een
bepaalde autonomie in het externe handelsbeleid, maar zij is gebonden aan de
gezamenlijke beleidsoriëntaties van de lidstaten. In die zin wordt de beleidsruimte door de lidstaten ‘gepoold’. Dit gebeurt omdat de materiële of feitelijke
beleidsruimte van de afzonderlijke lidstaten klein is en gezamenlijke optreden
duidelijk voordelen heeft (het subsidiariteitsbeginsel). Een relatief klein land als
Nederland bijvoorbeeld zou op zijn eentje nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op de regels van het wereldhandelssysteem.

Dit jaar bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU) precies 10 jaar. De EMU vormt
een ander voorbeeld van het belang van de EU in relatie tot het globaliseringsproces.

4

5

Zie: Referendum Europese Grondwet, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, TK 29 993, nr. 21 Advies Raad
van State inz. de gevolgen van de Europese arrangementen voor de positie en het functioneren van de nationale
staatsinstellingen en hun onderlinge verhouding.
Zie: WRR (2007) Europa in Nederland, Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, p. 62.
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Inmiddels is in 15 van de 27 EU-lidstaten (van de 15 ‘oude’ EU-lidstaten niet in het
Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden) de euro als betaalmiddel ingevoerd. In
2009 volgt waarschijnlijk Slowakije en wellicht opnieuw enkele landen. In het verleden
leidde een waardedaling van de dollar tot grote valutaonrust op de Europese markten.
Dit zette de intra-Europese wisselkoersen onder druk en vormde daarmee een bedreiging
voor de interne markt. De monetaire unie blijkt individuele landen en de interne markt
effectief te beschermen tegen de mondiale valutaonrust. Naar aanleiding van het 10-jarig
bestaan heeft de Commissie het rapport EMU@10: Successes and challenges after 10 years of
Economic and Monetary Union gepubliceerd. Het rapport laat zien dat de euro gezorgd heeft
voor prijsstabiliteit; daarnaast zijn de rentevoeten binnen de eurozone gedaald sinds de
invoering. De intra-Europese handel is gestegen en hierbij heeft de euro een grote rol
gespeeld. Volgens het rapport moet het functioneren van de EMU verbeterd worden; daarnaast zijn structurele hervormingen nodig en moeten de verschillen tussen lidstaten
weggenomen worden. Ook moet de euro internationaal een sterkere rol spelen.6
Zoals de SER in zijn Verklaring naar aanleiding van vijftig jaar Verdrag van Rome concludeerde,
komt het vermogen om effectief te opereren onder druk doordat de huidige regels voor
het nemen van besluiten onvoldoende zijn aangepast aan de uitbreiding van het aantal
lidstaten naar 27 (zie kader). Ook bieden de huidige regels onvoldoende mogelijkheden
voor gezamenlijk optreden op nieuwe, door de burgers belangrijk geachte, terreinen zoals
terrorismebestrijding, asiel- en migratiebeleid, energiezekerheid en milieubescherming,
innovatie en onderzoek.

De betrokkenheid van de SER bij de Europese Integratie
De SER is vanaf de oprichting van de Europese Economisch Gemeenschap in
1957 (nu Europese Unie) nauw betrokken geweest bij het Europese integratieproces. Deze betrokkenheid komt voort uit het besef dat Europese samenwerking essentieel is voor het realiseren van sociaal-economische doelstellingen.
De SER heeft in de ruim vijftig jaar sinds de oprichting van de EEG bijna tweehonderd adviezen uitgebracht over de Europese integratie.
De Europese integratie kreeg met de val van de Berlijnse Muur en het einde van
het communisme een enorme impuls. Daardoor rees ook de vraag wat daarin
nog de rol van de overlegeconomie kon zijn. De raad sprak zich over een en
ander uit in het advies Convergentie en overlegeconomie (1992), dat in zekere zin
gezien kan worden als de brede basis van de daarna volgende adviezen. Voor de
sociaal-economische betekenis in brede zin van Europa zij ook verwezen naar
het rapport Met Europa meer groei (2004) van de Commissie SED van de raad.

6

Zie voor de tekst van het rapport: http://ec.europa.eu/economy finance/emu10/reports en.htm .
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Een sterk Europa veronderstelt dus zowel sterke lidstaten als een EU die het vermogen
heeft effectief te opereren. Het Verdrag van Lissabon in december 2007 door de EU-regeringsleiders ondertekend, biedt de basis voor een efficiënter functioneren van de EU
in het licht van de uitbreiding en om ‘nieuwe’ grensoverschrijdende vraagstukken zoals
klimaatverandering, terrorisme en migratie aan te pakken. Het Verdrag bevat ook meer
duidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten en versterkt de
borging van publieke belangen. Het Verdrag legt ook het unieke karakter van de Unie in
die zin vast, dat het de Unie omschrijft als een Unie van burgers en lidstaten.

De ontwerp-Grondwet en het Verdrag van Lissabon
Het meest wezenlijke verschil tussen de ontwerp-Grondwet en dit Verdrag is dat
het is ontdaan van grondwettelijke elementen zoals vlag en hymne (maar deze
blijven feitelijk wel bestaan). De harde kern van institutionele hervormingen is
terecht behouden:
• Uitbreiding van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid op vele
terreinen, waaronder justitie, politie, educatie, economische politiek en
migratie.
• De aangepaste stemmenweging in de Europese Raad op basis van bevolkingsomvang gaat in per 2014 (met uitloop in speciale gevallen tot 2017). Dit houdt
in dat voorstellen zijn aangenomen als tenminste 55% van de EU-leden die
samen 65% van de totale bevolking vertegenwoordigen, voor zijn.
• Lidstaten behouden vetorecht over buitenlands beleid, defensiebeleid, sociale
zekerheid, belastingen, cultuur en vaststelling van de begroting.
• Meer zeggenschap voor het Europees Parlement (medebeslissingsrecht) op het
terrein van landbouw, justitie en binnenlandse zaken.
• De EU krijgt een vaste voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders
voor telkens 2,5 jaar. Het halfjaarlijkse voorzitterschap door lidstaten van de
vakraden blijft behouden.
• De Europese Commissie wordt vanaf 2014 verkleind tot 15 leden, die per toerbeurt door lidstaten worden voorgedragen. Niet iedere lidstaat is dus in de
Commissie vertegenwoordigd.
• Instelling van een 'Hoge Vertegenwoordiger' die het buitenlands beleid van de
EU coördineert, inclusief het opzetten van een eigen diplomatieke dienst. De
Hoge Vertegenwoordiger is tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie.
De nationale parlementen krijgen tegelijk meer invloed bij de subsidiariteitstoets. Indien tenminste een derde van de nationale parlementen vindt dat een
Europees wetsvoorstel de soevereiniteit raakt, moet de Europese Commissie het
voorstel opnieuw in overweging nemen. Indien een meerderheid van de parlementen bezwaar heeft tegen een voorstel, en de Europese Commissie na heroverweging toch vasthoudt aan het voorstel, dan wordt het niet verder in behandeling genomen als ten minste 55 procent van leden van de Raad of het Europees
Parlement dat wenst.
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In het Verdrag is ook voor het eerst een bindende verwijzing naar het uit 2000
stammende Handvest van de Grondrechten opgenomen (die echter niet geldt
voor het Verenigd Koninkrijk en Polen).

Het streven naar evenwicht tussen publieke en private belangen blijkt uit het – op aandringen van Nederland – bij het nieuwe Verdrag vastgestelde Protocol inzake ‘diensten
van algemeen belang’ (DAB). Met dit Protocol wordt – voor het eerst in EU-kader – helder
aangegeven dat het de lidstaten zijn die vaststellen of een bepaalde dienst als DAB wordt
aangeboden, opgedragen en georganiseerd. Als dit expliciet gebeurt, zijn de interne
marktregels niet op deze dienst van toepassing. Het Protocol noemt ook een aantal
gedeelde waarden met betrekking tot ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’.
Aldus wordt in EU-kader een verduidelijking geboden over de verenigbaarheid van de
interne-marktgedachte met de inrichting van tal van publieke voorzieningen (zoals
woningcorporaties, ziekenhuizen et cetera).
Begin juni 2008 heeft de Tweede Kamer het Verdrag van Lissabon in grote meerderheid
aanvaard. De Eerste Kamer zal het begin juli a.s. behandelen. Inmiddels hebben 19 lidstaten het Verdrag van Lissabon geratificeerd. De Ierse bevolking heeft op 13 juni 2008 in
een referendum het Verdrag afgewezen. De raad betreurt dit. De Nederlandse regering is
van mening dat dit niet betekent dat andere lidstaten zouden moeten stoppen met het
goedkeuringsproces en ziet geen reden om het desbetreffende wetsvoorstel in te trekken 7.
Oordeel van de raad
Al met al verwelkomt de raad het Verdrag van Lissabon als nieuwe institutionele basis
voor een EU-beleid dat gebaseerd is op adequate besluitvorming van met name grensoverschrijdende vraagstukken enerzijds en respect voor de subsidiariteit bij de uitoefening van gedeelde bevoegdheden anderzijds. Hiermee is de EU een meer pragmatische
weg ingeslagen, die de basis legt voor meer vertrouwen in de EU.
De raad benadrukt ook het belang van de in het Verdrag opgenomen ‘doorverwijzing’
– en daarmee aanvaarding – van het Handvest van de Grondrechten.
In het verleden is de EU geleidelijk gegroeid van 6 naar 27 leden. Er zijn thans 3 kandidaat-lidstaten (Kroatië, Macedonië, Turkije). Bij het open, naar buiten gerichte karakter
van de EU hoort naar het oordeel van de raad ook, zoals in eerdere adviezen uitgesproken,
dat er ruimte is voor nieuwe lidstaten, uiteraard in het licht van de in het Verdrag vastgelegde criteria8.
7
8

Zie ook Stichting van de Arbeid (2005) Het Grondwettelijk Verdrag van Europa en de betekenis daarvan voor
sociaal-economisch Nederland, publicatienr. 3/05, Den Haag.
Op de Europese Top van 2006 is ook uitgesproken dat “de toekomst van de landen van de Westelijke Balkan
in de Europese Unie ligt”. Inmiddels zijn – als voorfase tot een lidmaatschap – Stabilisatie- en AssociatieAkkoorden gesloten met Albanië, Bosnië-Hercegovina, Montenegro en begin mei jl. ook met Servië, zij het
dat de inwerkingtreding van dat akkoord is opgeschort.
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4.3

De Lissabon-strategie als spil van het sociaal-economisch beleid

4.3.1

De Lissabon-strategie: algemeen overzicht
De EU wil haar interne en het externe beleid in stelling brengen om in te spelen op de
kansen en uitdagingen van globalisering. Het externe beleid komt in paragraaf 4.4 aan
de orde.
De spil van het interne sociaal-economische beleid is de Lissabon-strategie uit 2000,
gericht op de modernisering van de Europese economie9. Het streven is om de Europese
economieën om te vormen tot de meest dynamische en concurrerende kenniseconomieën, gericht op duurzaamheid en met een sterke sociale dimensie. De duurzaamheidsdimensie van de Lissabonagenda krijgt onder andere gestalte door het energie- en klimaatbeleid, het specifieke milieubeleid (zie paragraaf 4.4) en de consumentenbescherming.
Het Lissabon-proces komt voort uit het besef dat Europa economisch nog onvoldoende
presteert – en dit in een wereld waarin Europa te maken heeft met nieuwe krachtige
concurrenten en komt te staan voor grote en groeiende vergrijzingslasten.Verhoging van
productiviteitsgroei en participatie staan centraal. Ook aandacht voor de vergrijzingsproblematiek en de consequenties ervan voor de publieke financiën zijn belangrijke punten.
De Lissabon-strategie heeft een nationale en een Europese dimensie.
De nationale dimensie
De nationale dimensie heeft vooral betrekking op het bespreken en volgen van de voortgang van het beleid in de lidstaten en de vraag welke mogelijkheden er zijn om hierbij
van elkaar te leren. Hiertoe zijn doelstellingen geformuleerd die onder andere betrekking hebben op de verhoging van de participatiegraad en de R&D-uitgaven als procent
van het bbp10. Wat de algemene participatiegraad betreft streeft de EU naar een niveau
van 70 procent in 2010, en een participatiegraad van vrouwen van 60 procent en voor
ouderen van 50 procent. Het streefniveau voor de R&D-uitgaven in 2010 is 3 procent van
het bbp.
Figuur 4.1 geeft de stand van zaken aan met betrekking tot de realisatie van de algemene
participatiedoelstelling van 70 procent in 2010. Duidelijk is dat deze doelstelling in veel
landen in 2006 nog niet gehaald is en tevens dat Nederland relatief gunstig scoort.

9
10

Zie uitgebreider: SER (2004) Advies Evaluatie van de Lissabon-strategie, publicatienr. 04/10, Den Haag.
Zie uitgebreider: SER (2006) Advies Welvaartgroei door en voor iedereen, [mlt-advies], op.cit., p. 12.
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figuur 4.1

Participatiegraad (personen), EU-27 (2006)
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Toelichting: de participatiegraad is berekend als het aantal werkzame personen in de leeftijd 15-64 jaar gedeeld door het
totaal aantal personen in deze leeftijdsgroep.
Bron: Eurostat.

De nationale dimensie bevat ook de sociale component van de Lissabon-agenda (zie kader).

De sociale component van de Lissabon-agenda
Het strategische doel van Lissabon bevat met de zinsnede ‘met meer en betere
banen en een hechtere sociale samenhang’ een duidelijke sociale component.
Dit wil echter niet zeggen dat de hiervan afgeleide gemeenschappelijke doelstellingen op sociaal gebied ook via de Europese Unie moeten worden gerealiseerd.
Zo hebben de verschillende stelsels van sociale zekerheid en bescherming een
sterke nationale verankering. Daarnaast hebben de sociale partners – op nationaal en decentraal niveau – een eigen verantwoordelijkheid voor belangrijke
aspecten van het sociale beleid.
Dit neemt niet weg dat de sociale dimensie om verschillende redenen een zelfstandige positie in het integratieproces toekomt:
• de vrijmaking van het werknemersverkeer binnen de EU vraagt om afstemming van sociale zekerheid voor migrerende werknemers;
• een goed stelsel van sociale bescherming en een goed sociaal klimaat bevorderen het vestigings- en ondernemingsklimaat;
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• een herkenbare sociale dimensie is nodig voor de maatschappelijke aanvaarding van de economische integratie;
• onaanvaardbare vormen van beleidsconcurrentie moeten worden tegengegaan, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid en gezondheid op het werk.
• Bron: SER (2004) Advies Evaluatie van de Lissabon-strategie, publicatienr. 04/10, Den Haag, pp. 47-48.

Belangrijk onderdeel van de modernisering van het Europese sociale model betreft
flexicurity (zie ook paragraaf 3.6). In de Mededeling More and better jobs through flexibility
and security wordt dit begrip door de Europese Commissie als volgt omschreven11:
Flexicurity aims at ensuring that EU citizens can enjoy a high level of employment security, i.e.
the possibility to easily find a job at every stage of active life and have a good prospect for career
development in a quickly changing economic environment. It also aims at helping employees and
employers alike to fully reap the opportunities presented by globalisation. It therefore creates a
situation in which security and flexibility can reinforce each other.
De Europese Raad heeft hiervoor inmiddels een gemeenschappelijke aanpak aangenomen12. De Europese sociale partners zijn mede betrokken geweest bij de uitwerking van
de principes die in de gemeenschappelijke aanpak zijn neergelegd.
Dit jaar zal de Sociale Midterm Review gepresenteerd worden door de Europese Commissie
als onderdeel van de Lissabon-strategie. Het kabinet heeft een adviesaanvraag aan de SER
aangekondigd over de Midterm Review. De Raad zal hierover adviseren, mede in het licht
van dit advies over de globalisering en het flexicurity-concept.
De EU kan direct bijdragen aan het verlagen van de aanpassingskosten door de gelden uit
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europese globaliseringsfonds. Het verlagen van
de aanpassingskosten blijft echter primair een zaak van de lidstaten en sociale partners.
De ESF-gelden moeten bij voorbaat worden besteed aan projecten die bijdragen aan het
behalen van de Lissabon-doelstellingen (zie kader). De Europese sociale partners hebben
– in het kader van de Sociale Dialoog – al in 2002 en 2003 een drietal seminars met concrete casus van ondernemingen uit diverse EU-landen georganiseerd over herstructurering respectievelijk het managen van verandering en de sociale consequenties daarvan.
Mede als uitvloeisel daarvan werd door hen in oktober 2003 het document Orientations for
reference in managing change and its social consequences vastgesteld. In 2005 werd door hen
een gezamenlijke studie uitgevoerd over herstructurering in de 10 nieuwe EU-landen,
wederom in het kader van de Sociale Dialoog. De huidige studie heeft betrekking op 10
oude EU-landen, waarover op 19 en 20 juni 2008 een 'synthesis seminar’ plaatsvindt (een

11
12

Zie: COM(2007) 359 final Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and
security, Brussel, Europese Commissie, p. 4.
Europese Raad van Brussel, 14 december 2007: Conclusies van het voorzitterschap, Brussel, Raad van de Europese Unie,
p. 14. Eerder werd door de Commissie het Groenboek Arbeidsrecht gepresenteerd, gericht op modernisering van het
arbeidsovereenkomstenrecht. In de SER vond hierover op 31 januari 2007 een consultatief overleg plaats.
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deelseminar vond in 2007 plaats in Nederland). De laatste fase met nog eens 7 landen is
voorzien voor eind 2008.

Het Europese Sociaal Fonds (ESF) en globaliseringsfonds (EGF)
Het ESF is het belangrijkste instrument van de Europese Unie om te investeren
in mensen. Jaarlijks spendeert het ESF meer dan 10 miljard euro in alle lidstaten
samen. De fondsen zijn geconcentreerd op de minst ontwikkelde regio’s en lidstaten, die driekwart van alle fondsen ontvangen.
In de zogeheten strategische richtsnoeren inzake cohesie, die een indicatief
kader bieden voor de lidstaten bij de voorbereiding van hun plannen voor de
besteding van de cohesiefondsen, is vastgelegd waaraan de ESF-gelden bij prioriteit moeten worden besteed: aan het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt,
het vergroten van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven en
meer investeringen in menselijk kapitaala. Op deze wijze is een koppeling
gemaakt met de Lissabon-doelstellingen. Deze verplichte prioritering geldt voor
driekwart van de ESF-gelden die gaan naar de 15 oude lidstaten. De 12 nieuwe
lidstaten worden aangemoedigd zich aan de prioritering te houden.
Sinds december 2006 beschikt de Europese Unie over een globaliseringsfonds
(EGF). De regels en de criteria zoals deze gelden voor een beroep op het EGF, zijn
vastgelegd in Verordening (EG) 1927/2006. Een financiële bijdrage uit het EGF
wordt toegekend indien grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen leiden tot een ernstige ontwrichting van de economie, zoals een substantiële toename van de invoer naar de EU, een snelle daling van het marktaandeel van de EU in een bepaalde sector, of verplaatsing van bedrijfsactiviteiten
naar derde landen.
Om in aanmerking te komen voor steun uit het EGF dient op hoofdlijnen aan de
volgende criteria voldaan te worden:
• het massaontslag betreft minimaal 1000 personen;
• aangetoond moet worden dat de ontslagen het gevolg zijn van globalisering
(bijvoorbeeld de verplaatsing van arbeid naar staten buiten de Europese Unie);
• de activiteiten betreffen individuele dienstverlening om ontslagen werknemers aan het werk te helpen;
• de activiteiten vormen een aanvulling op het structuurbeleid van de Europese
Unie en op de reguliere maatregelen van de lidstaat.
De criteria worden strikt gehanteerd. Voor de hele Unie is een bedrag van € 500
miljoen per jaar beschikbaar. De steun bedraagt 50 procent van de kosten voor
maximaal 12 maanden vanaf het indienen van de aanvraag.
Tot nu toe zijn de uitkeringen uit het globaliseringsfonds naar ontslagen werknemers uit Frankrijk, Duitsland en Finland gegaan. In Nederland komen massaontslagen waarbij meer dan 1000 werknemers worden getroffen door verplaatsing naar het buitenland, zelden voorb. Het globaliseringsfonds lijkt dan ook van

150

DE BETEKENIS VAN EUROPA VOOR EN IN DE GLOBALISERING

weinig praktische betekenis voor de ondersteuning van door overplaatsing of
reorganisatie getroffen Nederlandse werknemers.
a Zie: Raad (2008) Beschikking van de Raad van 6 oktober betreffende communautaire strategische
richtsnoeren inzake sociale cohesie, PB L 291/11, 21-10-2006; European Union (2008) Cohesion
Policy 2007-13, National Strategic Reference Frameworks, pp. 6-7.
b Zie ook: D. Storrie (2006) Restructuring and employment in the EU: concepts, measurement and
evidence, Brussel, European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions.

De Europese dimensie van het Lissabon-proces
De kern van de Europese dimensie bestaat uit de interne markt en uit het beleid dat
nodig is om een goede werking van de interne markt in brede zin te waarborgen. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om het verwezenlijken van een Europese Kennisruimte en van een
interne markt voor energie en maatregelen ten einde de ambitieuze Europese doelstellingen voor reductie van broeikasgassen en voor meer hernieuwbare energie te halen
zoals afgesproken in maart 2007 in de Europese Raad. De nadruk in dit hoofdstuk ligt op
deze Europese dimensie.
Lissabon-agenda 2005-2010 (en daarna)
Om de voortgang van het afgesproken Lissabon-proces te stimuleren wordt er jaarlijks een
Voorjaarstop van Europese regeringsleiders over de voortgang gehouden. In 2005 hebben
de regeringleiders een bredere tussenbalans opgemaakt van het Lissabon-proces tot dan
toe. Daarin werd mede op basis van het kritische rapport van de commissie onder oudminister-president Kok geconstateerd dat er onvoldoende voortgang was in de uitvoering
in de diverse lidstaten en dat er daarom alle reden was voor een nieuwe krachtige impuls.
Sinds 2005 is er het een en ander verbeterd, althans in sommige landen. Op een aantal
fronten zijn duidelijk positieve ontwikkelingen te zien; zoals op het punt van de stijging
van de algemene participatiegraad (met 2,5 procentpunt sinds 2000) en vooral die van
vrouwen (met 4 procentpunt sinds 2000) en ouderen (met 7 procentpunt sinds 2000).
Maar op het gebied van versterking van flexibiliteit en van Europa's innovatieve groeikracht zijn de Lissabon-resultaten nog mager, al gaat de beweging bij de productiviteitsgroei nu in de goede richting. Nederland hoort bij de kopgroep in de EU. Het Nationale
hervormingsprogramma dat Nederland in het kader van de nieuwe procedure in 2007
bij Brussel heeft ingediend, kreeg op bijna alle punten waardering van de Europese
Commissie (behalve op het punt arbeidsparticipatie van vrouwen, oudere werknemers
en kwetsbare groepen, langer werken en R&D).
In december 2007 heeft de Commissie over de uitvoering van het Lissabon-proces sinds
2005 een evaluatierapport opgesteld13. Daarin wordt geconstateerd dat op diverse punten

13

Zie: COM (2007) 803 Strategisch verslag over de hernieuwde Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid:
lancering van de nieuwe cyclus (2008-2010), Brussel, Europese Commissie; COM (2007) 804 Voorstel voor een
communautair Lissabon-programma voor de periode 2008-2010, Brussel, Europese Commissie.
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nu duidelijk voortgang wordt geboekt en dat alle nadruk moet blijven liggen op de
uitvoering en implementatie van die agenda (tempo).
Concreet houdt dit voor de periode 2008-2010 in:
• De Commissie zal een vernieuwde sociale agenda halverwege 2008 voorstellen;
• De Commissie zal in 2008 voorstellen maken voor een gemeenschappelijk
immigratiebeleid;
• De EU zal een 'small business act' aannemen, om het groeipotentieel van het mkb ten
volle te benutten;
• De EU zal er alles aan doen om de doelstelling van 25 procent administratieve-lastenreductie te bereiken in 2012 en een ambitieus vereenvoudigingsprogramma
implementeren;
• De EU zal de interne markt verder versterken, de competitie in de dienstensector
vergroten en verdere stappen nemen om de financiële markt te vervolmaken;
• De EU wil werk maken van het vrij verkeer van kennis en één Europese Onderzoeksruimte creëren;
• De EU wil de condities voor innovatie verbeteren;
• De EU wil de interne markt voor energie vervolmaken en het pakket klimaatverandering aannemen;
• De EU wil een industriebeleid promoten dat zich meer in de richting van duurzame
productie en consumptie beweegt;
• De EU wil bilateraal met de belangrijkste handelspartners onderhandelen om nieuwe
kansen te creëren voor internationale handel en investeringen en inzetten op een
gemeenschappelijke ruimte van regelgevingsvoorzieningen en standaarden.
De Commissie heeft terecht ook aandacht gevraagd voor de externe dimensie van de
Lissabon-agenda, onder andere in de mededeling Europa als wereldspeler: wereldwijd concurreren (COM (2006) 567).
In de EU-Voorjaarstop van 13/14 maart 2008 hebben de EU-leiders de voorstellen van de
Commissie ter zake van de Lissabon-agenda 2008-2010 onderschreven. Ook is het belang
van de better regulation-agenda herbevestigd. Tevens is aangekondigd dat beraad gestart
zal worden over voortzetting van de Lissabon-strategie na 2010.
4.3.2

Interne markt als onderdeel van de Lissabon-strategie
Een belangrijk onderdeel van de Lissabon-strategie is de verdere voltooiing van de interne
markt. Het gaat hierbij om de klassieke ‘vier vrijheden’, namelijk die van het vrij verkeer
van personen, kapitaal, goederen en diensten. In maart 2008 werd in de EU-Voorjaarstop
een vijfde vrijheid gedeclareerd, te weten het vrij verkeer van kennis.
Interne markt en globalisering
Voor het versterken van de comparatieve voordelen en het verbeteren van het vestigingsklimaat is de EU zeer belangrijk. Dit is in essentie terug te voeren op de schaalvoordelen
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van en de concurrentiedruk op de interne markt. Volgens Sapir is de interne markt niet
alleen de kern van de Europese integratie, maar is het ook het belangrijkste instrument
waarmee de EU de uitdagingen van globalisering kan aangaan14. Hiervoor zijn verschillende redenen15:
• Om scherp te blijven in de concurrentie hebben Europese bedrijven een grote thuismarkt nodig. Deze concurrentie vindt plaats binnen een uitgewerkt kader van minimumnormen voor de bescherming van werknemers, consumenten en het milieu. Als
bron van hoogwaardige en innovatiegedreven vraag geeft de interne markt Europese
producenten de juiste prikkels om zich te specialiseren in hoogwaardige productie.
• De interne markt geeft Europese bedrijven de mogelijkheid om te profiteren van
schaalvoordelen op het terrein van R&D, innovatie, productie en marketing. In dit
geval is ook de leidende rol van de EU van belang bij het stellen van internationale
standaards en normen (zie paragraaf 4.5). Om sterker te staan in het internationalisatieproces van R&D is het wenselijk de Europese onderzoeks- en kennisruimte verder
te ontwikkelen16.
• De interne markt maakt Europa ook aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven
en individuele werknemers van buiten de EU. Dit versnelt de technologiediffusie.
• De concurrentie op de interne markt zorgt ervoor dat ruilvoetwinsten als gevolg van
lagere importprijzen ook tot uitdrukking komen in lagere consumentenprijzen.
Voortgang voltooiing interne markt
Het SER-advies over de evaluatie van de Lissabon-strategie uit 2004 heeft aandacht
gevraagd voor het gebrek aan vooruitgang bij de realisatie van de Lissabon-doelstellingen.
Daarbij wees de raad onder andere op de tekortschietende dynamiek op de interne markt.
Volgens de raad doen lidstaten te weinig om bestaande knelpunten weg te nemen (arbeidsmobiliteit, grensoverschrijdende diensten (zie hieronder), ondernemen in andere landen,
Gemeenschapsoctrooi, implementatie en handhaving van internemarktregelgeving).
De lidstaten en de EU maken op deze manier onvoldoende gebruik van de bijdrage die
de interne markt levert aan het versterken van de positie van Europese bedrijven.
Hoewel er na 2004 op enkele terreinen vooruitgang is geboekt, is de situatie nog steeds
niet bevredigend17. Zo is het Gemeenschapsoctrooi nog steeds niet geregeld.
De Europese Commissie heeft november jl. voorstellen gedaan om de interne markt te
moderniseren (Single Market Review)18. In de Voorjaarstop van maart 2008 zijn de betreffende voorstellen onderschreven als onderdeel van de Lissabon-strategie.

14
15

16
17
18

Zie: A. Sapir (2005) Globalisation and the reform of European social models, Bruegel Policy Brief, 2005/01, p. 3.
Zie: F. Ilzkovitz, A. Dierx, V. Kovasz en N. Sousa (2007) Steps towards a deeper economic integration: The Internal
Market in the 21st century: A contribution to the Single Market Review, European Commission, Economic Papers,
no. 271, p. 26.
Zie ook SER (2004) CSED-rapport Met Europa meer groei, op.cit., hoofdstuk 7.
Zie b.v. OECD (2007) OECD Economic Surveys: European Union, vol. 2007/11, Parijs, OECD - Organisation for Economic
Co-operation and Development, hoofdstuk 2 en 3.
Zie: Europese Raad van Brussel 13/14 maart 2008: Conclusies van het voorzitterschap.
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Het is nu vooral aan de lidstaten om in het kader van de Lissabon-strategie zich hieraan
te binden.
Het vrij verkeer van personen geldt in Nederland sinds 1 mei 2007 voor alle EU-landen
minus Roemenië en Bulgarije. Voor deze landen moet het vrij verkeer per 1 januari 2009
of anders uiterlijk per 1 januari 2012 zijn doorgevoerd.
Eind 2006 is na moeizame discussies een Dienstenrichtlijn van kracht geworden. De raad
bracht daarover medio 2005 een unaniem advies uit19. De richtlijn moet uiterlijk eind
2009 geïmplementeerd zijn door de lidstaten.
Een belangrijk aandacht bij de vrijmaking van het dienstenverkeer betreft de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. In het eerder genoemde advies Dienstenrichtlijn is de raad ook uitgebreid ingegaan op de verhouding van deze richtlijn met de
al sinds 1996 van kracht zijnde Detacheringsrichtlijn, welke ziet op de toepassing van
bepaalde wettelijke beschermingsregelingen respectievelijk arbeidsvoorwaardelijke regelingen op vanuit een ander EU-land gedetacheerde werknemers. In april 2008 heeft de
Commissie een nadere aanbeveling aan de lidstaten gepubliceerd over enkele aspecten
van toepassing van de detacheringsrichtlijn20. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd met de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA), die
sinds 2005 ook betrekking heeft op de zogenoemde kernvoorwaarden van algemeen
verbindend verklaarde cao’s. Over de inhoud en betekenis van de WAGA heeft de Stichting van de Arbeid reeds medio 2006 een aanbeveling aan cao-partijen uitgebracht, die
op zijn beurt weer onderdeel vormt van een begin 2007 met de minister van SZW overeengekomen tripartiet kader21.
Het Europese Hof heeft onlangs een drietal uitspraken gedaan over de toepassing van de
detacheringsrichtlijn (in de zaken Laval, Viking en Rüfert). De Europese vakbeweging
ervaart deze uitspraken als druk op de positie van sociale partners op nationaal niveau
en hun vrijheid om collectieve afspraken vorm te geven. Overigens is het kabinet van oordeel, op grond van een nadere analyse van deze drie uitspraken, dat er geen aanleiding
is “om aan te nemen dat een van de genoemde zaken consequenties zal hebben voor de
wijze waarop de bescherming van werknemers in Nederland is georganiseerd”22.

19
20
21

22

SER (2005) Advies Dienstenrichtlijn, publicatienr. 05/07, Den Haag.
Draft Commission recommendation on enhanced administrative cooperation in the context of the posting of workers
in the framework of the provision of services.
Stichting van de Arbeid (2006) Aanbeveling inzake de toepassing van arbeidsvoorwaardelijke regels bij grensoverschrijdende arbeid in Nederland, publicatienr. 9/06, juni 2006, Den Haag; Stichting van de Arbeid en minister van SZW
(2007) Kader voor samenwerking ten behoeve van de handhaving van regelingen bij grensoverschrijdende arbeid,
31 januari 2007, Den Haag. Dit kader is in juni 2008 geëvalueerd door partijen.
Brief van minister Donner aan de Tweede Kamer van 15 mei 2008 over de Uitspraken van het Europese Hof van
Justitie.
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Op het moment van vaststelling van dit advies vinden de Europese kampioenschappen
voetbal plaats in Zwitserland en Oostenrijk. Bij nationale teams gaat het per definitie om
de besten uit het desbetreffende land. In dat verband speelt ook de discussie of het in het
licht van het vrij personenverkeer mogelijk is om in internationale wedstrijden van
clubteams het aantal spelers uit een ander land te beperken. De raad heeft kennisgenomen van de volgende uitspraak van staatssecretaris Timmermans, zonder daar een eigen
oordeel aan te verbinden23:
Sport is totaal iets anders dan de gewone economie. Natuurlijk spelen economische elementen een
rol, maar wij vinden dat Europa de krijtlijnen moet aangeven waarbinnen de sport zichzelf kan
organiseren en de ruimte heeft haar organisatiestructuur op nationale basis te handhaven.
4.3.3

Europese kennisruimte als onderdeel van de Lissabon-strategie
Ontwikkeling van de Europese kennisruimte
Om sterker te staan in het internationalisatieproces van R&D is het wenselijk de Europese
kennisruimte verder te ontwikkelen. De externe effecten van R&D en de schaalvoordelen
van een Europese kennisruimte, die Europa ook aantrekkelijker kan maken voor talent
van buiten, rechtvaardigen een grotere rol van de EU. De Europese Commissie stelt in het
communautaire Lissabon-programma voor de periode 2008-2010 de volgende maatregelen
voor om de Europese kennisruimte te versterken:
• de middelen voor onderzoek en ontwikkeling om redenen van effectiviteit bundelen
door tegen eind 2008 gebieden voor gezamenlijke programmering overeen te komen
en tegen eind 2010 gemeenschappelijke oproepen voor projecten te lanceren;
• de grensoverschrijdende mobiliteit en carrièremogelijkheden van onderzoekers
verbeteren aan de hand van een ‘Europees paspoort’;
• het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie volledig operationeel maken;
• een nieuwe generatie onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse lanceren door tegen
eind 2009 stappenplannen voor de start van de gezamenlijk overeengekomen projecten
op te stellen; voor projecten op wereldschaal, een dialoog met belangstellende internationale partners starten in 2008;
• voltooiing van de maatregelen die aangekondigd zijn in het beleidsplan legale arbeidsmigratie (zie hieronder).
Europees beleid ten aanzien van kennismigranten
Over het arbeidsmigratiebeleid heeft de SER in 2007 een unaniem advies uitgebracht.
Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan de mondiale migratiestromen, het
Europees arbeidsmigratiebeleid en de arbeidsmigratie uit ontwikkelingslanden. In het
advies wordt een omslag in het arbeidsmigratiebeleid bepleit waarbij het beginsel ‘nee
tenzij’ moet plaatsmaken voor een basisfilosofie waarbij ‘ja mits’ de leidende gedachte is.
Voor hooggekwalificeerde arbeidsmigranten die een meerwaarde hebben voor de Neder-

23

‘Europa draagt bij aan de schade voor sport’, interview in de Volkskrant van 4 juni 2008.
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landse samenleving, betekent dit een omslag naar een meer selectief en uitnodigend
beleid. De raad heeft in dit kader ook gepleit voor een betere uitvoering van het beleid
voor kennismigranten. De raad geeft in dit advies ook aan dat hij het, in lijn met de algemene voorkeur voor meer selectiviteit in het arbeidsmigratiebeleid, wenselijk acht voor
het hoogste segment van de arbeidsmarkt op EU-niveau meer zaken gemeenschappelijk
te regelen.
Het kabinet heeft inmiddels het SER-advies overgenomen en de regelgeving ter zake in de
geest van het advies versoepeld. In oktober 2007 heeft de Europese Commissie voorstellen
ingediend voor een richtlijn over de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van kennismigranten en voor een kaderrichtlijn gericht op de vereenvoudiging van procedures
voor het aanvragen en verkrijgen van één vergunning voor werk en verblijf voor arbeidsmigranten uit derde landen. De Commissie heeft aangekondigd in 2008 met voorstellen
voor regelgeving te komen voor het toelaten van seizoensarbeiders en gesalarieerde trainees uit landen buiten de EU.
Europese begroting en Europese kennisruimte
De EU heeft een begroting van ruim 100 miljard euro, oftewel rond 1 procent van het bbp
van de EU. De afspraak is gemaakt voor de periode 2007-2013 dat dit ook het maximum
is. Daarbinnen wordt circa 39 procent uitgegeven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (in 1981 was dit nog meer dan 60 procent) en circa 36 procent aan de structuurfondsen (in 1988: 17 procent)24. Dit jaar zal de Europese Commissie haar Midterm
review presenteren met opties voor het toekomstige begrotingsbeleid. Hierover heeft zij
op 10 april jl. een aantal stakeholders in Nederland geconsulteerd25.
De raad acht het van belang om in de toekomst de Europese gelden vooral te richten op concurrentieversterkende, innovatieve projecten. Op EU-niveau zal het budget voor kennis
en innovatie – dat nu 0,05 procent van het EU-bnp bedraagt – moeten worden verhoogd.
Cofinanciering van R&D kan worden ingezet voor projecten die qua schaal anders niet van
de grond zouden komen. Voorwaarde is wel dat de effectiviteit van de hernieuwde kaderprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling is aangetoond. Daarnaast is het ook de vraag
in hoeverre nationale onderzoeksgelden naar het Europese niveau kunnen worden ondergebracht.

24
25

Het SER-advies Waarden van de Landbouw (2008, op.cit.) bepleit een verder hervorming van het GLB.
Bij brief d.d. 14 april 2008 heeft het kabinet zijn formele reactie toegestuurd aan de Europese Commissie.
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4.3.4

Oordeel van de raad
Het belang van de Lissabon-agenda
Het gaat voor Europa niet alleen om het aanpassen aan de globalisering maar bij een goed
beleid ook om het mede vormgeven van de globalisering26. Dat onderstreept nog eens het
cruciale belang van de Lissabon-agenda, zoals de raad dat al deed in haar advies ter zake
uit 2004. De noodzaak van de Lissabon-agenda voor de economische toekomst van Europa
is zeer groot en is er alleen maar groter op geworden. Een agenda, die terecht ook breder
is geworden: het gaat om een gezond economisch beleid, maar ook om een goed werkgelegenheidsbeleid, duurzaamheid en een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid,
mede op basis van het flexicurityconcept.
In de lidstaten zelf zullen de regeringsleiders alsmede de sociale partners hun eigen
Lissabon-agenda veel beter moeten gaan vertalen in concrete, nationale groei- en werkgelegenheidsagenda's.
Voor de nieuwe cyclus 2008-2010 dient de nadruk volledig te liggen op voortgezette implementatie en naleving van de bestaande richtsnoeren. Het spreekt daarbij vanzelf, dat het
belang van de Lissabon-strategie ook na 2010 onverminderd is.
Versterking van de interne markt
De EU zal zich voortaan nog meer moeten richten op verdere versterking van de interne
markt. Daar hoort ook de aanpak bij in Brussel van allerlei overbodige regelgeving en
scherpere toetsing van nieuwe regelgeving, ook via impact assessment.
De raad juicht toe dat er met het Better Regulation-programma voortgang wordt gemaakt
en spoort alle betrokkenen aan om de hoge prioriteit hiervan waar te maken. De recent
ingestelde commissie-Stoiber kan hierbij eveneens een goede rol spelen.
Nederland kan zelf bijdragen tot een betere implementatie en handhaving van de internemarktregels door sneller terugdringen van het implementatietekort en door meer bekendheid te geven aan en door middelen vrij te maken voor het SOLVIT-programma, waarmee
op relatief snelle wijze problemen op de interne markt kunnen worden opgelost.
De raad acht een snelle implementatie van de dienstenrichtlijn door alle lidstaten van
belang, evenals een goede naleving daarvan in de praktijk. Onder andere uitzendarbeid
is uitgezonderd van de dienstenrichtlijn. Het EU-overleg over een specifieke richtlijn ter
zake heeft nog steeds niet tot overeenstemming geleid. Hoe dat ook zij, de raad acht het
van belang dat in alle EU-lidstaten uitzendarbeid kan plaatsvinden, uiteraard binnen

26

J. van Gennip (The European Union as a global player in international cooperation, inleiding voor SID en Deutsches
Entwicklungs Institut, Bonn, 14 september 2007) spreekt over een ‘European Consensus’ als een Europese benadering van globalisering(svraagstukken). Deze staat tegenover de zogenoemde ‘Washington Consensus’ die staat voor
een standaardpakket van beleidshervormingen – met een accent op deregulering, liberalisering en privatisering –
dat onvoldoende wordt afgestemd op de specifieke omstandigheden in verschillende landen.
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bepaalde wettelijke randvoorwaarden. De raad heeft in dit verband kennisgenomen van
het op 9 juni 2008 bereikte akkoord in de Raad van Ministers over een richtlijn ter zake.27
De raad bevestigt de fundamentele én de per saldo positieve economische betekenis
van het vrij verkeer van werkenden binnen de EU en onderstreept het belang van de
genoemde Stichtingsaanbeveling en tripartiete afspraken in dit verband28.
Hij acht een doorvoering van het vrij verkeer van werkenden uit Roemenië en Bulgarije
om deze redenen van belang. De raad verwijst terzake verder naar de conclusies van het
Voorjaarsoverleg d.d. 23 april 2008.
Europese kennisruimte
De introductie van de ‘vijfde vrijheid van kennis’ acht de raad een belangwekkend
signaal voor de verdere ontwikkeling van een Europese kenniseconomie, inclusief daarop
inspelende, grote mogelijkheden voor kennismigratie van werkenden, studerenden en
researchers.
De raad is van oordeel dat er EU-regels ter zake van kennismigranten moeten komen.
Het moet echter aan nationale overheden worden overgelaten om zelf te bepalen hoeveel
economische migranten worden toegelaten. De Europese regelgeving moet gericht zijn
op snelle en transparante procedures op nationaal niveau waarbij één loket wordt
gecreëerd voor het verkrijgen van vergunningen om het land binnen te komen, te verblijven en te werken. Verder is het wenselijk dat de grensoverschrijdende mobiliteit wordt
verbeterd van migranten uit derde landen die reeds in een EU-lidstaat werken en wonen.
Tenslotte is van belang dat de voorgestelde EU-regeling voor hooggekwalificeerde arbeid
geen belemmering vormt voor gunstiger nationale kennismigrantenregelingen.
Sociale partners hebben in het Voorjaarsoverleg van 23 april 2008 gepleit voor een
versnelde openstelling van de grenzen in Nederland voor zogeheten kennismigranten.
Het kabinet heeft juni 2008 het beleidsdocument Blauwdruk modern migratiebeleid over de
voorgenomen modernisering van het migratiebeleid naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het beleid ten aanzien van kennismigranten maakt hier onderdeel van uit.
De verhoging van het EU-budget voor kennis en innovatie vraagt om een herschikking
van de Europese begroting. De raad vindt dat dit bij de onderhandelingen over de financiële perspectieven voor de periode 2013-2019 een prioritaire inzet voor Nederland zou
moeten zijn.29 Hij verwijst hiervoor ook naar de raadpleging op 10 april 2008 van Nederlandse stakeholders over de toekomstige EU-begroting.

27
28
29

Zie: Council of the European Union, Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs, Luxemburg 9-10,
June 2008, pp. 11-12.
De raad sprak zich hier al over uit in positieve zin in zijn advies Arbeidsmobiliteit in de EU (2001, publicatienr. 01/04).
Zie ook: AIV (2007) De Financiën van de Europese Unie, Den Haag, Adviesraad Internationale Vraagstukken, pp. 21-24.
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Betrokkenheid civil society
Tenslotte acht de raad het van belang dat de Lissabon-strategie zoveel mogelijk gedragen
wordt door sociale partners en breder de civil society.
De raad acht daarom het jaarlijkse consultatief overleg van de SER met het kabinet
(laatstelijk op 14 februari jl.) van betekenis.
Hij juicht ook toe dat de Europese Commissie nadrukkelijk het EESC betrekt bij de bevordering van een goede implementatie van die strategie in de lidstaten30.

4.4

Energie-, klimaat- en specifiek milieubeleid
Duurzaamheid
Het concept van een duurzame ontwikkeling verscheen voor het eerst in het rapport Our
Common Future van de commissie-Brundtland uit 198731. Duurzame ontwikkeling werd
in het Verdrag van Amsterdam (1997) opgenomen als één van de doelstellingen van de EU.
Sinds 2006 lijkt sprake van een bewustzijnssprong, vooral veroorzaakt door de dreiging
van een onomkeerbare opwarming van de aarde (als gevolg van CO2-uitstoot), met alle
maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Daarmee is de samenhang tussen
energie- en klimaatbeleid in volle omvang zichtbaar geworden.
De discussie over klimaatverandering en energie kan hand in hand gaan met de discussie
over een vernieuwde Lissabon-strategie, hij vormt daarvan in feite een onderdeel.
Hamvraag is hoe de EU leidend kan zijn ten aanzien van de klimaatdiscussie en tegelijkertijd de Europese economie kan versterken.
Het kabinet heeft aangekondigd een adviesaanvraag over de tweede duurzaamheidsverkenning aan de SER te richten. Het gaat hierbij om een verkenning van de duurzaamheidsproblematiek vanuit drie samenhangende vraagstukken: armoede en ontwikkeling, energie en klimaat en ruimte en biodiversiteit.
Energie en klimaat
Op 23 januari 2008 heeft de Commissie een ingrijpend pakket aan maatregelen voorgelegd ter zake van CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing (‘3x20 procent’).
Bij wereldwijde afspraken gaat het om een CO2-reductie van 30 procent.
Kernenergie is in dit verband een optie, die blijft voorbehouden aan een beslissing door
iedere lidstaat afzonderlijk.

30

31

De Lissabon-werkgroep van het EESC (waarin ook vertegenwoordigers van de nationale SER’en participeren) richt
zich op de uitvoering van de Lissabon-strategie voor de vitalisering van de Europese economie en de rol die sociale
partners hierbij kunnen spelen. In juli 2007 heeft het EESC vier adviezen uitgebracht die onder de verantwoordelijkheid van de Lissabon-groep in afzonderlijke studiegroepen waren voorbereid.
Als uitvloeisel daarvan kwam ook, na langjarige consultatie van de samenleving, in 2000 het Handvest van de Aarde
(Earth Charter) tot stand (zie bijlage 6).
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Met het Werkprogramma Schoon en Zuinig geeft het huidige kabinet invulling aan het
Nederlandse energie- en klimaatbeleid, in aansluiting op de Europese doelstellingen.
Daarbij zijn de volgende doelstellingen voor het jaar 2020 geformuleerd:
• een energiebesparing van 2 procent per jaar;
• een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20 procent in 2020;
• een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, bij voorkeur in Europees verband,
van 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990.
Op de EU-Voorjaarstop van 13/14 maart 2008 hebben de EU-leiders zich gecommitteerd
aan een inspanningsverplichting om eind 2008 tot een akkoord te komen op basis van
het voorliggende Commissie-pakket en dit vroeg in 2009 definitief af te handelen. Daarbij
is thans reeds aandacht gevraagd voor de specifieke positie van de energie-intensieve
industrie, waarvoor adequate concurrentievoorwaarden moeten blijven gelden. Over de
interne energiemarkt is in juni 2008 een akkoord bereikt.
Visie van de raad
De SER onderschrijft de doelstelling uit het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 dat
“Nederland de komende kabinetsperiode grote stappen neemt in de transitie naar één
van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020”.
Zoals aangegeven in zijn advies Kernenergie en een duurzame energievoorziening van maart
2008, streeft de raad naar een duurzame energievoorziening. Dat is een maatschappelijk
ontwikkelingsproces waarin steeds opnieuw een optimale balans moet worden gevonden
tussen de verschillende elementen van duurzaamheid: leveringseisen voorzieningszekerheid (betrouwbaarheid), minimale milieubelasting (schoon en veilig) en betaalbaarheid
(voor burger en bedrijf). Dat betekent volgens de SER:
• Een maximale en kosteneffectieve inzet van energie-efficiencyverbetering en energiebesparingsmogelijkheden. In het licht van het huidige niveau van energiebesparing
(0,7 procent per jaar) zijn aanzienlijke extra financiële en technologische inspanningen
en nieuwe beleidsmaatregelen nodig om de beoogde besparingsdoelstelling (2 procent per jaar) in het vizier te krijgen.
• Substantiële investeringen in verdere ontwikkeling, opschaling en uitrol van hernieuwbare energie. Het vereist een langjarig zeer stevig pakket van maatregelen om
het huidige aandeel (2,4 procent in 2005) fors te verhogen.
• Een geavanceerd wijze van gebruik van fossiele bronnen (kolen en gas) met het oog op
de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen (‘schoon fossiel’).
De centrale ondernemersorganisaties hebben op 1 november 2007 met het kabinet het
Duurzaamheidsakkoord gesloten. Daarin heeft het bedrijfsleven de door de Commissie
geformuleerde doelstellingen (‘3x20%’) onderschreven. Hiertoe worden thans nadere sectorafspraken gemaakt. De overheid zal van haar zijde het bedrijfsleven betrekken bij de
verdere invulling van het beleid en geen maatregelen treffen die de concurrentiepositie
van het Nederlandse bedrijfsleven schaden.
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De in Bali overeengekomen road map32 is hopelijk het begin van een geïntensiveerde
wereldwijde aanpak vanaf 2012. Alles moet worden ingezet op een eind 2009 in Kopenhagen te bereiken akkoord met wereldwijde doelstellingen voor na 2012 (post-Kyoto), temeer
omdat Europa mondiaal maar een deel van de CO2-uitstoot veroorzaakt. Mochten deze
onhaalbaar blijken, dan dient een nieuwe afweging binnen de EU gemaakt te worden hoe
de doelstellingen alsnog te bereiken respectievelijk welke unilaterale doelstellingen
verantwoord zijn in relatie tot de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven.
Het klimaatbeleid van de EU dient rekening te houden met de concurrentiepositie van
Europese en Nederlandse bedrijven op de wereldmarkt. Als deze wordt bedreigd, moeten
tijdig effectieve maatregelen worden genomen. De SER wijst in dit kader eenzijdige handelsmaatregelen aan de grens af. Veilen kan in het geval van een ontbrekend mondiaal
akkoord geen optie zijn, zeker niet voor energie-intensieve sectoren, voor welke in de
EU-Voorjaarstop van maart 2008 terecht al een uitzondering is geformuleerd.
Het Europese systeem van emissiehandel moet worden herzien: de verdeling van emissierechten over sectoren en individuele ondernemingen moet op Europees in plaats van
nationaal niveau gaan plaatsvinden33. De vast te stellen plafonds voor deze sectoren
moeten recht doen aan het behoud van een mondiaal level playing field.
Een vrije interne energiemarkt is voorwaarde om te komen tot een betaalbare en efficiënte
energievoorziening. Het doel van de liberalisering van de energiemarkten is drieledig:
de versterking van het Europese concurrentievermogen in brede zin, evenals de borging
van het recht van de Europese burgers op kwalitatief goede dienstverlening in de energie
en de levering van de energie tegen een redelijke prijs. Het economisch verkeer in de energie is ook na liberalisering gebonden aan Europese en nationale regels die tot doel hebben de publieke belangen van de energievoorziening te borgen.
Kernenergie draagt op zichzelf bij aan minder energieafhankelijkheid van andere continenten én aan minder CO2-uitstoot. Daartegenover staan de veiligheids- en afvalproblematiek.
De SER heeft in maart 2008 een nader advies uitgebracht met als kern dat Nederland
in 2010 tot een nadere afweging zou moeten komen over de energievoorziening van de
toekomst, waarbij kernenergie een van de opties is.
In zijn advies Naar een kansrijk en duurzaam energiebeleid heeft de raad aangeven dat voor
het draagvlak voor de energietransitie ook van belang is dat voldoende aandacht wordt
besteed aan de sociale aspecten van de energietransitie zoals gezondheid, sociale innovatie (met aandacht voor energiegebruik op de werkplek) en werkgelegenheidsaspecten.

32
33

Bali Road Map, verklaring van de United Nations Conference on Climate Change, Bali, december 2007.
Zie: SER (2006) Advies Naar een kansrijk en duurzaam energiebeleid, publicatienr. 06/10, Den Haag, p. 105.
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Fiscale vergroening
Milieuheffingen moeten primair geplaatst worden in het kader van de vraag in hoeverre
dit instrument al dan niet een zinvolle bijdrage kan leveren aan het milieubeleid respectievelijk de uitvoering van het Duurzaamheidsakkoord in dat kader. Daarnaast is het van
belang dat er rekening wordt gehouden met de concurrentiepositie van bedrijven respectievelijk tot beperking van de financiële ruimte van bedrijven voor de ambitieuze inspanningen van sectoren in het kader van het Duurzaamheidsakkoord34 .
Specifieke milieumaatregelen
De laatste jaren zijn successievelijk vele specifieke EU-milieurichtlijnen doorgevoerd,
zoals ter zake van lucht, water en natuur. Een bodemrichtlijn werd in december 2007
door de Europese Raad geblokkeerd. De implementatie van deze richtlijnen veroorzaakte
soms in lidstaten, waaronder zeker ook Nederland, grote uitvoeringstechnische en
kostenproblemen35. Bij dit type richtlijnen dient naar het oordeel van de raad, meer
dan in het verleden, gezocht te worden naar een balans tussen kosten en milieuopbrengst
respectievelijk bezien te worden of het daarbij al dan niet gaat om een grensoverschrijdend vraagstuk (zoals met energie en klimaat evident wel het geval is).

4.5

Spelregels voor het globaliseringsproces
De EU is een belangrijke speler bij het bepalen van de spelregels voor het wereldhandelssysteem. In het Verdrag van Lissabon is opgenomen dat het externe optreden van de Unie
onder andere gericht is op36:
• ondersteuning van de ontwikkelingslanden op economisch, sociaal en milieugebied,
met uitbanning van armoede als voornaamste doel;
• stimulering van de integratie van alle landen in de wereldeconomie, onder meer door
het geleidelijk wegwerken van belemmeringen voor de internationale handel.

4.5.1

De externe dimensie van de Lissabon-strategie
De interne Lissabon-strategie van de EU en de externe economische agenda moeten beter
worden geïntegreerd om de kansen van de globalisering ten volle te kunnen benutten en
groei en banen te realiseren. Dit is de achtergrond van de nieuwe strategie voor handel
en concurrentie van de Europese Commissie die in oktober 2006 werd gepresenteerd.
Markttoegang voor EU-producten tot markten buiten de EU, eerlijke concurrentievoorwaarden voor Europese bedrijven op de wereldmarkt en een open EU-markt voor producten uit derde landen vormen de drie pijlers van de strategie. De kernpunten van de strategie, genaamd Global Europe: Competing in the World zijn:

34
35
36

Zie ook SER-advies Milieu als kans (2005, publicatienr. 05/13), waarin ter zake van fiscale vergroening wordt ingegaan
op zowel het EU- als het nationale niveau.
Vgl. SER (2006) Advies Nederland en EU-milieurichtlijnen, publicatienr. 06/06, Den Haag.
Verdrag van Lissabon betreffende de Europese Unie, artikel 21 (d en e).
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• De succesvolle afsluiting van de Doha-ronde in het kader van de World Trade
Organisation (WTO) blijft de eerste prioriteit van de Commissie.
• De EU zal meer bilaterale vrijhandelsakkoorden nastreven met geselecteerde landen
en regio's. Deze akkoorden moeten dieper en breder zijn dan de WTO-agenda (bijvoorbeeld inclusief investerings- en mededingingsregels en milieu- en sociale bepalingen).
De doorslaggevende criteria voor het openen van onderhandelingen zullen zijn de
marktpotentie en het huidige beschermingsniveau van de wederpartij. Momenteel
lopen er reeds onderhandelingen met de Gulf Co-operation Council en Mercosur (het
economische samenwerkingsverband van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruquay).
Nieuwe prioriteiten zijn de groep Zuid-Oost-Aziatische landen verenigd in de ASEAN,
India, Korea, Centraal-Amerika en de Andean.
• Het aanpakken van marktbelemmeringen (vooral ook marktbelemmeringen die
áchter de grens spelen, zoals mededinging en technische voorschriften) in de transAtlantische economische relatie, omdat deze nog steeds het hart van de wereldeconomie vormt.
• Meer focus op China om belemmeringen voor markttoegang en investeringen weg te
nemen en intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
• Een brede campagne om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door handelspartners uit te bannen. Intellectuele eigendomsbescherming geldt steeds meer niet
alleen als een bescherming voor individuele commerciële belangen, maar vooral als
een strategische bescherming van het comparatieve voordeel bij uitstek van de EU,
namelijk de kenniseconomie.
• Een herziening van de 'Markttoegangsstrategie' van 1996 om handelsbelemmeringen
(vooral ook non-tarifaire belemmeringen en beperkingen op de toegang tot grondstoffen) bij partners weg te nemen, met een focus op markten en sectoren waar de
grootste economische winst te behalen is.
• Het level playing field versterken voor Europese bedrijven op overheidsaanbestedingenmarkten in derde landen, door het afsluiten van substantiële overeenkomsten met die
landen.
• Een herziening van het handelspolitieke instrumentarium (onder andere antidumping) van de EU. Na de ervaringen met de import van Chinese textiel en schoenen in
de afgelopen anderhalf jaar wil de Commissie dit aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid van de globalisering.
• Een scherpere controle door de Commissie dat interne regelgeving van de EU niet de
internationale concurrentiekracht van de EU ondermijnt.
De lidstaten hebben op het terrein van het externe handelsbeleid de bevoegdheden aan
de EU gedelegeerd. De EU is dus het niveau waarop Nederland zaken die de WTO betreffen moet adresseren, zoals de non-trade concerns en het handelsbeleid en de verdere
opening van de markten voor ontwikkelingslanden in het kader van de Doha-ronde.
Deze punten worden uitgebreider besproken in hoofdstuk 5 en 6 van dit advies.
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4.5.2

De EU als internationale normzetter
De EU speelt ook toenemend een wereldwijde normzettende rol op het terrein van consumenten- en technische standaards en accountancy.
Door de grootte van de Europese markt, zeker ook sinds de uitbreiding, speelt de EU in
toenemende mate een leidende rol in het stellen van internationale normen en regels
voor goederen en diensten. De EU neemt hierbij steeds meer een positie in naast of zelfs
in de plaats van de VS. Dit vergemakkelijkt de export van Europese bedrijven naar landen
buiten de EU en biedt bedrijven en consumenten bescherming omdat het verzekert dat
de import naar de EU aan bepaalde standaards voldoet. De leidende rol van de EU draagt
bij aan een race naar de top van internationale normen. Op de mogelijke effecten hiervan
voor ontwikkelingslanden gaat paragraaf 5.3 in.
Een aantal voorbeelden van die normzettende rol zijn37:
• De GSM-standaard voor mobiele telefonie. Op dit moment zijn er wereldwijd bijna
2,5 miljard mobiele GSM-telefoons in gebruik.
• Voedselveiligheid. EU-beleid en -beginselen zoals het voorzorgsprincipe maken deel
uit van de Codex Alimentarius, de in VN-verband ontwikkelde normen op het terrein
van voedselveiligheid en hygiëne.
• Veiligheid op zee. De door de EU voorgeschreven norm van dubbelwandige tankers is
overgenomen door de International Maritime Organisation.
• Auto’s. De EU speelt een leidende rol bij het stellen van regels op het terrein van
uitstoot, veiligheid, en energie-efficiëntie.
• Accounting. De EU is in 2005 overgegaan tot de Internationaal Financial Reporting
Standards. Sindsdien hebben meer dan honderd landen deze standaards overgenomen.
De VS hebben stappen in deze richting genomen en ontwikkelen nu een aansluiting
met hun eigen standaards.

4.5.3

Sovereign Wealth Funds
Naar aanleiding van de groei van de zogeheten Sovereign Wealth Funds (SWF’s) is de
vraag opgekomen naar regulering van dergelijke fondsen. De noodzaak van dergelijke
regel-geving moet echter eerst nader worden onderzocht. Vrijheid van investeringen
is een zeer belangrijk principe, maar daarbij moeten twee kanttekeningen gemaakt
worden. Er moet sprake zijn van wederkerigheid van investeringstoegang tot elkaars
markten (vooral actueel in Rusland). Verder kan er een andere afweging nodig zijn indien
omvangrijke investeringen van staatsfondsen gestuurd worden, of kunnen worden, door
politieke motieven van overheden. Meer onderzoek is nodig naar wat precies het probleem is, of in de toekomst kan worden Als dit onderzoek uitwijst dat maatregelen nodig

37

Zie: COM 2007 (724) The external dimension of the single market review, Brussel, Europese Commissie.
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zijn, moet eerst gekeken worden in hoeverre met bestaande beleidsinstrumenten kan
worden volstaan; bij verdergaande maatregelen moeten de beginselen van proportionaliteit en transparantie richtinggevend zijn en moet er voorzien zijn in een beroepsmogelijkheid. Vooralsnog lijkt het erop dat deze fondsen in belangrijke mate hebben bijgedragen
aan de stabiliteit van het financiële systeem door de herkapitalisatie van in moeilijkheden geraakte financiële instellingen.
Als er regels worden vastgelegd, dient dat op Europees niveau te geschieden. Hiervoor
zijn drie redenen38:
• Als ieder lidstaat afzonderlijke regels en voorwaarden vaststelt, leidt dat tot versnippering van de interne markt en kan het schadelijk zijn voor de Europese economie als
geheel.
• Door gezamenlijk op te treden kunnen de lidstaten ook hier op internationaal niveau
meer gewicht in de schaal leggen en kan de EU een drijvende kracht worden achter
het internationale werk op dit gebied.
• Een gezamenlijke aanpak past ook in de geloofwaardigheid van het EU-handelsbeleid
dat gericht is op het openbreken van markten in derde landen.
De Europese Commissie concludeert dat de bestaande Europese regelgeving ruimte biedt
om de zorgen met betrekking tot de niet-commerciële praktijken of motieven van de SWF’s
te adresseren39. De voorstellen van de Europese Commissie richten zich vooral op de verdere ontwikkeling van internationale richtsnoeren in het kader van het IMF en de OESO en
een vrijwillige gedragscode. Het doel van deze voorstellen, die door de Europese Raad grotendeels zijn overgenomen, is te komen tot meer transparantie in het bestuur en het beleggingsbeleid van de SWF’s. Deze voorstellen gaan volgens de raad in de juiste richting.
Het Nederlandse kabinet concludeert dat de publieke belangen in Nederland goed zijn
geborgd – zelfs als SWF’s in de toekomst wel vanuit politieke motieven zouden handelen40.
Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mogelijk toekomstige risico’s verbonden
aan SWF’s zo efficiënt mogelijk te beheersen. Uitgangspunt daarbij is het behoud van het
open karakter van de Nederlandse economie en respect voor de Europese wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om maatregelen in de sfeer van de corporate governance en het
staatsdeelnemingsbeleid. Verdergaand beleid als bijvoorbeeld een toets op het publiek
belang, zoals in het VK, zal het kabinet bestuderen. De raad onderschrijft het standpunt
van het kabinet, maar benadrukt het belang van wederkerigheid van investeringstoegang
tot elkaars markten en de aanvullende voorstellen van de Europese Commissie voor meer
transparantie in het bestuur en het beleggingsbeleid van de SWF’s.

38
39
40

Zie: COM(2008) 115 A common European approach to Sovereign Wealth Funds, Brussel, Europese Commissie, pp. 7-8.
Zie: (COM) (2008) 115, p. 6.
Zie: Staatsfondsen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007/2008, 31 350, nr. 1, Brief van de ministers van Financiën en
Economische Zaken met notitie inzake Sovereign Wealth Funds (SWF's).
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4.5.4

Financieel toezicht
De gebeurtenissen op de Amerikaanse hypotheekmarkt hebben het belang van goed toezicht voor de stabiliteit van de financiële markten onderstreept. Door de integratie van
de financiële markten hebben dergelijke gebeurtenissen wereldwijde consequenties.
Grootschalige problemen zoals die op de Amerikaanse hypotheekmarkt hebben zich in
Europa nog niet voorgedaan. De problemen lijken zich hier vooralsnog te beperken tot
individuele gevallen zoals de Duitse Landesbanken, Northern Rock en Société Generale,
waar vooral interne toezichtmechanismes hebben gefaald. Dit neemt niet weg dat ook op
Europees niveau van belang is om na te gaan of er lacunes zijn in het bestaande toezichtmechanismes.
De Europese regeringsleiders hebben op de EU-Voorjaarstop van 2008 geconcludeerd dat
het van essentieel belang is dat er snel volledige openheid komt over de risico’s in de
beleggingen en schulden van financiële instellingen. De Europese Raad roept op tot
beleidsmaatregelen op vier gebieden:
• Het verbeteren van de transparantie voor beleggers, markten en regulerende instanties, in het bijzonder voor de risico’s verbonden aan zogeheten gestructureerde
producten en beleggingen buiten de balans.
• Het verbeteren van waarderingsnormen, met name voor niet-liquide activa.
• Het versterken van het toezichtskader en het risicobeheer in de financiële sector door
gedeeltelijke herziening van de richtlijn inzake kapitaalvereisten en het versterken
van het beheer van liquiditeitsrisico’s.
• Het verbeteren van de marktwerking en de prikkelstructuur op het terrein van de
kredietbeoordelaars.
De Ecofin-Raad heeft in vervolg hierop in maart 2008 voorstellen gedaan voor de verbetering en convergentie van de Europese toezichtsregels en regels voor de Europese samenwerking bij grensoverschrijdende financiële crisis. Daarnaast dienen de snelle-waarschuwingssystemen op EU- en internationaal niveau te worden versterkt waarbij een belangrijke rol
is weggelegd voor het Financial Stability Forum, het belangrijkste internationale overlegorgaan voor overheden, centrale banken en overige toezichtshouders op de banken.

4.5.5

Internationale medezeggenschap
In het globaliseringsproces is betrokkenheid van alle stakeholders bij de internationaal
opererende vennootschap van belang. In februari 2008 heeft de SER het advies Evenwichtig
Ondernemingsbestuur uitgebracht. Daarbij is ook aandacht geschonken aan de medezeggenschap bij internationaal opererende ondernemingen of concerns, maar geen overeen-
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stemming bereikt over de (gewenste) regeling ten aanzien van de EOR-Richtlijn41. Voor de
inhoud van de verschillende standpunten zij verwezen naar dit advies.
Op 20 februari 2008 heeft de Europese Commissie opties gepresenteerd voor aanpassing
van de huidige regeling van de Europese Ondernemingsraad, die conform de Verdragstekst zijn voorgelegd aan de Europese sociale partners met de vraag of men in onderhandeling wil treden in de Europese Sociale Dialoog over een aanbeveling ter zake. Omdat
partijen vooralsnog geen gezamenlijke mogelijkheden zagen het overleg te openen, heeft
de Commissie inmiddels aangekondigd met nadere voorstellen te komen. De raad
spreekt de hoop uit dat partijen alsnog met elkaar in overleg gaan.

41

Op 22 september 1994 kwam de ‘Richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een
procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie van en raadpleging
van de werknemers’ tot stand (EOR-richtlijn; 94/45/EC). Op grond van (de bijlage van) de Richtlijn heeft de EOR
recht op informatie en raadpleging over vraagstukken die van belang zijn voor de hele onderneming of het hele
concern met een communautaire dimensie.
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5

Duurzame globalisering gestalte geven: vier wegen

5.1

Thematiek en vraagstelling
De adviesvragen hebben niet alleen betrekking op de gevolgen van globalisering voor
Nederland, maar ook op de ‘spelregels’ van het globaliseringsproces. Hierover worden
aan de SER de volgende vragen voorgelegd:
• In hoeverre kunnen en/of moeten Nederlandse ondernemingen verantwoordelijkheid
nemen voor de maatschappelijke effecten van productie door bedrijven in het buitenland waarmee zij in productie- en handelsketens verbonden zijn? En welke best
practices zijn inmiddels op dit terrein ontwikkeld?
• Wordt voor de Nederlandse overheid en/of het Nederlandse bedrijfsleven een rol
gezien om langs de weg van de Europese Unie en andere internationale organisaties
het globaliseringsproces als zodanig positief te beïnvloeden? En zo ja, wat is de
inhoud van die rol(len)?
Centrale vraag: hoe kan Nederland bijdragen aan duurzame globalisering?
Dit hoofdstuk combineert deze twee vragen door de ketenverantwoordelijkheid van
bedrijven in een breder perspectief van de bevordering van duurzame globalisering te
plaatsen. De centrale vraag van dit hoofdstuk is hoe Nederland hieraan kan bijdragen
door eigen beleid en langs de weg van de Europese Unie en internationale organisaties.
Het door de SER gehanteerde brede welvaartsbegrip impliceert niet alleen de materiële
vooruitgang, maar ook aspecten van sociale vooruitgang en een goede kwaliteit van de
leefomgeving. Door evenwicht en samenhang te brengen en te behouden tussen profit,
people en planet legt deze de benadering de basis voor duurzame ontwikkeling1.
Liberalisering van de internationale handel komt de maatschappelijke welvaart ten
goede indien de handel plaatsvindt binnen een kader van flankerend beleid dat is gericht
op het bevorderen van duurzame ontwikkeling in drie dimensies: economisch, sociaal en
ecologisch. Bij het flankerend beleid op sociaal terrein gaat het om de vraag hoe Nederland kan bijdragen aan de bevordering van decent work.
Wegen om duurzame globalisering gestalte te geven
Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens vier wegen om duurzame globalisering
gestalte te geven.
1 Via de landen waar de productie plaatsvindt door overeenkomsten, hulp en druk
(paragraaf 5.2).
2 Via de eisen die aan ingevoerde producten worden gesteld of de voorwaarden die aan
markttoegang worden gekoppeld (paragraaf 5.3).

1

Zie ook VNO-NCW (2007) Discussienota Duurzame Globalisering: Over het kwetsbare evenwicht van Profit,
Prosperity, People en Planet (ten behoeve van de Bilderbergconferentie februari 2008), oktober 2007.
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3 Via de Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren door hen aan te spreken
op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij hun eigen productiefaciliteiten en
die van hun toeleveranciers (paragraaf 5.4).
4 Via de keuzes die consumenten maken met behulp van keurmerken en etiketten
(paragraaf 5.5).
Paragraaf 5.6 vat samen wat langs deze wegen kan worden bereikt en illustreert de noodzaak van het benutten van al deze vier wegen aan de hand van de casus kinderarbeid.
Het hoofdstuk eindigt met een slotbeschouwing (paragraaf 5.7).
Aandachtspunten: beleidsruimte en markttoegang ontwikkelingslanden
Bij het bevorderen van duurzame globalisering moet zorgvuldig worden gekeken naar de
belangen en preferenties van ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij om de beleidsruimte
voor ontwikkelingslanden en de zorgen van ontwikkelingslanden over verkapt protectionisme dat een betere integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie in de
weg kan staan (zie hoofdstuk 6). Bij het inzetten van handelspolitieke maatregelen moet
in bredere zin gekeken worden naar de mogelijke gevolgen voor het wereldhandelssysteem.

5.2

Overeenkomsten met, hulp aan en druk op productielanden

5.2.1

Inleiding
De eerste weg om duurzame globalisering te bevorderen is door internationale normen
overeengekomen in breed gedragen verdragen. Landen die deze verdragen hebben onderschreven kunnen worden aangesproken op de handhaving van de normen en geholpen
worden bij de implementatie ervan.
Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden op terreinen waar dergelijke verdragen
bestaan of, zoals op het terrein van dierenwelzijn, in ontwikkeling zijn. Gegeven het
grote aantal landen en de benodigde eenstemmigheid, duren de onderhandelingen over
de verdragen of de aanpassing daarvan vaak lang. Dit verklaart waarom deze ideale oplossing slechts op een beperkt aantal, maar wel belangrijke, terreinen lukt. Een uitdaging is
om het aantal praktisch toepasbare normen te vergroten.
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tabel 5.1

Internationale verdragen en normen op het terrein van arbeidsrechten, milieu, voedselveiligheid
Beleidsterrein

Relevante internationale verdragen

Arbeidsrechten

VN-Mensenrechten (met name kinderarbeid, vrijheid van
vereniging, non-dicriminatie)
ILO-Verdragen, met name de verdragen over de
fundamentele rechten bij de arbeid, die breed gedragen worden.

Milieu en biodiversiteit*

Montreal-protocol over het beperken van gassen (CFK's) die
de ozonlaag aantasten
Kyoto/Bali-Verdrag over doelstellingen met betrekking tot
het beperken van broeikasgassen
Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES) over het beperken van de
internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten.
Biodiversiteitsverdrag (Rio de Janeiro 1992).

Voedselveiligheid

WTO-overeenkomsten over technische handelsbelemmeringen (TBT)
en sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS). De TBT-overeenkomst
maakt onderscheid tussen verplichte technische voorschriften en
vrijwillige normen en schrijft landen voor zoveel internationale normen als mogelijk is te hanteren. Afwijkingen hiervan zijn toegestaan
indien dit nodig wordt geacht voor de bescherming van het leven van
mensen, dieren, planten of het milieu. De SPS-overeenkomst betreft
afspraken over het gebruik van nationale regels voor de bescherming
van mensen, dieren en planten tegen ziekte en schadelijke stoffen
in voedsel. De overeenkomst moedigt landen aan internationale
normen te hanteren. Landen mogen hiervan afwijken, op basis van
wetenschappelijke inzichten alsmede op risicobeoordeling.
In de zogeheten Codex Alimentarius worden normen vastgesteld die
door SPS en TBT erkend worden). De Codex heeft ook een code vastgesteld om de dumping van onveilig of slecht voedsel te voorkomen.

Dierenwelzijn

De World Organization for Animal Health is bezig internationale
normen voor dierenwelzijn te ontwikkelen.

* De VN-Natuur- en Milieuverdragen betreffen: het Biodiversiteitsverdrag CBD, het Biosafety Protocol, het Klimaatverdrag
UNFCCC, het Kyoto-protocol, het Intergovernmental Panel for Climate Change IPCC, het woestijnbestrijdingsverdrag UNCCD,
de UNESCO World Heritage Convention, de RAMSAR wetlands Conventie, het CITES Verdrag over internationale handel in
wilde dieren en planten, de Bonn-Conventie over bescherming van trekkende diersoorten, waaronder weer een aantal deelverdragen vallen en het Verdrag van Bern over Europese wilde dieren en planten.

Een belangrijk aandachtspunt bij het begaan van deze weg is het juiste evenwicht tussen
hulp bij de implementatie van de normen en druk op de handhaving van de normen.
Voor ontwikkelingslanden kan de implementatie van de normen kosten met zich meebrengen: zij zullen hiervoor op enigerlei wijze gecompenseerd moeten worden. Dat
maakt het voor deze landen ook aantrekkelijk normen te onderschrijven en te handhaven.
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De algemene vraag hoe landen kunnen worden aangesproken op de handhaving van
internationale normen en hoe ze bij de implementatie ervan kunnen worden geholpen,
spitst deze paragraaf toe op de fundamentele arbeidsnormen. Deze maken ook onderdeel
uit van de Decent Work Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (International
Labour Organization, ILO).
De SER vindt dat de naleving van de fundamentele arbeidsnormen dient te worden bevorderd door een tweesporenaanpak van versterkt toezicht door de ILO (de stick) en van positieve maatregelen (de carrots), zoals steun bij het ontwikkelen van een sociale infrastructuur en bij het verbeteren van onderwijsvoorzieningen2.
Ook de Wereldcommissie voor de sociale dimensie van globalisering is voorstander van
een mix van positieve maatregelen en versterkt toezicht van de ILO3:
We believe that it is essential that respect for core labour standards form part of a broader
development agenda for development, and that the capacity of the ILO to promote them be
reinforced. This involves mobilizing the multilateral system as a whole, and strengthening
this goal in the actions of governments, enterprises and the other actors concerned’.
Van der Heijden benadrukt in dit verband dat de ILO niet als uitgangspunt heeft om landen
‘te straffen’ voor het niet naleven van verdragen, maar juist om te proberen landen behulpzaam te zijn bij het naleven van geratificeerde verdragen4. Overigens is het een probleem
dat het gemiddeld aantal ratificaties van ILO-Verdragen niet erg hoog is. Van de sinds 1993
in totaal 20 aangenomen Verdragen en Aanbevelingen kregen er bijvoorbeeld slechts 3 ratificatie van ten minste 20 lidstaten5.
Deze paragraaf werkt deze tweesporenbenadering uit voor het bevorderen en het handhaven van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Paragraaf 5.2.2 geeft eerst enige
algemene informatie over de ILO, de fundamentele arbeidsnormen en de Decent Work
Agenda. Paragraaf 5.2.3 behandelt het toezicht van de ILO en de wenselijkheid en mogelijkheden om dit toezicht te versterken. Paragraaf 5.2.4 gaat in op de positieve maatregelen door de ILO en anderen gericht op het tot stand komen van Decent Work. Over dit
laatste heeft de SER een aanvullende adviesvraag gekregen van minister Donner. Paragraaf
5.2.5 formuleert enkele conclusies en aanbevelingen.

2
3
4

5

SER (1996) Rapport Internationale handel en arbeidsnormen, Den Haag, p. 32.
Zie World Commission on the social dimension of globalisation (2004) A Fair globalisation: creating opportunities for
all, Genève, pp. 94-5..
P. van der Heijden (1999) Handhaving van ILO-(minimum)normen, in: N. Sybesma-Knol en P. F. van der Heijden, Rol
en betekenis van de rechtsontwikkeling in de ILO, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal
Recht, Deventer, Kluwer.
Van der Heijden en Keizer noemen in hun paper voor de Decent Work Conferentie van 2008 (Decent work en haar
betekenis) de forse groei van het aantal Verdragen in de tweede helft van de 20e eeuw in dit licht een pyrrhusoverwinning. Zie ook voetnoot 8.
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5.2.2

De ILO en de Decent Work Agenda
De fundamentele arbeidsnormen
De ILO is opgericht vanuit het idee dat een duurzame wereldvrede niet denkbaar is zonder sociale rechtvaardigheid (zie onderstaand kader). In het briefadvies over globalisering uit 2001 heeft de SER het belang van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO
onderstreept. De internationale arbeidsconferentie (ILC) van de ILO in 1998 heeft in een
Verklaring vastgelegd dat een aantal beginselen en rechten in verband met arbeid gelden
als fundamentele arbeidsnormen en daarmee universele gelding hebben. Aan deze
beginselen zijn dus ook de leden van de ILO gebonden die de desbetreffende ILO-verdragen niet hebben geratificeerd. Het gaat hierbij om de volgende beginselen en rechten:
• de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op vrije onderhandelingen (verdragen 87 en 98);
• het uitbannen van alle vormen van dwangarbeid (verdragen 29 en 105) ;
• het effectief afschaffen van kinderarbeid (verdragen 138 en 182);
• het uitbannen van discriminatie in beroep en beroepsuitoefening (verdragen 100 en 111).

International Labour Organisation (ILO)
De ILO is opgericht in 1919 als uitvloeisel van de vredesonderhandelingen na
de Eerste Wereldoorlog. De ILO was eerst een agentschap van de Volkenbond, later
van de Verenigde Naties. Het huidige handvest is vastgesteld in 1944 in de Verklaring van Philadelphia. De ILO werd opgericht vanuit de idee dat een duurzame
vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Om dat te bereiken heeft
de organisatie vier hoofddoelstellingen geformuleerd: het bevorderen van het
recht op werk, het verbeteren van de kans voor mannen en voor vrouwen om werk
te krijgen en te behouden, het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid, en
het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.
Bijzonder is dat de ILO tripartiet is samengesteld uit regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten, en bovendien voor ieder land een lid namens de nationale
werkgeversorganisaties en een lid namens de werknemersorganisaties.
De ILO neemt verdragen en aanbevelingen aan om deze doelstellingen in meer
concrete normen vast te leggen. Daarover wordt tripartiet onderhandeld tijdens
de jaarlijkse internationale conferentie in Genève in juni. Voordat verdragen van
de ILO bindend kunnen worden, moeten deze wel door de lidstaten worden geratificeerd (in de praktijk vindt ratificatie soms slechts in een beperkt aantal landen plaats).
Vermelding verdient ook het internationale trainingscentrum van de ILO
(ITCILO) in Turijn. Dit is belast met ontwikkelen en aanbieden van trainingen
aan sociale partners in alle ILO-lidstaten ten aanzien van de diverse ILO-activiteiten (zie www.itcilo.org).
Ter ondersteuning van de werkgeversvertegenwoor-digers en voor de onderlinge
afstemming hebben werkgevers in 1920 de IOE (International Organisation of
Employers) opgericht. De IOE telt thans 146 leden uit 138 landen, waaronder
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VNO-NCW. Aan vakbondszijde is er de ITUC (International Trade Union
Confederation).

De fundamentele verdragen zijn door een groot aantal leden van de ILO geratificeerd.
Tabel 5.2 geeft per werelddeel aan hoeveel van de bij de ILO aangesloten landen de desbetreffende fundamentele verdragen hebben onderschreven. De Verdragen zijn door
praktisch alle Europese landen onderschreven. De ratificatiegraad is echter relatief laag
in Azië.
tabel 5.2

Ratificatiegraad van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO en de daarbij horende verdragen
Vrijheid van
vakvereniging en
collectieve
onderhandelingen

Verdragen

Uitbannen van
alle vormen van
dwangarbeid

Uitbannen van
discriminatie in
beroep en
beroepsuitoefening

Afschaffen van
kinderarbeid

nr. 87

nr. 98

nr. 29

nr. 105

nr. 100

nr. 111

nr. 138

Totaal (181)

82

87

95

94

91

92

83

nr. 182
91

Afrika (53)

91

98

100

100

94

100

87

92

Amerika (35)

94

91

94

100

94

94

83

97

Azië (42)

40

55

83

74

71

69

62

79

Europa (51)*

98

98

100

100

100

100

96

96

Toelichting: de ratificatiegraad geeft het percentage van de landen aan dat de betreffende verdragen heeft onderschreven.
In de eerste kolom staat tussen haakjes om hoeveel landen het gaat. * Inclusief Kazakstan, Kirchizië, Turkmenië en
Oezbekistan. Als deze landen buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de ratificatiegraad voor Europa 100 procent.
Bron: ILO Lex, Database of International Labour Standards.

De Aziatische landen scoren met name slecht op het vlak van de vrijheid van vakvereniging en onderhandelingen. China is hiervan het meest prominente voorbeeld. India heeft
de Verdragen over kinderarbeid niet geratificeerd. Birma heeft maar twee van de acht
conventies geratificeerd. In dit land vinden veelvuldig schendingen plaats. Overigens
kunnen landen verschillende motieven hebben om verdragen niet te ratificeren. De VS
heeft bijvoorbeeld ook maar twee van de acht fundamentele verdragen geratificeerd,
vooral vanwege politieke zorgen dat internationale verdragen voorrang nemen boven
lokale wetten of wetten van de staten6.
Niet alleen landen worden geacht zich aan de fundamentele arbeidsnormen houden,
maar ook voor bedrijven gelden de normen als richtlijn in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (zie paragraaf 5.4)

6

Zie K. A. Elliot en R. B. Freeman (2003) Can Labor Standards improve under globalization?, Washington DC, Peterson
Institute for International Economics, p. 107.
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De Decent Work Agenda
‘Decent work’ is in 1999 door de Directeur Generaal van de ILO, Somavia, geïntroduceerd
als herformulering van de primaire doelstelling van de ILO7:
De belangrijkste actuele doelstelling van de ILO is thans het creëren van kansen voor vrouwen
en mannen op waardig en productief werk, dat wordt uitgevoerd uit vrije wil en onder gelijke,
veilige en menswaardige omstandigheden. Dit is de belangrijkste doelstelling van de organisatie
op dit moment. In ‘decent work’ komen alle strategische doelstellingen samen: het bevorderen van
rechten op werk, rechten op werkgelegenheid, op sociale bescherming en op sociaal overleg.
Het bevorderen van de fundamentele arbeidsnormen – zoals ook opgenomen in de
Verklaring van 1998 – vormt één van de vier pilaren van de Decent Work Agenda van
de ILO. De andere drie pilaren betreffen:
• het creëren van grotere mogelijkheden voor mannen en vrouwen om passend werk en
inkomen te verwerven (werkgelegenheid);
• het vergroten van de dekking en effectiviteit van sociale bescherming voor iedereen
(sociale bescherming);
• het versterken van tripartisme en sociale dialoog.
Deze vier pijlers gelden zowel voor geïndustrialiseerde landen als voor opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Een uitgebreide beschrijving van ontstaan, inhoud en
betekenis van de Decent Work Agenda is opgenomen in bijlage 78.
De Decent Work Agenda kan worden gezien als een pakkende en bondige herformulering
van de strategische doelstellingen van de ILO, die zowel voor de geïndustrialiseerde als
voor de ontwikkelingslanden gelden. Decent work is uitdrukkelijk bedoeld als een kader
voor meer coherentie in het sociaal-economische beleid op nationaal en op internationaal niveau. Het bevorderen van ‘decent work’ als flankerend beleid bij globalisering zal
eraan bijdragen dat de positieve effecten ervan aan meer mensen en met name ook aan
de armen ten goede komen. ‘Decent work for all’ is wat de globalisering een sociaal
gezicht zal geven.
Nadere invulling van de Agenda is een zaak van de lidstaten, uiteraard met inachtneming van de fundamentele arbeidsnormen uit de Verklaring van 1998 en alle andere
geratificeerde Verdragen. De Nederlandse regering geeft aan de Decent Work Agenda te
ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook door ‘decent work’ op de internationale
agenda te zetten en in de criteria voor haar eigen aanbesteding en inkoop aan ‘decent
7
8

Report of the Director-General Decent Work, besproken op de 87ste zitting van de ILO-plenaire bijeenkomst, Genève,
juni 1999 (vertaling citaat: SER).
In bijlage 7 is opgenomen hoofdstuk 1 van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008) Decent Work
op de Agenda: Nederland en de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (http://docs.szw.nl/pdf/135/2008/
135_2008_1_19580.pdf). Zie voorts: A. Keizer, P. van der Heijden (2008) Decent work en haar betekenis, paper voor
de conferentie ‘Decent Work for All: From wish to reality’ van 2008 (SZW), zie http://www.decentwork.registrationsite.nl/view.cfm?page_id=6142 .
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work’ en met name de fundamentele werknemersrechten een plaats te geven9. Ook de EU
wil bijdragen aan de implementatie van de Decent Work Agenda, zoals blijkt uit haar
rapport ‘Decent Work for All’ uit 2006.
5.2.3

De stick: versterken toezicht ILO
Het toezichtmechanisme van de ILO
Het bestaande toezichtmechanisme van de ILO bestaat uit vier onderdelen10:
• de normale supervisie op de naleving van de verdragen;
• een bezwaarschriften- en klachtenprocedure;
• een vaste commissie die toeziet op de naleving van de verdragen betreffende
vakbondsvrijheid;
• het ‘follow-up’-mechanisme bij de ILO-verklaring over de fundamentele
arbeidsnormen.
De normale supervisiecyclus verloopt als volgt. De lidstaten dienen elke twee jaar te rapporteren over de fundamentele verdragen en iedere vijf jaar over alle andere geratificeerde
verdragen. Het gaat daarbij alleen om de wijzigingen die zijn opgetreden in de betreffende
periode. Ook lidstaten die een verdrag niet hebben geratificeerd, dienen regelmatig te rapporteren over de stand van de wetgeving en ten aanzien van normen van niet-geratificeerde verdragen. Tevens moet de lidstaat aangeven welke factoren ratificatie verhinderen
of vertragen. Dit geldt ook voor de fundamentele arbeidsnormen (zie hieronder).
De rapportages omtrent de naleving van de geratificeerde verdragen worden vervolgens
voorgelegd aan een comité van onafhankelijke deskundigen. Dit comité maakt op basis
van de rapportages en eventuele observaties van sociale partners een rapport dat ter
bespreking wordt aangeboden aan een vaste commissie van de jaarlijkse Internationale
Arbeidsconferentie. Deze conferentiecommissie maakt op basis van de rapportage van
het comité van deskundigen een lijst op van landen waar de naleving van de verdragen
tekortschiet. Deze lijst wordt vervolgens openbaar behandeld op de conferentie. Tijdens
de behandeling voeren vooral de sociale partners het woord. Als een lidstaat weigert om
te voldoen aan de verlangens van de conferentiecommissie, dan volgt een speciale vermelding in het rapport dat deze commissie aan de plenaire zitting van de ILO aanbiedt.
Voor nader onderzoek naar de situatie in de desbetreffende lidstaat, kan de conferentiecommissie een ‘direct contact mission’ afvaardigen naar de betreffende lidstaat.
Sociale partners kunnen een klacht indienen tegen een lidstaat die niet op bevredigende
wijze uitvoering geeft aan een door deze lidstaat geratificeerd verdrag. Indien de Raad
van Beheer van de ILO het verweer van de desbetreffende lidstaat tegen de klacht onvol-

9
10

Zie: Preparation of the 2007 report on policy coherence for development: Response of the Netherlands to the
questionnaire, p. 30.
Dit overzicht is gebaseerd op P. van der Heijden (1999) Handhaving van ILO-(minimum)normen, in: N. Sybesma-Knol
en P. F. van der Heijden, Rol en betekenis van de rechtsontwikkeling in de ILO , op.cit.
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doende acht, kan het tot publicatie van de klacht en het verweer overgaan. Daarnaast
bestaat een zwaardere klachtenprocedure, waarbij de Raad van Beheer een commissie
van onderzoek kan instellen. Volgt de lidstaat de eventuele aanbevelingen van deze commissie niet op, dan kan de zaak worden voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof
in Den Haag. Dit komt echter zelden voor.
Daarnaast bestaat er nog een vaste commissie die toeziet op de naleving van de verdragen
met betrekking tot de vrijheid van vakorganisatie. Het bijzondere van deze procedure
is dat ook kan worden opgetreden tegen landen die de desbetreffende verdragen niet
hebben ondertekend.
Tot slot bestaat er een evaluatieprocedure van de Verklaring over de Fundamentele
Rechten bij de Arbeid uit 1998. Deze evaluatiemechanisme bestaat uit twee onderdelen.
Lidstaten die niet alle fundamentele verdragen hebben ondertekend, moeten aan de
Raad van Beheer van de ILO rapporteren op de vier onderdelen waarop de verdragen
betrekking hebben. Ten tweede brengt de Raad van Beheer een jaarlijks rapport uit over
de implementatie van de fundamentele rechten.
Effectiviteit van het toezichtmechanisme
De beoordeling van de effectiviteit van het ILO-toezicht kan uit twee gezichtspunten
worden benaderd:
• Houden landen zich aan hun Verdragsverplichtingen?
• Zijn lidstaten bereid de aanbevelingen voor betere naleving en implementatie van de
Verdragen op te volgen?
De eerste vraag kan worden beantwoord vanuit openbare bevindingen en aanbevelingen
van het comité van deskundigen die de rapportages van de lidstaten beoordeeld. Op basis
hiervan oordeelde de OECD dat de klachten over niet-naleving van de conventies over vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen niet substantieel
zijn gedaald tussen 1989 en 199911:
… ondanks de toegenomen internationale aandacht voor de fundamentele arbeidsnormen tijdens
de periode, is er geen duidelijke indicatie dat er over het geheel genomen sprake is van een substantiële vooruitgang bij het terugdringen van het niet-naleven van deze twee conventies.
Met betrekking tot de tweede vraag is het beeld gemengd. Van der Heijden geeft aan dat
landen volgens het jaarlijkse toezichtsysteem in een aantal gevallen daadwerkelijk tot
aanpassing van de wetgeving of praktijk overgaan. Maar hij geeft ook aan dat er ook
landen zijn die zich niets aantrekken van de aanbevelingen van de ILO, zoals Birma, dat
al zeker sinds 1996 de aanbevelingen met betrekking tot het eindigen van gedwongen

11

OECD (2000) International Trade and Labour Standards, Organisation for Economic Co-operation and Development,
p. 87 (vertaling citaat: SER).

177

DUURZAME GLOBALISERING GESTALTE GEVEN: VIER WEGEN

arbeid negeert. Ook de aanbevelingen van de vaste commissie over de vrijheid van vakorganisatie worden wisselend opgevolgd.
Voorstellen tot versterking van het toezichtmechanisme
Dit gemengde beeld over de naleving van de ILO-verdragen geeft aanleiding tot de vraag
hoe het toezicht van de ILO kan worden versterkt. In het SER-rapport Fundamentele arbeidsnormen en internationale handel uit 1996 zijn hiertoe de volgende voorstellen gedaan12:
• Meer zelfrapportages van lidstaten en schaduwrapportages ter vergroting van de controle op de naleving van de normen.
• Instelling van speciale onderzoekscommissies naar het voorbeeld van de vaste commissie die toeziet op het recht van vakvereniging. Deze commissies, die de bevoegdheid moeten krijgen tot het verrichten van inspecties ter plaatse, rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Beheer van de ILO.
• Aanmoediging van de lidstaten om de fundamentele verdragen te ondertekenen.
• En als eventueel sluitstuk van een meer omvattende aanpak: het instellen van een systeem van geleidelijk in zwaarte oplopende sancties zoals het opzeggen van preferentiële tarieven, negatieve sancties of, wanneer vrede en veiligheid in het geding zijn,
zelfs een embargo. De mogelijkheid en wenselijkheid van een koppeling tussen
arbeidsnormen en handelsmaatregelen komt uitgebreider in paragraaf 5.3 naar voren.
Naast de voorstellen van de SER zijn er nog andere voorstellen voor versterking van het
ILO-toezicht gedaan:
• Een betere verspreiding van de informatie over de nakoming van de verdragen. De ILO
zou een scoreboard kunnen maken van de landen die de fundamentele verdragen niet
nakomen, of niet ondertekend hebben. De ILO zou ook meer proactief kunnen zijn in
het verspreiden van informatie over goede en slechte praktijken en landen naar
andere organisaties, het bedrijfsleven en NGO’s13.
• Instelling van een procedure waarmee het lidmaatschap van landen die stelselmatig
en langdurig de fundamentele verdragen overtreden, zoals Birma kan worden opgeschort en eventueel kan worden opgezegd14.
Kanttekeningen bij de voorstellen tot versterking van het toezicht
Bij de versterking van het toezicht door de ILO tekent zich een dilemma af. Meer nadruk op
bestraffing (in welke vorm dan ook, naming en shaming, opschorten lidmaatschap, handelsmaatregelen) kan op den duur leiden tot een vermindering van de effectiviteit van het
bestaande beleid van de organisatie15, dat juist vooral gericht is op vrijwillige aanvaarding
en morele beïnvloeding.

12
13
14
15

SER (1996) Rapport Cie-ISEA Fundamentele arbeidsnormen en internationale handel, Den Haag, p. 32.
Zie J. Bates (2000) International Trade and Labor Standards, PPI Policy Report, Progressive Policy Institute Online;
K. A. Elliot en R. B. Freeman (2003) Can Labor Standards improve under globalization?, op.cit., pp. 137-139.
J. Bates (2000) International Trade and Labor Standards, op. cit.
J. Bates (2000) International Trade and Labor Standards, op. cit., p. 20; zie ook T.H. Moran (2002) Beyond Sweatshops:
Foreign Direct Investment and Globalization in Developing Countries, Brookings Institution Press, pp. 106-107.
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Het is verder de vraag of het probleem vooral ligt bij de bereidheid van landen om sancties te nemen tegen een land dat langdurig en stelselmatig de fundamentele verdragen
schendt. Birma staat al heel lang onder druk binnen de ILO vanwege het schenden van de
verdragen betreffende gedwongen arbeid. Verdergaande maatregelen zijn vooral tegengehouden door Aziatische landen16. In 2006 is gepoogd een aantal voorwaarden op te stellen waaraan Birma zou moeten voldoen om een gang naar het Internationaal Gerechtshof te vermijden. Maar ook nu willen Aziatische landen de dialoog voortzetten.
Overigens hebben zowel de EU als de VS besloten tot handelssancties tegen Birma. Zo heeft
de EU de preferentiële tarieven van Birma al in 1997 opgeschort. De EU heeft in december
2007 besloten de beperkende maatregelen tegen Birma zo nodig aan te scherpen in het
licht van de ontwikkeling ter plaatse17.
En ook in een ander geval heeft de EU handelsmaatregelen genomen. Nadat de ILO constateerde dat Wit-Rusland de vrijheid van vakvereniging niet respecteert, heeft de EU in
juni 2007 de preferentiële tarieven voor Wit-Rusland opgeheven (zie ook paragraaf 5.3).
5.2.4

De carrots: de Decent Work Agenda en beleidscoherentie
Implementatie van de Decent Work Agenda op nationaal niveau
Het werk van de ILO is er vooral op gericht om landen behulpzaam te zijn bij het naleven
van de geratificeerde verdragen. Die hulp kan plaatsvinden in de vorm van technische
assistentie, juridische adviezen et cetera. Er bestaan nu ongeveer duizend technische hulpprogramma’s in meer dan tachtig landen, waarbij meer dan zestig donoren bij betrokken
zijn. Het jaarlijkse budget van deze programma’s bedraagt ongeveer 130 miljoen dollar18.
De technische hulpprogramma’s hebben tot doel om de Decent Work Agenda op nationaal niveau te implementeren. Vanaf 2006 worden de zogeheten Decent Work Landenprogramma’s het voornaamste vehikel voor de technische hulpprogramma’s van de ILO.
Nederland heeft toegezegd om in de periode 2006-2010 32 miljoen euro bij te dragen aan
de Decent Work Landenprogramma’s.
Een belangrijk onderdeel van de Decent Work Landenprogramma’s wordt het stimuleren
van private-sector-ontwikkeling en duurzaam en sociaal ondernemen (promotion of
sustainable enterprises)19. Dit wordt gezien als een belangrijk instrument voor het scheppen van waardig werk, duurzame ontwikkeling en innovatie gericht op de verbetering
van de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om het scheppen
en versterken van de institutionele voorwaarden voor ondernemerschap en het stimu-

16
17
18
19

Zie uitgebreider tot 2003: K. A. Elliot en R.B.Freeman (2003) Can Labor Standards improve under globalization, op. cit.,
pp. 104-107.
Zie Conclusies van het voorzitterschap: Europese Raad van Brussel, 14 december 2007, op.cit., punt 80.
Zie de website van de ILO (www.ilo.org) How the ILO Works: technical cooperation.
ILO (2007) Resolution concerning the promotion of sustainable enterprises, ILO, General Conference, 96e meeting
2007, International Labour Organization.
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leren van duurzaam en sociaal ondernemen. In dit kader zal de ILO ook de ratificatie en
toepassing van een aantal Verdragen stimuleren20.
Decent Work als mondiale beleidsdoelstelling
De door de ILO ingestelde World Commission on the Social Dimension of Globalisation
heeft in zijn rapport A Fair Globalization, uit 2004 voorgesteld om het scheppen van
waardig werk als mondiaal beleidsdoel vast te stellen21:
'Decent work' voor iedereen moet een mondiaal beleidsdoel zijn en moet worden ondersteund door
middel van een meer samenhangend beleid binnen het multilaterale systeem. Alle organisaties
binnen het multilaterale systeem zouden op meer geïntegreerde en samenhangende wijze moeten
omgaan met het internationale economische en arbeidsbeleid.
Het slotdocument van de VN-top in september 2005 heeft dit voorstel overgenomen22:
Wij [staatshoofden en regeringsleiders] ondersteunen eerlijke globalisering ten zeerste en verklaren dat wij de doelstellingen van volledige en productieve werkgelegenheid en 'Decent Work' voor
iedereen (inclusief vrouwen en jongeren) centraal zullen stellen in ons nationale en internationale
beleid en in ons nationale ontwikkelingsbeleid, waaronder armoedebeleid, in het kader van onze
inspanningen ten aanzien van de millenniumdoelen. Deze maatregelen moeten er ook voor zorgen dat de ernstigste vormen van kinderarbeid (zoals gedefinieerd in Conventie nr. 182 van de
International Labour Organisation) en dwangarbeid worden uitgebannen. Wij verklaren tevens
dat de fundamentele beginselen en rechten op het werk volledig zullen worden gerespecteerd.
Ook op de recente top van de G-8 in Heiligendamm is steun uitgesproken voor de Decent
Work Agenda van de ILO. Op een vervolgbijeenkomst georganiseerd door de Duitse Bondskanselier hebben de leiders van IMF, Wereldbank, WTO, OECD en ILO hun commitment
nog eens bevestigd. Decent Work als mondiaal beleidsdoel vraagt om een coherent beleid
van de internationale organisaties en instellingen. Het behoud en scheppen van productieve en kwalitatief goede werkgelegenheid is tot nu toe onvoldoende beleidsprioriteit
geweest bij internationale organisaties die zich met globalisering en met ontwikkeling
bezighouden, maar ook zij krijgen meer aandacht voor de sociale dimensie van globalisering. De Decent Work Agenda wil eraan bijdragen dat alle internationale instellingen
die invloed hebben op de sociaal-economische situatie in een land (WTO, Wereldbank,
IMF, OECD, EU, UNDP en de andere UN Agencies) meer prioriteit geven aan het bevorderen van werkgelegenheid die productief en menswaardig is. Om synergie te krijgen
tussen het werk van de VN-instellingen heeft de Chief Executives Board van de VN een

20

21
22

Het gaat daarbij om de Verdragen 81 (Arbeidsinspectie), 94 (arbeidsvoorwaarden in overheidscontracten), 135
(bescherming van de vertegenwoordigers van werknemers in de onderneming), 183 (bescherming van zwangere
vrouwen) en de aanbevelingen 189 (werkgelegenheidscreatie mkb), 193 (stimuleren van coöperatieven), 195
(ontwikkeling HRM) en 198 (afbakening en definitie arbeidsrelatie).
World Commission on the social dimension of globalisation (2004) A Fair globalisation: Creating opportunities for all,
op.cit., p. 145. (vertaling citaat: SER).
UN (2005) Resolutions adopted by the General Assembly: 2005 World Summit Outcome, punt 47 (A/res/60/1),
New York, United Nations – General Assembly (vertaling citaat: SER).
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‘Toolkit for Mainstreaming Employment en Decent Work’ aangenomen. Decent Work is
een van de doelstellingen onder het Millennium Doel 1 van het uitbannen van armoede
en honger (zie paragraaf 2.5.3).
De Wereldbank en beleidscoherentie
Voor het verschaffen van een langetermijnlening aan een ontwikkelingsland stelt de
Wereldbank een Country Assistance Srtategy (CAS) op voor het betreffende land. De CAS
identificeert op welke gebieden de assistentie van de Wereldbank het grootste effect op
armoedevermindering kan hebben. Naast een grondige analyse van de macro-economische- en armoedesituatie, besteedt de Wereldbank ook aandacht aan bestuur, milieu,
gender, de financiële sector en de fundamentele arbeidsnormen.
Voor de incorporatie van fundamentele arbeidsnormen in de CAS heeft de Wereldbank
een speciale Core Labor Standards Toolkit ontworpen. Met behulp van deze toolkit analyseert de CAST (i) de legale en institutionele status van de fundamentele arbeidsnormen;
(ii) de uitwerking hiervan in de praktijk; (iii) de voorgenomen acties ter verbetering door
de overheid; (iv) de rol van de Wereldbank hierin.
De Wereldbank benadrukt dat het niet de taak is van de bank om als handhavingsorgaan
van de ILO-normen te fungeren. Echter, als het niet implementeren van (bepaalde) fundamentele arbeidsnormen leidt tot een negatief effect op de ontwikkelingsmogelijkheden
van een land, kan de bank dit wel adresseren via een dialoog met het desbetreffende land.
Samenwerking met de ILO is hierbij wenselijk. In sommige gevallen spreekt de Wereldbank een land direct aan, bijvoorbeeld als er sprake is van kinderarbeid. Dit hangt samen
met het lidmaatschap van de Wereldbank van de Global Task Force on Child Labour and
Education For All (zie casus kinderarbeid)23.
Ook bij de uitvoering van grote projecten onder haar verantwoordelijkheid ziet de
Wereldbank toe op naleving van fundamentele arbeidsnormen. Opmerkelijk in dit licht
is dat de Wereldbank in haar ‘Doing Business’-rapport landen die fundamentele arbeidsnormen ernstig schenden, zoals Wit-Rusland en Saoedi-Arabië, een hoge score geeft voor
doing business omdat deze landen zo weinig arbeidsmarktregulering kennen.
Overigens is deze indicator van het Doing Business Report momenteel onderwerp van
gesprek tussen de Wereldbank en de ILO, in het kader van samenwerking tussen deze
beide organisaties24.
De Decent Work Agenda, beleidscoherentie en de EU
De Europese Raad heeft in december 2004 in het kader van de verwezenlijking van de
millenniumdoelstellingen opgeroepen tot verdere versterking van de samenhang in het
ontwikkelingsbeleid door “ruimer en stelselmatiger gebruik te maken van bestaande

23
24

Wereldbank, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,,
contentMDK:20224298~menuPK:584854~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html .
Zie ook de toespraak van de President van de Wereldbank Robert Zoellick voor de Governing Body ILO op 17 maart
2008, Genève.
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mechanisme voor overleg en effectbeoordeling en procedures om alle beleidsmaatregelen ter zake te toetsen op hun effect op ontwikkelingslanden”25. De Europese Commissie
heeft daarop een concept ontwikkeld om de coherentie van het ontwikkelingsbeleid te
toetsen26. In de evaluatie van de coherentie van het ontwikkelingsbeleid besteedt de
Europese Commissie ook aandacht aan de Decent Work Agenda27. De Commissie identificeert hierin een aantal aandachtsgebieden zoals integratie van de Decent Work Agenda
in de handels- en samenwerkingsovereenkomsten met derde landen28, de integratie van
de sociale dimensie van globalisering in de beleidsdialoog met individuele partnerlanden en in de hulpprogramma’s van de EU, en de mogelijke integratie van het eerlijke handelsconcept in al het relevante EU-beleid.
Mogelijkheden om beleidscoherentie verder te bevorderen
De ILO heeft een afdeling die zich met beleidscoherentie bezighoudt. Deze afdeling heeft
een aantal voorstellen gedaan voor het vergroten van beleidscoherentie en meer evenwicht tussen economisch, handels- en sociaal beleid. De multinationale instellingen zouden gezamenlijk Beleidscoherentie Initiatieven kunnen ondernemen om een meer duurzame globalisering te realiseren. Begonnen zou kunnen worden met een gezamenlijk
initiatief van de Wereldbank, het IMF, de WTO en de ILO op het terrein van groei, investeringen en werkgelegenheid29.
Kanttekeningen bij de Decent Work Agenda
Hoewel het belang van de Decent Work Agenda als overkoepelend beleidsdoel buiten kijf
staat, is er toch een aantal kanttekeningen bij het concept te plaatsen.
Een eerste kanttekening betreft het gedifferentieerde karakter van de agenda30. In de
Decent Work Agenda zijn zowel de fundamentele arbeidsnormen opgenomen die betrekking hebben op basisrechten waarvan wordt aangenomen dat ze gelden en toepasbaar
zijn ongeacht het niveau van ontwikkeling van een land, als ook substantiële normen
– zoals het niveau van sociale zekerheid – die betrekking hebben op de daadwerkelijke
arbeidsvoorwaarden en die afhankelijk zijn van het inkomens- en ontwikkelingsniveau
van landen. Overigens hebben deze normen vaak meerdere instapniveaus, waardoor bij
de toepassing flexibiliteit mogelijk is.
Een tweede kanttekening betreft mogelijke trade-offs tussen de verschillende beleidsdoelstellingen zoals een fatsoenlijk loon, goede sociale voorzieningen en fatsoenlijke

25
26
27
28
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Europese Raad van Brussel, 16/17 december 2004, punt 65.
Zie: COM(2005) 134 Mededeling Samenhang in het ontwikkelingsbeleid, Brussel, Europese Commissie.
Zie COM(2007) 545 final Commission Staff working Paper accompanying the Commission Working Paper EU report on
Policy Coherence for development, SEC (2007) 1202, Brussel, Europese Commissie, pp. 97-105.
De problematiek van de EPA’s komt in paragraaf 6.3 aan de orde als onderdeel van het EU-handelsbeleid.
Zie: http://www.ilo.org/integration/pci/international/lang--en/WCMS_084549/index.htm .
Vergelijk: D. Ghai (2006) Decent work: universality and diversity, in: D. Ghai (red.) Decent Work: Objectives and
Strategies, Genève, International Labour Organization (ILO), p. 3.
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banen voor iedereen31. Deze beleidsdoelen hoeven niet met elkaar te botsen, maar men
kan er niet zomaar van uitgaan dat deze beleidsdoelen altijd met elkaar zijn te verenigen.
Een en ander hangt af van de verdeling van de productiviteitsruimte, de bereidheid om
voor goede sociale voorzieningen te betalen, de effecten op het arbeidsaanbod van sociale
voorzieningen, de vormgeving van sociale voorzieningen et cetera.
Tot slot moet er een zeker evenwicht zijn tussen instrumenten en doelen en verantwoordelijkheden. ‘Decent work’ is weliswaar een aantrekkelijk gezamenlijk beleidsdoel; maar
de verwezenlijking ervan is primair een verantwoordelijkheid van overheden en van
sociale partners in de ontwikkelingslanden, daarbij gestimuleerd en geholpen door de
ILO als meest geëigende multilaterale instelling. Andere multilaterale instellingen zoals
de WTO kunnen weliswaar de omstandigheden scheppen voor private-sector-ontwikkeling in ontwikkelingslanden door het opruimen van handelsbeperkingen die de toegang
tot markten in ontwikkelde landen belemmeren, maar in hoeverre de marktopening ook
daadwerkelijk leidt tot de creatie van banen in ontwikkelingslanden ligt buiten de
invloedssfeer van de WTO. Dat vraagt om flankerend beleid, waar de ILO beter voor is toegerust. Dit neemt niet weg dat het zinvol is dat andere multilaterale instellingen structureel de mogelijke gevolgen voor Decent Work Agenda meenemen in hun beleid en dat de
ILO en de WTO gezamenlijk nadenken over het flankerende beleid om de aanpassingskosten van internationale handel te verlagen. Beide instellingen zouden ook gezamenlijk
studie kunnen verrichten naar de relatie tussen fundamentele arbeidsnormen en handel
en nagaan of er aanwijzingen zijn voor een race naar beneden op dit vlak32. Ook is het
wenselijk dat de Wereldbank bij haar hulpprogramma’s aandacht besteedt aan de Decent
Work Agenda. De Wereldbank moet niet de rol van de ILO overnemen bij het toezicht op
de handhaving van arbeidsnormen, maar een aanvullende functie vervullen. De vraag in
hoeverre handelssancties wenselijk zijn om de handhaving van de fundamentele arbeidsnormen te ondersteunen, komt in paragraaf 5.3 aan bod.
5.2.5

Samenvatting en conclusie
Op het belangrijke terrein van de arbeidsrechten bestaan er de verdragen die in het kader
van de ILO zijn afgesproken, in het bijzonder de breed gedragen fundamentele rechten bij
de arbeid die betrekking hebben op het recht op vakvereniging, de vakbondsvrijheid, antidiscriminatie, gedwongen arbeid en kinderarbeid. In dit hoofdstuk zijn, mede gebaseerd
op eerdere SER-aanbevelingen, voorstellen gedaan om het toezicht op de ILO-verdragen te
versterken:
• Meer zelfrapportages van lidstaten en schaduwrapportages ter vergroting van de
controle op de naleving van de normen.

31
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D. Ghai (2006) Decent work: universality and diversity, in: D. Ghai (red.) Decent Work: Objectives and Strategies,
op.cit., p. 4.
Zie: M. Jansen en E. Lee (2007) Trade and Employment: challenges for policy research, Genève, International Labour
Office (ILO) / World Trade Organisation (WTO).
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• Instelling van speciale onderzoekscommissies naar het voorbeeld van de vaste commissie die toeziet op het recht van vakvereniging. Deze commissies rapporteren
rechtstreeks aan de Raad van Beheer van de ILO.
• Een betere verspreiding van de informatie over het nakomen van de verdragen. De ILO
zou een scoreboard kunnen maken van de landen die de fundamentele verdragen niet
nakomen, of niet ondertekend hebben. De ILO zou ook meer proactief kunnen zijn
in het verspreiden van informatie over goede en slechte praktijken en landen naar
andere organisaties, het bedrijfsleven en NGO’s.
• Instelling van een procedure waarmee het lidmaatschap van landen die stelselmatig
en langdurig de fundamentele verdragen overtreden, zoals Birma, kan worden opgeschort en eventueel kan worden opgezegd.
• En als eventueel sluitstuk van een meer omvattende aanpak: het instellen van een
systeem van geleidelijk in zwaarte oplopende sancties zoals het opzeggen van preferentiële tarieven, negatieve sancties of, wanneer vrede en veiligheid in het geding
zijn, zelfs een embargo. De mogelijkheid en wenselijkheid van een koppeling tussen
arbeidsnormen en handelsmaatregelen komt uitgebreider in paragraaf 5.3 naar
voren.
De eerste vier voorstellen kunnen door de Nederlandse regering worden ingebracht in de
ILO. Over het laatste voorstel moet verdere gedachtevorming plaatsvinden.
De ILO heeft niet als uitgangspunt om landen ‘te straffen’ voor het niet naleven van verdragen, maar juist om te proberen landen behulpzaam te zijn bij het naleven van geratificeerde verdragen. In dit kader is de zogeheten Decent Work Agenda ontwikkeld. Deze
agenda omvat naast de programma’s en het beleid voor het ontwikkelen van duurzaam
ondernemen en de private sector, ook maatregelen die de naleving van de fundamentele
arbeidsnormen bevorderen, die bijdragen aan de sociale bescherming van werknemers
en die de sociale dialoog stimuleren. De raad onderschrijft het belang van deze initiatieven en wijst op de noodzaak de Decent Work Agenda in samenhang te bezien.
Uiteraard dient beseft te worden dat Decent Work als beleidsdoel alleen gerealiseerd kan
worden als vrucht van een beleid, gericht op economische groei en bevordering van
ondernemerschap. Terecht toont de ILO de laatste jaren dan ook in toenemende mate
aandacht – naast de klassieke taken – voor opinie- en beleidsvorming over relevante
trends in de wereld van de arbeid, waarbij ook de wereldwijde economische ontwikkelingen worden betrokken.
De in juni 2007 door de ILO aangenomen Resolution concerning the promotion of sustainable
enterprises is in dit licht van grote betekenis. Deze resolutie benadrukt onder meer dat
(zie punt 3 van de inleiding):
Sustainable enterprise are a principal source of growth, wealth creation, employment and decent
work. The promotion of sustainable enterprises is, therefore, a major tool for achieving decent
work, sustainable development and innovation that improves standards of living and social
conditions over time.
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Van belang is ook dat de ILO op 12 juni 2008 een Verklaring heeft aangenomen met
algemene stemmen, die onder andere betrekking heeft op Decent Work en sustainable
enterprise en waar een actualisering van de beginselen van de ILO in opgenomen wordt.
Deze actualisering is mede ingegeven door de voortgaande globalisering. De raad heeft met
belangstelling kennisgenomen van deze Verklaring (zie voor de tekst bijlage 8 bij dit advies).
Daarnaast is ook bij het concept als zodanig een aantal kanttekeningen te maken: het
gedifferentieerde karakter van de Decent Work Agenda, het bestaan van mogelijke tradeoffs tussen de verschillende doelstellingen en een goed evenwicht tussen nagestreefde
doelen, instrumenten, en verantwoordelijkheden.
De raad wijst op de noodzaak tot beleidscoherentie bij het bevorderen van de Decent Work
Agenda. De raad beveelt aan dat de Nederlandse regering bevordert dat ook andere VNorganen en internationale instellingen en organisaties het belang van productieve en
duurzame werkgelegenheid in hun beslissingen meewegen. De Nederlandse regering moet
haar invloed in de diverse internationale instellingen aanwenden om meer beleidscoherentie voor ‘decent work’ binnen en tussen de internationale organisaties te krijgen, met
volledig behoud van de eigen, verschillende missie en verantwoordelijkheden van ieder der
organisaties.

5.3

Handelsmaatregelen

5.3.1

Inleiding: thematiek en vraagstelling paragraaf
Handelsmaatregelen, zoals het stellen van bepaalde eisen aan ingevoerde producten,
kunnen de druk op het productieland versterken. Van groot belang daarbij is het onderscheid tussen productgerelateerde kenmerken en niet-productgerelateerde kenmerken.
Bij productgerelateerde kenmerken hebben de eisen betrekking op meetbare kenmerken
van de producten, zoals de samenstelling. Bij niet-productgerelateerde kenmerken gaat
het om de eisen die betrekking hebben op de gehanteerde productiemethode, zonder dat
deze meetbare sporen in het product nalaat. Een voorbeeld daarvan is het voorschrijven
van dolfijnvriendelijke netten bij de tonijnvangst (zie kader). Aan de ingevoerde tonijn is
niet te zien of deze gevangen is met een dergelijk net.

Mag een land de import van tonijn verbieden die niet met dolfijnvriendelijke netten is gevangen?
Non-trade concerns kunnen worden geadresseerd via de eisen die aan de productiemethoden van de ingevoerde producten worden gesteld. Een voorbeeld hiervan is het verbod op de import van tonijn dat de Amerikaanse regering instelde
voor landen die niet voldeden aan de voorwaarden voor de bescherming van
dolfijnen uit de Amerikaanse Marine Mammals Protection Act uit 1972. Deze
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wet verbiedt, op enige uitzonderingen na, de vangst van zeezoogdieren in
Amerikaanse wateren, en door Amerikaanse ingezeten in internationale
wateren, alsmede de import van zeezoogdieren in de VS. De wet stelt ook
bepaalde voorwaarden aan de vangst op vis, zoals het gebruik van dolfijnvriendelijke netten. Op basis hiervan werd de import van Mexicaanse tonijn verboden
in de VS. Een dergelijke weg om non-trade concerns te adresseren luistert echter
nauw. In dit geval spande Mexico een geding aan bij de GATT, de voorloper van
de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het panel van de GATT dat over deze zaak
oordeelde, gaf Mexico vervolgens gelijk. Dit roept de vraag op welke ruimte de
WTO geeft om non-trade concerns te adresseren via handelspolitieke maatregelen.

Het WTO-recht biedt ruimte voor productgerelateerde non-trade concerns. Op basis van
internationaal aanvaarde normen mogen landen bijvoorbeeld producten die niet voldoen aan eisen op het terrein van voedselveiligheid weigeren aan de grens. Deze ruimte
is echter met betrekking tot niet-productgerelateerde eisen veel minder duidelijk.
Deze paragraaf richt zich op de niet-productgerelateerde non-trade concerns, zoals eisen
aan de duurzaamheid van de gehanteerde productiemethoden en het in acht nemen van
fundamentele arbeidsrechten. Begonnen wordt met een bespreking van de ruimte die
het WTO-recht hiertoe biedt. Deze wordt vervolgens toegespitst op de fundamentele
arbeidsrechten.
Afwegingen
Door non-trade concerns te koppelen aan handelspolitieke maatregelen ontstaat druk op
de productielanden om hun normen aan te passen of beter toe te zien op de naleving van
hun wetgeving. Een belangrijke vraag daarbij is wat de mogelijke negatieve gevolgen zijn
voor het wereldhandelssysteem en voor ontwikkelingslanden en hun kans op ontwikkeling via export, als de naleving van niet-productgerelateerde non-trade concerns in de
vorm van regelgeving en standaarden zou worden afgedwongen via het ontzeggen van
toegang tot de markten van ontwikkelde landen (zie ook onderstaand kader over keurmerken en ontwikkelingslanden)33.
Ontwikkelingslanden vrezen voor nieuwe non-tarifaire belemmeringen voor de toegang
tot de markten van de ontwikkelde landen. Daarbij speelt ook de leidende rol van de EU
in de race naar de top van internationale normen (zie paragraaf 4.5.2). Dit vraagt om flankerend beleid naar de ontwikkelingslanden (‘hulp voor handel’: zie paragraaf 6.5).

33

B. Koenders (2007) Foreword, p. V, in: P. Van den Bossche, N. Schrijver en G. Faber, Unilateral measures addressing
non-trade concerns, op.cit.
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Keurmerken en ontwikkelingslanden
Het ontbreken van voldoende overeenstemming over internationaal te hanteren
normen leidt ertoe dat producenten/landen etikettering en keurmerken gebruiken om de eigen normen nadrukkelijk in de markt te zetten. Keurmerken en
afspraken over etikettering kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
oplossen van problemen van asymmetrische informatie. De wijze waarop de
informatie wordt verstrekt kan erg gevoelig liggen, omdat een keurmerk producten die er niet van zijn voorzien, kan diskwalificeren. De opkomst van keurmerken vervult veel ontwikkelingslanden met grote zorgen. Die zorgen hebben
betrekking op de technische problemen om de gestelde normen te halen, op de
daaraan (en aan de certificering) verbonden kosten (die nog toenemen bij een
grote verscheidenheid aan keurmerken), en op het risico van het wegvallen van
de vraag in industrielanden naar producten die niet van keurmerken voorzien
zijn, omdat ze niet aan de gestelde duurzaamheidsnormen kunnen voldoen.
Kortom: ontwikkelingslanden vrezen voor nieuwe non-tarifaire belemmeringen
van de toegang tot de markten van industrielanden (en van alle andere landen
die al dan niet gedwongen tot die normen overgaan).
Belangrijke vragen in dit verband zijn: wie de duurzaamheidsnormen bepaalt,
waarop deze normen afgestemd zijn, en of de daarop gebaseerde keurmerken
berusten op vrijwillige initiatieven vanuit de particuliere sector of door overheden verplicht worden gesteld.
• Bron: SER (2003) Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouw-beleid,
publicatienr. 03/07, Den Haag, p. 31.

5.3.2

Ruimte niet-productgerelateerde non-trade concerns en de WTO
Algemene principes WTO-recht
De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is een intergouvernementele organisatie waarin
wordt onderhandeld over de regels voor de internationale handel. Daarnaast bewaakt
de WTO deze regels en biedt zij een platform en mechanisme voor het beslechten van
handelsgeschillen tussen overheden. Het WTO-recht bestaat uit negentien verdragen en
de uitleg die de WTO-panels voor geschillenbeslechting en de WTO-beroepscommissie
daaraan geven. Het bestaat uit vier fundamentele materiële regels34:
• Regels inzake non-discriminatoire behandeling, met inbegrip van de verplichting tot
behandeling als meestbegunstigde natie (Most Favoured Nation, MFN) en de verplich-

34

P. van den Bossche (2007) WTO consistency of Unilateral NPR PPM measures addressing non-trade concerns,
p. 15, in: P. Van den Bossche, N. Schrijver en G. Faber, Unilateral measures addressing non-trade concerns, Den Haag,
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van deze studie bestaat ook een Nederlandse samenvatting: Unilaterale maatregelen gericht op non-trade concerns. De SER heeft eerder in het advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid
gericht EU-landbouwbeleid uit 2003 (publicatienr. 03/07, Den Haag) aandacht besteed aan de ruimte in het
WTO-recht voor het adresseren van non-trade concerns.
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ting tot het verlenen van nationale behandeling (National Treatment) aan buitenlandse producten die gelijk zijn aan binnenlandse producten.
• Regels inzake toegang tot de markt (Market Access), met inbegrip van regels inzake
tarifaire en non-tarifaire handelsbelemmeringen.
• Regels inzake oneerlijke handel, met inbegrip van regels inzake antidumpingheffingen,
subsidies en compenserende antisubsidieheffingen.
• Regels inzake conflicten tussen handelsliberalisering en andere maatschappelijke
waarden en belangen, met inbegrip van uitzonderingen inzake algemeen overheidsbeleid, nationale en internationale veiligheid, economische crises, regionale integratie en de regels inzake bijzondere en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden. Deze uitzonderingsbepalingen stellen WTO-leden in staat maatregelen
gericht op non-trade concerns te behouden of aan te nemen die strijdig zijn met materiële bepalingen van het WTO-recht.
Van belang voor het bepalen van de ruimte voor non-trade concerns zijn met name de
eerste set van regels over non-discriminatoire behandeling en de laatste set van regels
over de uitzonderingsbepalingen.
Het WTO-recht staat nadrukkelijk niet boven alle andere recht, maar is nevengeschikt
aan andere bronnen van internationaal recht35. Dat is ook het standpunt van de WTO
zelf. Zij houdt bijvoorbeeld rekening met een aantal multilaterale milieuovereenkomsten zoals het Montreal Protocol, de Basel Conventie en CITES (zie tabel 5.1) die duidelijke
en breed gedragen normen op het gebied van non-trade concerns bevatten.
Een probleem is echter dat er op het terrein van non-trade concerns nogal wat normen
bestaan die in de internationale handelsverhoudingen niet praktisch toepasbaar zijn.
Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat die normen alleen in sommige landen of samenlevingen
erkend worden en (nog) niet in internationale verdragen zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld
dierenwelzijn), of omdat die normen te vaag zijn, of omdat ze wel helder in internationale verdragen dan wel conventies zijn neergelegd, maar die conventies niet door alle
landen zijn onderschreven (bijvoorbeeld sommige ILO- en milieuverdragen).
Een ander probleem doet zich voor als internationale verdragen wel een norm vaststellen, maar niet de verhouding regelen tussen die norm en internationale handelsregels.
Dit is in de ILO-verdragen het geval. Het is dan niet duidelijk welke norm bij een tegenstrijdigheid voorrang heeft.
In deze gevallen levert alleen het WTO-recht voor de handelsaspecten van een situatie,
een concrete en toepasbare norm, en een daaraan gekoppeld geschillenbeslechtingsmechanisme, en zal dit recht dus daarop worden toegepast.
35

Zie voor de plaats van het WTO-recht binnen het internationale recht verder: N. Schrijver (2007) Relevance of other
international agreements for unilateral NPR PPM measures addressing non-trade concerns, in: P. Van den Bossche
[et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns, op. cit., pp. 192-202.
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Naar de mening van de raad is het daarom nodig dat in meer internationale verdragen
op het terrein van non-trade concerns de verhouding tussen de erin neergelegde normen
en de handelsaspecten expliciet geregeld wordt.
Non-discriminatie en non-trade concerns
Het WTO-recht laat niet toe dat er in het handelsbeleid onderscheid wordt gemaakt
tussen gelijke producten uit of bestemd voor verschillende landen. Een belangrijke vraag
in verband met non-trade concerns is of daarbij ook rekening mag worden gehouden met
de gebruikte productiemethodes, ook als deze niet herkenbaar zijn aan het product.
Is bijvoorbeeld een mede door kinderen handgeweven tapijt anders dan een door volwassenen geweven tapijt en mag het daarom anders worden behandeld?
Het WTO-recht laat in het algemeen niet toe dat rekening wordt gehouden met de
gebruikte productiemethode. In het hierboven genoemde conflict over het verbod op
tonijn die niet met dolfijnvriendelijke netten was gevangen, was het oordeel dat dit niet
relevant is voor de vergelijking tussen de behandeling van geïmporteerde tonijn en door
Amerikanen gevangen tonijn. Na deze uitspraak is de WTO-jurisprudentie over de gelijkheid van producten verder geëvolueerd, waardoor er iets meer ruimte is gekomen om
rekening te houden met de productieomstandigheden. Recente uitspraken onderstrepen
dat gelijkheid in wezen betrekking heeft op de aard en omvang van de concurrentieverhoudingen tussen producten. Deze concurrentieverhoudingen worden mede beïnvloed
door de voorkeuren en smaken van consumenten, die weer mede beïnvloed kunnen worden door de wijze waarop de producten tot stand komen. Van den Bossche geeft de mogelijke implicaties hiervan aan36:
Als door kinderen gemaakte tapijten door consumenten worden gemeden in een bepaalde markt,
kan de situatie ontstaan dat er feitelijk geen (of slechts een zeer zwakke) concurrentieverhouding
is tussen deze tapijten en tapijten die door volwassenen worden gemaakt. Vanuit de aard en de
omvang van de concurrentieverhouding tussen deze tapijten geredeneerd, zouden de door kinderen gemaakte tapijten en de door volwassenen gemaakte tapijten wel eens als niet gelijk
beschouwd kunnen worden.
Dit laatste impliceert dat tapijten die door kinderen zijn gemaakt, geweerd zouden mogen
worden. Van den Bossche voegt hier echter aan toe dat het onwaarschijnlijk is dat een dergelijke situatie zich voordoet, aangezien consumenten zich bij hun keuze over het algemeen vooral laten leiden door de prijs en de kwaliteit van producten en niet door de
omstandigheden waaronder de producten tot stand zijn gekomen. Het WTO-geschillenbeslechtigingsmechanisme heeft overigens nog geen concrete voorbeelden opgeleverd van
producten die louter op basis van verschillen in productiemethodes als niet-vergelijkbaar
zijn geclassificeerd. De eventuele ruimte in WTO-regels voor het adresseren van aan de
productiewijze gerelateerde non-trade concerns moet dus vooral elders worden gevonden.

36

P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns, op. cit., pp. 62-63.
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Keurmerken en certificering zouden consumenten kunnen helpen om een keuze te
maken. Maar de ruimte die het WTO-recht biedt voor bijvoorbeeld keurmerken die
betrekking hebben op kinderarbeidvrije producten is niet duidelijk, omdat het uitbannen van kinderarbeid een zwaardere last op ontwikkelingslanden legt en daardoor door
ontwikkelingslanden als de facto discriminatie van markttoegang kan worden gezien
(verderop wordt op de ruimte voor keurmerken ingegaan)37.
Uitzonderingsbepalingen
Het GATT-verdrag uit 1994, één van de belangrijkste onderdelen van het WTO-recht, voorziet in talrijke voorwaardelijke uitzonderingen op de verplichtingen die dit verdrag met
zich meebrengt. Het meest relevant voor de non-trade concerns zijn de algemene uitzonderingen in artikel XX38. In hoeverre een beroep op deze uitzonderingen kan worden
gedaan om bepaalde maatregelen te nemen hangt af van:
1 de materiële reikwijdte van de uitzonderingen;
2 de extraterritoriale werking van de uitzonderingen;
3 de toepassing van de uitzonderingen.
Ad 1. De uitzonderingen betreffen maatregelen gericht op bescherming van de openbare
zeden, bescherming van het leven en de gezondheid van mens, dier en plant, de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, de arbeid van gevangenen, en de bescherming
van uitputbare natuurlijke hulpbronnen. De lijst van uitzonderingen is limitatief. De uitzonderingen bieden vooral een bepaalde opening voor het nemen van maatregelen
gericht op de bescherming van het milieu. Het begrip uitputbare natuurlijke hulpbronnen wordt nu ruimer uitgelegd dan in eerdere jurisprudentie, toen het alleen betrekking
had op minerale grondstoffen en dergelijke. Maatregelen gericht op dierenwelzijn of voedselzekerheid vallen niet onder de uitzonderingen. Met uitzondering van arbeid van gevangenen, ontbreken fundamentele arbeidsnormen en mensenrechten als uitzondering.
Ad 2. De beroepsinstantie van de WTO heeft nog geen uitspraak gedaan over de vraag of
de uitzonderingen ook gelden voor maatregelen die een maatschappelijk belang beschermen buiten het rechtsgebied van de overheid die de maatregel neemt – bijvoorbeeld het
verhinderen van kinderarbeid in India (dit los van de vraag of maatregelen tegen kinderarbeid onder de uitzonderingen kunnen vallen). Schrijver acht dit onwaarschijnlijk39:
Voor handelsmaatregelen met betrekking tot de bescherming van arbeidsnormen is het bijvoorbeeld moeilijk voor te stellen dat het importerende land er een gerechtvaardigd belang bij heeft
om de werknemersrechten buiten zijn eigen grondgebied te beschermen. Een dergelijk land zou
37

38
39

Vergelijk: N. Schrijver (2007) Relevance of other international agreements for unilateral NPR PPM measures
addressing non-trade concerns, in: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns,
op. cit., p. 190, voetnoot 540.
Paragraaf 5.3 gaat in op de uitzonderingen inzake bijzondere en gedifferentieerde benadering van ontwikkelingslanden.
Zie: N. Schrijver (2007) Relevance of other international agreements for unilateral NPR PPM measures addressing
non-trade concerns, in: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns, op. cit , p. 201,
voetnoot 576 (vertaling citaat: SER).
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alleen een secundair belang kunnen claimen in die zin dat het indirect zijn eigen verplichtingen
in het kader van mensenrechten- en arbeidsverdragen schendt door te profiteren van de schending van mensenrechten in het exporterende land.
De bestaande WTO-jurisprudentie kan zodanig worden geïnterpreteerd dat maatregelen
die directe grensoverschrijdende gevolgen zoals klimaatverandering adresseren, eventueel wél onder de uitzonderingsbepaling vallen40.
Ad 3. De WTO-jurisprudentie bepaalt ten eerste dat de uitzonderingen noodzakelijk en
proportioneel moeten zijn ten opzichte van het te waarborgen maatschappelijke belang.
Een tweede voorwaarde voor een succesvol beroep op de uitzonderingen is dat deze
niet leiden tot een arbitraire en niet te rechtvaardigen discriminatie tussen landen die
in dezelfde omstandigheden verkeren en geen verhulde handelsbeperkingen zijn.
Landen mogen dus wel bepaalde uitzonderingen nemen, maar daarbij moeten ze wel
aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het beroepsorgaan van de WTO in de zaakUS-Shrimp vaststelde41. Wil Nederland bijvoorbeeld eenzijdig duurzaamheidscriteria
stellen aan de import van biomassa, dan zal Nederland eerst serieuze en geloofwaardige
pogingen moeten ondernemen (‘a good faith effort’) om te komen tot internationale
criteria voor een duurzame productie van biomassa. Hetzelfde geldt voor het opleggen
van normen voor dierenwelzijn42.
Ruimte voor multilaterale overeenkomsten die handelsbepalingen bevatten
Zoals reeds opgemerkt, bieden de WTO-regels bepaalde ruimte aan breed gedragen multilaterale overeenkomsten die handelsmaatregelen tegen free riders bevatten. Van de
ruim tweehonderd milieuverdragen, bevatten er veertien handelsclausules43. De maatregelen moeten wel aan de gebruikelijke vereisten van noodzakelijkheid en evenredigheid voldoen44. Het is onduidelijk of het WTO-recht handelsmaatregelen rechtvaardigt
tegen staten die de desbetreffende overeenkomst niet getekend hebben45. Handelsclausules ontbreken in de mensenrechtenverdragen en in het ILO-verdrag.
Ruimte voor etikettering en certificering
Een vorm van handelsgerelateerde maatregelen is etikettering en certificering. Er is geen
eenduidig antwoord op de vraag welke ruimte het WTO-recht biedt voor keurmerken en
etikettering. De volgende vragen zijn daarbij van belang46:
40
41
42
43
44

45
46

Zie P. Van den Bossche [et al.] (2007) Unilateral measures addressing non-trade concerns, op.cit., p. 96.
Geciteerd in P. Van den Bossche [et al.] (2007) Unilateral measures addressing non-trade concerns, op.cit., p. 17.
P. Van den Bossche [et al.] (2007) Unilateral measures addressing non-trade concerns, op.cit., p. 127.
Zie: N. Schrijver (2007) Relevance of other international agreemnets for unilateral NPR PPM measures addressing
non-trade concerns, p. 167 in: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns, op.cit.
Zie voor een uitgebreidere bespreking van de relatie van de milieuverdragen met handelsclausules tot het
WTO-recht: N. Schrijver (2007) Relevance of other international agreements for unilateral NPR PPM measures
addressing non-trade concerns, in: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns,
op.cit., pp. 168-184.
Zie: WTO (2007) Understanding the WTO, Genève, World Trade Organisation, p. 66 (kader A key question).
Het volgende is gebaseerd op: N. Schrijver (2007) Relevance of other international agreements for unilateral
NPR PPM measures addressing non-trade concerns, in: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing
non-trade concerns, op. cit., pp. 189-190; SER (2003) Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht
EU-landbouwbeleid, op.cit., pp. 31-32; WTO (2007) Understanding the WTO, op.cit., p. 70.
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• Betreft het een vrijwillig of een verplicht keurmerk? Vrijwillige keurmerken zijn in
beginsel WTO-conform. Ze moeten echter niet discrimineren tussen landen en tussen
geïmporteerde en binnenlands geproduceerde producten. Transparantie en equivalentie zijn daarvoor belangrijke uitgangspunten. Van verplichte keurmerken is
onduidelijk of ze in overeenstemming zijn met de WTO-regels (zie ook onderstaand
kader over het Belgisch sociaal label). Dit hangt ook af van de overige twee vragen.
• Betreft het een keurmerk met betrekking tot de eigenschappen en kenmerken van het
product, of voor de wijze waarop het product tot stand gekomen is? In het kader van
de Doha-ronde is het WTO-Comité voor handel en milieu gevraagd over de laatste
vraag duidelijkheid te verschaffen wat betreft milieukeurmerken. Deze duidelijkheid
is er evenwel nog niet gekomen.
• Betreft het internationaal overeengekomen normen of nationale normen? De WTO
ondersteunt de verplichte etikettering van productkenmerken op basis van internationaal overeengekomen normen, in het bijzonder van voedsel. Indien echter internationale normen ontbreken, vindt de WTO nationale etiketteringsverplichtingen
slechts toelaatbaar indien deze wetenschappelijk te onderbouwen zijn.
De WTO laat overigens toe dat landen voorschrijven dat het etiket het land van oorsprong
aangeeft. Op grond daarvan en van enige kennis over de in verschillende landen
gebruikte productiemethoden kunnen consumenten in principe zelf een bewuste keuze
maken tussen verschillende mogelijke leveranciers47.

Belgisch sociaal label
Het Belgisch sociaal label is een instrument ter bevordering van de naleving van
internationale arbeidsnormen in de producerende landen. Ondernemingen die
een product op de Belgische markt brengen, kunnen op vrijwillige basis het
sociaal label aanvragen wanneer de productie door de gehele keten is gebeurd
in overeenstemming met de fundamentele normen van de ILO. Het label wordt
toegekend door de Belgische staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en
Sociale Economie, op bindend advies van het Comité voor een Sociaal Verantwoorde Productie. Het Belgisch sociaal label werd gecreëerd via de wet van
27 februari 2007. Deze wet is een primeur, in die zin dat hij een overheidslabel
introduceert dat op vrijwillige basis functioneert. Vanwege het overheidskarakter van het Belgisch sociaal label is strijdigheid mogelijk met de WTO-regels.
Bij de notificatie van het wetsvoorstel bij de WTO hebben ontwikkelingslanden
al principieel protest aangetekend.
• Bron: A. Vandaele (2003) De wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde
productie: een blauwdruk voor een internationale wetgeving? Katholieke Universiteit Leuven,
Instituut voor Internationaal Recht, Working Paper Nr. 38.

47

SER (2003) Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid, op.cit., p. 32.
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5.3.3

Arbeidsnormen en handelsmaatregelen
Algemene tariefpreferenties van de VS en de EU
De UNCTAD heeft in 1968 aanbevolen dat de ontwikkelde landen aan ontwikkelingslanden preferentiële (voorkeurs)tarieven voor bepaalde producten uit deze landen geven.
Op grond hiervan zijn bepaalde goederen uit ontwikkelingslanden vrijgesteld van
importtarieven. Dit wordt aangeduid als het stelsel van algemene tariefpreferenties
(GSP: generalised system of preferences). Het WTO-recht laat een dergelijke voorkeursbehandeling voor de importen van ontwikkelingslanden als uitzondering toe.
Zowel de VS als de EU hebben in het kader van hun stelsel van algemene tariefpreferenties, milieu- en arbeidsnormen opgenomen, waarbij de voorkeursbehandeling voorwaardelijk is aan het in acht nemen van deze normen. De EU kent daarnaast een bijzondere
stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur waarbij landen die
bepaalde verdragen hebben geratificeerd of gaan ratificeren, waaronder de fundamentele arbeidsnormen, een extra voorkeursbehandeling krijgen. Ook dit is in overeenstemming geacht met het WTO-recht48. Gezien de geringe ruimte voor arbeidsnormen in het
WTO-recht en het ontbreken van handelsclausules in de ILO-verdragen, spitst het onderstaande overzicht zich toe op de plaats van arbeidsnormen en mensenrechten in de Amerikaanse en Europese GSP’s.
Het Amerikaanse GSP
Het Amerikaanse GSP dateert uit 197649. In 1984 zijn er arbeidsnormen aan toegevoegd.
De President kan bij de toekenning van de preferentiële status ‘take into account (…)
whether or not such country has taken or is taking steps to afford workers in that country
internationally recognized worker rights’.
De arbeidsrechten betreffen de vrijheid van organisatie en vakvereniging, het recht
op collectieve onderhandelingen, het verbod op dwangarbeid en het verbod op kinderarbeid. Deze rechten komen ook terug in de later geformuleerde fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Maar in vergelijking hiermee ontbreekt het verbod op discriminatie
in beroep en beroepsuitoefening (ILO-Verdrag, nr. 111). De Amerikaanse lijst gaat wel
verder door de toevoeging van “acceptable conditions of work, including minimum
wages, hours of work, and occupational health and safety”.
Er vindt regelmatig en uitvoerig overleg plaats met het secretariaat van de ILO over de
vooruitgang die in landen wordt geboekt op het terrein van de arbeidswetgeving. Het
Amerikaanse GSP kent als sanctiemogelijkheid zowel de beëindiging als de opschorting
van de preferentiële status. Bedrijven, NGO’s en vakbonden hebben de mogelijkheid om

48
49

Zie P. Van den Bossche [et al.] (2007) Unilateral measures addressing non-trade concerns, op. cit., pp. 133-134.
Het onderstaande is gebaseerd op SER (1996) Rapport Fundamentele arbeidsnormen en internationale handel,
op.cit., pp. 23-24; OECD (2000) International Trade and Labour Standards, op.cit., pp. 67-68; K.A. Elliott en
R.B. Freeman (2003) Can labor standards improve under globalization?, op.cit., pp. 75-78.
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de preferentiële status van specifieke producten of landen aan te klagen. Klachten worden onderzocht en beoordeeld door het Trade Policy Staff Committee, dat ook overleg
kan voeren met het aangeklaagde land. De president kan in het nationale economisch
belang de voorwaarden voor het verlenen van een preferentiële status terzijde schuiven.
Tussen 1984 en 1999 zijn er meer dan honderd klachten ingediend tegen bijna vijftig landen. Hiervan werd ongeveer de helft ontvankelijk verklaard. Elliot en Freeman laten zien
dat in ongeveer de helft van de gevallen de opschorting of de dreiging tot beëindiging van
de preferentiële status tot een verbetering van de arbeidsrechten leidde. Vooral klachten
waarbij mensenrechtenorganisaties betrokken waren, bleken effectief te zijn. Klachten
die betrekking hadden op kinderarbeid en gedwongen arbeid bleken minder effectief te
zijn. Dit komt waarschijnlijk omdat normen en praktijken omtrent kinderarbeid en
gedwongen arbeid minder makkelijk zijn te veranderen dan bijvoorbeeld de veiligheidsnormen. Landen die veel handel drijven met de VS bleken relatief gevoelig te zijn voor
druk. Verder lijkt het erop dat vooral de armste landen moeite hadden met verbetering
van de arbeidsrechten, wat suggereert dat verbetering van de arbeidsrechten niet alleen
een kwestie is van politieke wil, maar ook van voldoende mogelijkheden.
Het Europese GSP
De EU was in 1971 het eerste handelsblok dat een GSP introduceerde50. De directe koppeling van arbeidsnormen en handel in het Europese GSP dateert uit 1994. Het huidige
GSP is vastgelegd in verordening 980/2005 en loopt tot eind 2008. Bij schending van de
VN-mensenrechtverdragen en van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO, zoals
vast-gesteld door de betrokken toezichthoudende instanties, alsmede bij de uitvoer van
door gedetineerden vervaardigde goederen, kunnen de preferentiële regelingen tijdelijk
worden ingetrokken ten aanzien van (alle dan wel bepaalde) producten uit een begunstigd land51. Een dergelijke tijdelijke opschorting van tariefpreferenties is van toepassing
op Wit-Rusland wegens ernstige en systematische schending van vakbondsrechten.
Het grootste verschil met het Amerikaanse GSP betreft de bijzondere stimuleringsmaatregel voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur. Deze regeling voorziet in een schorsing van de invoerrechten onder de volgende voorwaarden52:
• Ratificering en het ten uitvoering brengen van de mensenrechtverdragen van de VN
en de ILO-verdragen inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk;
• Het ratificeren en ten uitvoer brengen van tenminste zeven verdragen op het terrein
van milieu en goed bestuur (met name corruptie en drugsbestrijding) of de toezegging dit voor eind 2008 te doen.
50

51
52

Het onderstaande is gebaseerd op OECD (2000) International Trade and Labour Standards, op. cit., pp. 69-70; User’s
Guide to the European Union’s Scheme of Generalised Tariff preferences (htttp: // ec.europa.eu/trade/issues/global/
gsp/gspguide.htm).
Verordening 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties,
PB L 169/1, 30.6.2005, artikel 16.
Verordening 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties,
PB L 169/1, 30.6.2005, artikel 8.
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• Het niet ongedaan maken van de ratificatie van de verdragen en het meewerken aan
de bestaande evaluatie- en toezichtmechanismes op deze verdragen.
In aanmerking voor deze regeling komen landen die door een gebrek aan diversificatie
van hun exporten en onvoldoende integratie in het internationale handelssysteem als
kwetsbaar worden beschouwd53. Deze landen moeten zelf een verzoek indienen om van
de bijzondere stimuleringsmaatregel gebruik te maken.
Eurocommissaris Mandelson wil ook in bilaterale handelsakkoorden met Aziatische landen (India, Zuid-Korea en Asean) afspraken maken over betere arbeidsomstandigheden.
Hij geeft hierbij de voorkeur aan dialoog en positieve stimuleringsmaatregelen boven
sancties54.
Mogelijkheden van en redenen voor een koppeling
Is het wenselijk de koppeling tussen arbeidsnormen en handel zoals die bijvoorbeeld in
het Amerikaanse of Europese GSP bestaat, inclusief de daarin genoemde waarborgen
voor een zorgvuldige toepassing, in te brengen in het wereldhandelssysteem?
Een dergelijke koppeling is bedoeld ter bevordering van de doelstellingen van de fundamentele ILO-Verdragen en zou meer ‘tanden’ kunnen geven aan de handhaving van de ILOverdragen. En hoewel er geen aanwijzingen zijn voor een algemene race naar beneden,
bestaan er voorbeelden waarbij de fundamentele arbeidsnormen worden geschonden om
buitenlandse investeringen binnen te halen of een exportvoordeel te behalen55.
Om misbruik voor protectionistische doeleinden te voorkomen, dient een koppeling de
nodige procedurele waarborgen te bevatten56. De grond waarop handelsmaatregelen
mogen worden genomen, moet ook voldoende specifiek zijn57. Maatregelen kunnen pas
worden genomen nadat de ILO een systematisch in gebreke blijven heeft geconstateerd.
Daarbij zijn de handelsmaatregelen een noodzakelijk sluitstuk, eerst nadat andere drukmiddelen ineffectief zijn gebleken.

53

54

55

56
57

De volgende landen komen in aanmerking voor de bijzondere stimuleringsmaatregel: Bolivia, Colombia, Costa-Rica,
El Salvador, Ecuador, Georgië, Guatemala, Honduras, Mongolië, Nepal, Nicaragua, Sri Lanka en Venezuela. Het betreft
dus overwegend Latijns-Amerikaanse landen. Zie: Bijlage 1 bij verordening 980/2005.
EU wil sociale paragraaf in handelsdeals, Het Financieele Dagblad, 6-12-2006. De VS heeft eerder sociale clausules in
bilaterale en regionale handelsakkoorden opgenomen: zie OECD (2000) International Trade and Labour Standards,
op.cit., pp. 61-67.
OECD (2000) International Trade and Labour Standards, p. 74. Vergelijk ook overweging 18 van verordening 980/2005
betreffende het Europese GPS. Zie voor mogelijke argumenten voor een koppeling ook: D. K. Brown, A.V. Deardorff en
R. M. Stern (2002) Pros and Cons of linking trade and labor standards, Manuscript University of Michigan, pp. 12-17.
SER (1996) Rapport Fundamentele arbeidsnormen en internationale handel, op.cit., pp. 10-11.
Bhagwati betwijfelt in dit verband of de formulering van de fundamentele arbeidsnormen voldoende specifiek is.
Zie: J. Bhagwati (2004) In defense of globalisation, Oxford University Press, p. 247.
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De koppeling tussen arbeidsrechten en handelsmaatregelen staat al sinds de oprichting
van de WTO op de agenda, en stuit steeds op verzet van met name ontwikkelingslanden,
die misbruik voor protectionistische doelen vrezen. Het leggen van een brede koppeling
tussen fundamentele arbeidsnormen en handelsnormen ligt uitermate gevoelig bij ontwikkelingslanden. Een koppeling maakt dan ook alleen kans van slagen als wordt aangesloten bij de huidige formulering van de uitzonderingsbepalingen in het WTO-recht.
Op basis hiervan is het mogelijk om producten gemaakt met gedwongen arbeid te weren.
Deze uitzondering zou zo uitgelegd kunnen worden dat ook producten die gemaakt zijn
met de ergste vormen van kinderarbeid, met als kenmerk een zekere mate van dwang,
zoals vastgesteld in ILO-verdrag 182, te weren zijn. De raad steunt dan ook het streven van
het kabinet om dit in EU-verband binnen de WTO aan de orde te stellen. Het kabinet is
voornemens het voortouw te nemen bij het bestrijden van alle vormen van kinderarbeid,
te beginnen bij de ergste vormen58.
In de toekomst is volgens de raad wellicht een bredere interpretatie van artikel XX(e) van
de GATT denkbaar. Dit artikel geeft nu de mogelijkheid om arbeid van gedetineerden te
weren. Daaraan zou een bepaling kunnen worden toegevoegd die het mogelijk maakt
goederen te weren die onder omstandigheden zijn gemaakt waarvan de ILO heeft geconstateerd dat er fundamentele arbeidsnormen zijn geschonden59. Schrijver acht het mogelijk dat het WTO-recht evolueert in lijn met de ontwikkeling van internationale normen
op het gebied van mensenrechten en milieu. Hij betoogt dat de eenzijdige sancties van de
VS en de EU tegen Birma vanwege de zeer ernstige mensenrechtschendingen mogelijk
wel verenigbaar zijn met het WTO-recht60:
Bij een evolutionaire interpretatie van de uitzonderingen van artikel XX van de GATT zou rekening moeten worden gehouden met moderne noties zoals de plicht om samen te werken op het
gebied van milieubescherming en om de mensenrechten te beschermen, waarin het gemeenschappelijke belang van de internationale gemeenschap op het gebied van milieu en mensenrechten tot
uitdrukking komt. Hoewel deze noties nog niet volledig in het algemene internationale recht zijn
geïntegreerd, is te verwachten dat zij in de toekomst toepassing zullen vinden in de WTO-praktijk
ten aanzien van de beslechting van arbeidsgeschillen. Op het gebied van mensenrechten ontstaan
ook andere noties die het gemeenschappelijk belang van landen op het gebied van de bescherming
van de mensenrechten weerspiegelen. Indien er sprake is van grove en grootschalige schending
van mensenrechten, lijken recente ontwikkelingen in het internationale recht erop te wijzen dat
het voor landen mogelijk zou kunnen zijn om op basis van hoofdstuk VII van het VN-Handvest
gerichte economische sancties te nemen. Daarnaast passen landen soms unilaterale sancties toe,
bijvoorbeeld de economische sancties die de Europese Unie en de Verenigde Staten aan Birma
hebben opgelegd. Deze maatregelen zouden waarschijnlijk op grond van de uitzonderingen van

58

59
60

Zie verder Mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 263 nr. 1
Brief van Minister Verhagen aan de Tweede Kamer met notitie Naar een menswaardig bestaan: Een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid, d.d. 5-11-2007, pp. 45-46.
Zie A. Elliot en R.B. Freeman (2003) Can Labor Standards improve under globalization, op.cit., p. 90 e.v.
N. Schrijver (2007) Relevance of other international agreements for unilateral NPR PPM measures addressing
non-trade concerns, in: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns, op.cit., p. 201
(vertaling citaat: SER).
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artikel XX(a) van de GATT kunnen worden gerechtvaardigd als ‘noodzakelijk ter bescherming
van de publieke moraal’ of zelfs op grond van artikel XX(b) als 'noodzakelijk ter bescherming van
het menselijk leven en de menselijke gezondheid' vanwege de erga omnes-implicaties van dergelijke schendingen.
5.3.4

Conclusies en aanbevelingen over handelsmaatregelen
Gezien de mogelijke effecten op de wereldhandel, het wereldhandelsstelsel en de exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden moet volgens de raad terughoudend worden
omgegaan met het inzetten van handelspolitieke maatregelen. Deze mogen niet voor
protectionistische doeleinden worden gebruikt. Dat geldt zeker voor de inzet van unilaterale maatregelen. De ruimte voor Nederland voor het nemen van unilaterale maatregelen is bovendien ingeperkt door de exclusieve bevoegdheid van de EU op het terrein
van de buitenlandse handel.
Het kabinet is bezig een notitie voor te bereiden over handel en non-trade concerns.
Daarbij gaat het onder andere om de vraag welke inzet Nederland moet kiezen in de
WTO en internationale handelsakkoorden wat duurzaamheid betreft.
De centrale beleidsuitdaging op dit terrein ligt enerzijds in het ontwikkelen van breed
gedragen internationale normen waar deze er nog niet zijn (bijvoorbeeld op het terrein
van dierenwelzijn), en anderzijds in een meer effectieve waardering door consumenten,
met behulp van keurmerken en etikettering van producten, die zijn voortgebracht met
inachtneming van deze normen.
Landen hebben de mogelijkheid om op grond van duurzaamheidsoverwegingen eisen te
stellen aan ingevoerde producten voor zover het meetbare kenmerken van die producten
betreft. Voorwaarde daarbij is dat de eisen ook voor nationale producten gelden (nondiscriminatie), en dat er geen sprake is van verkapt protectionisme.
Bij non-trade concerns gaat het evenwel vaak juist om omstandigheden (arbeidsomstandigheden, milieu-effecten van productieprocessen, dierenwelzijn) die niet meetbaar in
een product herkenbaar zijn. Het WTO-recht laat op dit moment in het algemeen niet toe
dat producten geweerd kunnen worden op basis van de gehanteerde productiemethode.
Er staat dan een aantal wegen open om deze non-trade concerns te adresseren.
De ideale weg is de totstandkoming van breed gedragen multilaterale overeenkomsten,
waarin zowel materiële normen op het terrein van duurzaamheid worden vastgelegd als
de verhouding tussen deze normen en de handelsaspecten. De raad pleit ervoor deze weg
maximaal te benutten. Omdat het WTO-recht en ander internationaal recht nevengeschikt
zijn, moeten dergelijke verdragen gelijke geldingskracht hebben als de WTO-regels.
Daarbij is echter een lange weg te gaan wegens de benodigde brede internationale
consensus.
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Daarnaast blijken bilaterale en regionale overeenkomsten mogelijkheden te bieden om
clausules over arbeidsnormen, milieu en dierenwelzijn op te nemen.
Verder is internationale steun nodig voor initiatieven op het terrein van duurzaamheid
en technologietransfers61.
Voorts kan de ruimte onderzocht worden om binnen het WTO-recht – bijvoorbeeld door een
extensievere uitleg van de uitzonderingsbepalingen in artikel XX GATT – eenzijdige maatregelen gericht op non-trade concerns te nemen. Met eenzijdige maatregelen moet evenwel
behoedzaam worden omgesprongen. De analyse van Van den Bossche maakt duidelijk dat
de ruimte in het WTO-recht voor bijvoorbeeld eenzijdige toepassing van de door de commissie-Cramer ontwikkelde criteria voor biomassa zeer beperkt is62. Daarnaast moet de vraag
worden gesteld naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van eenzijdige maatregelen
door een relatief klein land als Nederland om een wereldwijd vraagstuk aan te pakken.
De invoering van een koppeling tussen fundamentele arbeidsrechten en handelsmaatregelen in de WTO-regels staat al sinds de oprichting van de WTO op de agenda en stuit
steeds op verzet van met name ontwikkelingslanden. Een koppeling maakt dan ook op
dit moment alleen kans als zij kan aansluiten bij de huidige formuleringen van de uitzonderingsbepalingen in het WTO-recht. Daartoe zou het WTO-verbod op dwangarbeid
zo geïnterpreteerd kunnen worden dat daaronder ook de ergste vormen van kinderarbeid
vallen, waarbij een zekere mate van dwang plaatsvindt. De raad steunt de inzet van het
kabinet om dit op Europees niveau aan de orde te stellen.
Waar internationale normen ontbreken zijn (vrijwillige) keurmerken en sectorspecifieke
afspraken een alternatief om de duurzaamheidsaspecten van handel te adresseren. Het
is daarom belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de ruimte voor keurmerken en
certificering in het WTO-recht.
In bepaalde situaties vaardigt (een deel van) de internationale gemeenschap handelsmaatregelen op plurilateraal niveau uit om de druk tot het respecteren van de mensenrechten op te voeren. Een voorbeeld is de maatregelen van de EU en de VS tegen Birma.
Vanwege de mogelijke repercussies op de ontwikkelingslanden en het wereldhandelssysteem zijn deze maatregelen een uiterst middel. Alvorens dergelijke maatregelen te
61
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Zie ook G. Faber (2007) Economic Effectiveness and efficiency of unilateral NPR PPM Measures Addressing Non-Trade
Concerns and Their Impact on Developing Countries, in P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing
non-trade concerns, op. cit., p. 225.
Van den Bossche (zie: P. Van den Bossche [et al.] Unilateral measures addressing non-trade concerns, op. cit.) constateert ten eerste dat het de vraag is of consumentenvoorkeuren een voldoende impact hebben om duurzame en nietduurzame biomassa als niet-gelijke producten te onderscheiden (p. 64). Een tweede punt is dat de duurzaamheidscriteria bij de afwezigheid van breed gedragen internationale normen zullen leiden tot discriminatie van binnenlandse en geïmporteerde biomassa (pp. 71-72). Ten derde zal, het eenzijdig opleggen van de duurzaamheidscriteria
zonder een serieuze poging tot internationale onderhandelingen over een internationaal verdrag over duurzaamheid als een vorm van niet te rechtvaardigen discriminatie worden gezien (p. 127).
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overwegen, moet ook serieus naar de politieke en economische effectiviteit gekeken worden, en naar de effecten voor de bevolking van het getroffen land. Boycotmaatregelen
hebben in het verleden in een aantal gevallen bijgedragen aan het herstel van mensenrechten. Maar in een aantal gevallen hebben boycotmaatregelen niet of zelfs averechts
gewerkt63. Eventuele maatregelen moeten voorts ook gradaties bevatten in de zwaarte
van de sancties, waardoor er sprake is van proportionaliteit.

5.4

Verantwoordelijkheden van bedrijven

5.4.1

Inleiding
Het kabinet vraagt aan de SER in hoeverre Nederlandse ondernemingen verantwoordelijkheid kunnen en/of moeten nemen voor de maatschappelijke effecten van productie
door bedrijven in het buitenland waarmee zij in productie- en handelsketens verbonden
zijn, alsmede welke best practices inmiddels op dit terrein zijn ontwikkeld. De verantwoordelijkheid van consumenten komt in paragraaf 5.5 aan bod.

5.4.2

Vertrekpunt: SER-advies De winst van waarden (2000)
De raad kiest als uitgangspunt voor beantwoording van de vraag naar de ketenverantwoordelijkheid van bedrijven het SER-advies De winst van waarden.
In dit advies gaat de raad in op diverse belangrijke vragen, zoals wat van maatschappelijk
verantwoord ondernemen mag worden verwacht, de motieven voor maatschappelijk
ondernemen, de relatie van maatschappelijk ondernemen tot wetgeving, ketenverantwoordelijkheid en de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Over deze
thema’s merkt het advies het volgende op:
• De zorg voor de maatschappelijke effecten van het ondernemen behoort tot de core
business van de onderneming. De onderneming zoekt in de samenleving bevestiging
voor de uitoefening van haar kernfuncties; de samenleving verschaft de onderneming
ruimte en erkenning – de licence to operate – wanneer in bevredigende mate aan de
maatschappelijke verwachtingen wordt voldaan.
• In de kern bepalen twee elementen of met recht van maatschappelijk verantwoord
ondernemen kan worden gesproken: 1. het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies – Profit, People, Planet – en daarmee op de
bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op lange termijn; 2. een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog,
waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij.

63

Zie b.v. P. A. G. van Bergeijk (1999) Economic Sanctions: Why do they succeed; why do they fail?, in: W. J. van Genugten
en C. A. de Groot (red.) United Nations Sanctions: Effectiveness and Effects, Especially in the Field of Human Rights:
A Multidisciplinary Approach, Antwerpen, Intersentia, pp. 97-111. Uit het onderzoek van Van Bergeijk blijkt ook
dat niet-democratische landen, waar mensenrechtschendingen vaker voorkomen, minder gevoelig zijn voor
economische sancties.
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• De onderneming is onderhevig aan verschillende krachten: aan wat moet (vanwege
wet- en regelgeving en maatschappelijke krachten), aan wat hoort (uit persoonlijke
overtuiging) en aan wat loont (en dus, bijvoorbeeld door een versterkte reputatie, het
eigenbelang dient). Het is aan de afzonderlijke onderneming om te bepalen hoe zij
zich in dit krachtenveld positioneert. Deze keuze is een vrije, maar geen vrijblijvende,
want zij is niet zonder mogelijke gevolgen voor de toekomstige positie van de onderneming.
• Maatschappelijk ondernemen is te zien als een vorm van maatwerk, gebonden aan
tijd, plaats, problematiek en partners. Wetgeving is daarvoor geen adequaat instrument en kan bovendien contraproductief werken, omdat de verantwoordelijkheid en
het initiatief bij de onderneming worden weggenomen.
• Er is geen discussie mogelijk over de vraag of ondernemingen de bestaande wetgeving
moeten naleven. De wijze waarop dat gebeurt, de nauwgezetheid en intensiteit waarmee een actief beleid wordt gevoerd, verantwoording wordt afgelegd en gevraagd van
medewerkers en zakelijke relaties, kan echter een vorm van maatschappelijk ondernemen vertegenwoordigen die niet geheel los te zien is van datgene waartoe de
wetten verplichten.
• Ondernemingen die de drie dimensies van maatschappelijk ondernemen serieus
nemen, zijn daarmee ook doende de maatschappelijke kosten van hun optreden te
internaliseren. Dat proces kan evenwel worden afgeremd door freeridersgedrag en
door het optreden van gevangenendilemma’s. Het is dan aan de overheid om impasses
te doorbreken door in de maatschappelijke arena ontwikkelde normen vast te leggen
in afdwingbare spelregels.
• Ondernemingen zullen in de keten moeten samenwerken om hun ketenverantwoordelijkheid waar te maken. Het mededingingsbeleid moet daarvoor voldoende ruimte
bieden.
• De OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn een standaard voor een
passend gedragspatroon in het internationale verkeer en vormen een goed referentiekader voor ondernemingen bij het opzetten van een eigen code. De sociale partners
dienen actief betrokken te worden bij de Nationale Contactpunten voor de OECD-richtlijnen. Deze contactpunten dienen ook structurele contacten met belanghebbende
NGO’s te onderhouden.
Het SER-advies van 2000 gaat uit van de onderneming als een langetermijn-samenwerkingsverband van verschillende bij de onderneming betrokken partijen (stakeholders)
oftewel belanghebbenden. Ook in dit advies wordt uitgegaan van deze omschrijving van
de onderneming.
Verschillende begrippen: MVO, MO, Triple P, duurzaamheid
In plaats van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wordt ook wel gesproken
over ‘maatschappelijk ondernemen’ of ‘maatschappelijk vernieuwend ondernemen’.
De laatste jaren wordt de term duurzaamheid steeds meer gehanteerd in relatie tot
de zowel economische als ecologische en sociale dimensie van het produktieproces.
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Daarmee ontwikkelt het zich ook als een vertaling van de begrippen 'MVO' resp. ‘Triple P’
(zie kader). Hoe dan ook, de kern blijft dat maatschappelijk verantwoord ondernemen
gezien moet worden als core-business van de onderneming, als een karakteristiek van het
moderne ondernemen.

De Triple P en de ‘vierde P’
Soms wordt aan de Triple P als het ware een ‘vierde P’ toegevoegd, die staat voor
het achterliggende mensbeeld, vanwaaruit de Triple P zich ontwikkelt. Deze
‘vierde P’ kan daarbij gezien worden als een afgeleide van het antieke woord
Pneuma (bezieling, inspiratie), Persona of Psyche. De eerste die het begrip ‘vierde P’
gebruikte, was mgr. A.H. van Luyn. In een lezing in 2001 stelde hij de vraag aan
de orde: “Zou het niet goed zijn om de trits met een vierde P aan te vullen om de
geestelijke dimensie uit te drukken die voor authentieke humaniteit onmisbaar
is, ook in het bedrijfsleven?”
Met een vierde P wordt ook wel tot uitdrukking gebracht dat duurzaamheid uiteindelijk alleen echt gestalte kan krijgen als deze geïnspireerd wordt door een
individuele en collectieve bewustzijnsontwikkeling van de mensheid ten aanzien van de verbondenheid van al het bestaande. Het huidige globaliseringsproces maakt dit ook meer en meer duidelijk. Deze visie, waarbij groeiende complexiteit leidt tot groeiend wereldbewustzijn, werd al in 1959 verwoord door
Teilhard de Chardin (in Le phenomène humain), en later bijvoorbeeld door Marilyn
Ferguson (The Aquarius Conspiracy, 1980), Allerd Stikker (Tao, Teilhard en Westers
denken, 1986) en Ervin Laszlo (Cosmic Vision, 2004). Laatstgenoemde spreekt in dit
verband over the human factor en over principes die de hele planeet omvatten
(planetary ethics).
In dit verband zou ook gesproken kunnen worden van een voortgaande ontwikkeling naar ‘maatschappelijk verantwoord burgerschap’, geldend voor alle
wereldburgers en hun verbanden, waaronder ook bedrijven. Het voorgaande
zegt ook iets over leiderschap in deze complexe tijd, waarbij inzicht en authenticiteit van groot belang zijn.
• Zie bijvoorbeeld: Mgr. A.H. van Luyn (2001) De markt en het algemeen welzijn, in: Geroepen en
verantwoordelijk, Kampen, Kok; Work and dignity in the context of globalisation (papers of an
expert-seminar; Radboudstichting, 2007); H. Klamer en J.W. van den Braak (2007) Over vooruitgang, bewustzijn, moraal en de vierde P (opgenomen in: Discussienota Duurzame Globalisering
Den Haag, VNO-NCW; Annick de Witt, De binnenkant van duurzaamheid (verslag van een symposium
van de Stichting NatuurCollege d.d. 5 maart 2008).

Het SER-advies De winst van waarden gaat ook in op de kwestie van ‘maatschappelijk verantwoord beleggen’. In 2007 hebben de pensioenkoepels van ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen het rapport De gearriveerde toekomst: Nederlandse pensioenfondsen en de
praktijk van verantwoord beleggen gepubliceerd, dat de fondsen concrete handvatten biedt
om daar verder invulling aan te geven.
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5.4.3

Overheidsvisie op MVO (2001-2008)
De visie van de SER op maatschappelijk verantwoord ondernemen is door opeenvolgende
kabinetten overgenomen. Dat geldt ook voor het huidige kabinet.
De op 13 december 2007 gepresenteerde kabinetsvisie op MVO64 neemt de definitie van
de SER over als de zorg voor de maatschappelijke effecten van het functioneren van de
onderneming. Het kabinet beklemtoont dat de invulling van MVO ten principale gerelateerd is aan de eigen bedrijfsvoering van de onderneming, waarbij er geen standaardrecept is, en dat deze derhalve ten principale bovenwettelijk is.
Het MVO-beleid van de Nederlandse overheid is derhalve vanaf 2001 gebaseerd op zelfregulering, samenwerking en facilitering. Mede als uitvloeisel van het SER-advies heeft
de overheid sindsdien diverse initiatieven genomen, waaronder de instelling van een
Kenniscentrum MVO en de publicatie van een Transparantiebenchmark.
Europese Commissie
In maart 2006 publiceerde de Europese Commissie een Mededeling over Corporate Social
Responsability (CSR)65. In de Mededeling wordt betoogd dat MVO primair een aangelegenheid van de bedrijven zelf is en zich daarom niet leent voor overheidsingrijpen anders
dan via bewustmaking, uitwisseling van goede voorbeelden, bevorderen van de dialoog
en onderwijs. MVO kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit en concurrentiekracht van bedrijven. Het wordt in toenemende mate opgevat als een ‘business
challenge’ (zie kader). Het is dan ook van belang dat bedrijven op hun eigen wijze gestalte
geven aan hun beleid en waar mogelijk van elkaar leren. Van belang is tevens dat de
geboekte resultaten de nodige aandacht krijgen. In 2007 publiceerde de Commissie een
overzicht van het in de EU-lidstaten gevoerde beleid ten aanzien van MVO66.

Drie fasen in duurzaam ondernemen
Voor MVO wordt ook wel de term ‘duurzaam ondernemen’ gebruikt als een integrale strategie van bedrijfseconomische, sociale en ecologische waardecreatie.
Men onderscheidt daarbij drie fasen:
1 Saneren (voor 1985): De overheid formuleert in wetten de randvoorwaarden
voor ondernemingen.
2 Beheren (1985-2000): Bedrijven geven zich meer zelfstandig rekenschap van
maatschappelijke vraagstukken (vertrouwen, reputatie).

64

65

66

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Tweede Kamer 26 485, vergaderjaar 2007-2008, nr. 53 Inspireren,
innoveren, integreren: kabinetsvisie maatschappelijk verantwoord ondernemen 2008-2011. Over de nota vond
op 6 maart 2008 een AO-overleg in de Tweede Kamer plaats.
COM (2006) 136 final Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a pole of excellence
on Corporate Social Responsibility, Brussel, Europese Commissie; Europese Commissie (2007) Corporate Social
Responsibility: National public policies in the European Union, Brussel, Europese Commissie.
Corporate Social Responsability: national publicpolicies in the European Union (2006).
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3 Integreren (2000-): Duurzaam ondernemen wordt een business challenge.
Vernieuwingspotentieel komt voort uit technologische mogelijkheden.
Ook consumenten vragen toenemend om duurzame kwaliteitsproducten.
• Bron: G. Keijzers [et al.] (2002) Duurzaam ondernemen: strategie van bedrijven, Deventer,
Kluwer.

5.4.4

Normatief kader: zelfregulering, soft law, hard law
Om de internationale verantwoordelijkheid van bedrijven in beeld te brengen, is het
zinvol een onderscheid te maken tussen drie vormen van regulering:
A zelfregulering;
B soft law;
C hard law67.
Soft law is in tegenstelling tot hard law niet juridisch bindend, maar heeft in tegenstelling tot zelfregulering wel enige juridische werking. Vaak groeien normen of richtlijnen
die in soft law zijn ontwikkeld, uit tot juridische bindende instrumenten. Daarnaast valt
een onderscheid te maken tussen instrumenten die op internationaal niveau zijn ontwikkeld en worden toegepast, en nationale instrumenten om de internationale verantwoordelijkheid van bedrijven vorm te geven.
A Zelfregulering (waaronder ICC-guidance)
De basisvormen van zelfregulering zijn codes, keurmerken en overeenkomsten. Codes
kunnen door bedrijven zelf worden ontwikkeld en toegepast, of samen met andere
belanghebbende stakeholders. De uitdaging daarbij is om een code op te stellen die is
afgestemd op de eigen positie van de onderneming en daarbij in te spelen op de strategie
en de identiteit van het bedrijf en op het soort dilemma’s waarmee het wordt geconfronteerd: “Dilemmas are the building blocks for a good code.”68
Daarnaast zijn er codes, die ontwikkeld worden op bedrijfstak- of centraal niveau.
Bedrijfsoverstijgende codes gaan steeds meer overeenkomsten vertonen met keurmerken.
De meeste keurmerken en codes zijn van toepassing op de internationale activiteiten van
bedrijven die in dat land zijn gevestigd.
Ook op het specifieke terrein van ketenverantwoordelijkheid zijn er verschillende vormen
van zelfregulering: algemene richtlijnen, sectorspecifieke richtlijnen en multistakeholderinitiatieven en bedrijfsspecifieke gedragscodes naar toeleveranciers.

67

68

Zie voor een soortgelijke indeling: J. G. Ruggie (2007) Business and Human Rights: The evolving international agenda,
Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper, no. 38, Harvard University/ John F. Kennedy School of
Government (KSG).
M. Kaptein, M. de Kiewit [et al.] (2008) Business Codes of the Global 200: Their Prevalence, Content and Embedding,
z.p., KPMG/ RSM Erasmus Universiteit, pp. 22 en 23.
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Bedrijfscodes van grootste ondernemingen in de wereld
Veel internationaal opererende bedrijven hebben hun missie en kernwaarden, hun verantwoordelijkheden jegens stakeholders en hun business principles vastgelegd in een code.
Van de wereldwijd gezien grootste ondernemingen (van de Fortune Global 200-lijst) heeft
inmiddels 86 procent een bedrijfscode opgesteld69. Dat is een belangrijke toename ten
opzichte van 2000 (51 procent) en 1990 (14 procent). Alle Noord-Amerikaanse bedrijven van
de Fortune Global 200 beschikken over een code. Bij de Europese ondernemingen gaat het
om 80 procent van de grootste bedrijven; van de Aziatische ondernemingen heeft 52 procent een code. Twee derde van de ondernemingen die langer dan drie jaar een code heeft,
heeft deze in de afgelopen drie jaar aangepast.
Codes gaan in het algemeen in op de verantwoordelijkheid van de onderneming ten
opzichte van diverse stakeholders. In de eerste plaats gaat het dan om de werknemers
(in 87 procent van de codes; vaak uitgebreid). Ook de verantwoordelijkheden jegens het
natuurlijk leefmilieu (73 procent) en consumenten (68 procent) komen vaak aan de orde.
De aandeelhouders sluiten de rij (met 48 procent van de codes).
Het accent verschuift inmiddels van het opstellen van een code naar het daadwerkelijk
implementeren ervan. Het aantal ondernemingen dat structurele maatregelen neemt
om naleving van de code te bevorderen, neemt toe. In veel gevallen (83 procent van
de ondernemingen met een code) is er een voorziening om vertrouwelijk en anoniem
misstanden te melden of raad te vragen respectievelijk voor een ‘klokkenluiders’-procedure. Maar het percentage ondernemingen dat de eigen code systematisch heeft geïntegreerd in de strategische besluitvorming, ligt vooralsnog lager (zo’n 40 tot 50 procent).
Bedrijfscodes Nederlandse internationaal opererende bedrijven
In 2003 hadden 54 van de grootste 100 Nederlandse bedrijven een bedrijfscode (in 1999 en
1991 waren dit 39 respectievelijk 21), terwijl 10 bezig waren met de ontwikkeling ervan.70
Waarschijnlijk is dit aantal sindsdien verder toegenomen.
In codes wordt een veelheid van onderwerpen behandeld. Verantwoordelijkheden jegens
de samenleving, medewerkers en milieu – gezondheid en veiligheid – komen voor in
93 procent, 89 procent resp. 70 procent van de codes. Mensenrechten komen expliciet in
41 procent van de codes voor (in 1999 was dat nog maar 12 procent). Verder komen vaak
integriteitnormen aan de orde zoals het aannemen van geschenken (80 procent van de
codes), belangenverstrengeling (70 procent) en steekpenningen (69 procent). Voor veel
onderwerpen hebben bedrijven bovendien nog deelcodes.
Richtlijnen ICC op terrein van ketenverantwoordelijkheid
De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) pleit sinds 1919 voor een vrij internationaal handels- en investeringssysteem en een markteconomie. Hij vertegenwoordigt onder-

69
70

M. Kaptein, M. de Kievit [et al.] (2008) Business Codes of the Global 200: Their Prevalence, Content and Embedding,
op.cit.
Stichting NCW, Ethicon, Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie (2003) De bedrijfscode, aanleiding, inhoud,
invoering, effectiviteit, Den Haag, p. 60.
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nemingen uit vele sectoren in 130 landen. Hij heeft in 1991 een handvest voor duurzame
ontwikkeling voor het bedrijfsleven opgesteld. Eind 2007 is een aantal praktische aanbevelingen gedaan voor de omgang van ondernemingen met hun ketenverantwoordelijkheid71:
• Integreer ketenverantwoordelijkheid in het inkoopbeleid en risicomanagementsystemen.
• Maak verwachtingen duidelijk aan de toeleveranciers.
• Ondersteun toeleveranciers bij het naleven van hun afspraken en bij het doorvoeren
van veranderingen.
• Volg de prestaties van toeleveranciers.
• Manage de verwachtingen van stakeholders.
• Ontwikkel een beleid voor het niet naleven van afspraken.
Deze zes aanbevelingen worden in het betreffende rapport uitgebreid toegelicht, voorafgegaan door een uiteenzetting over het begrip ketenverantwoordelijkheid en de beleidsconsequenties daarvan. De volledige tekst van het document is opgenomen in bijlage 5
van dit advies.
Initiatieven op sectorniveau
Ook sectorspecifiek niveau ontstaan steeds meer internationale richtlijnen. De meeste
van deze sectorspecifieke richtlijnen zijn op vrijwillige basis, wat betekent dat het niet
verplicht is eraan deel te nemen. Maar als men besluit mee te doen, houdt dit vervolgens
wel verplichtingen in.
Multistakeholderinitiatieven
Ketenverantwoordelijkheid wordt ook steeds vaker via multistakeholderinitiatieven
geadresseerd. Binnen deze initiatieven zijn meerdere belanghebbenden vertegenwoordigd zoals bedrijven, vakbonden, NGO’s en soms ook de overheid. Het doel van deze
multistakeholderinitiatieven is bedrijven te helpen bij het invoeren van een gedragscode
(die vaak is opgesteld binnen het multistakeholderinitiatief), en de bedrijven vervolgens
ook te helpen bij een onafhankelijke verificatie.
International Framework Agreements tussen sociale partners
Enkele internationale sectorale werknemersorganisaties hebben met een aantal bedrijven zogeheten International Framework Agreements afgesproken, die gericht zijn op
handhaving van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO72.
Er zijn op dit moment 52 multinationale ondernemingen die een IFA hebben, geconcentreerd in vijf sectoren (metaal, bouw, chemie, voedsel en diensten) en vooral in de

71
72

Zie: ICC (2007) ICC Guidance on supply chain responsibility: Policy statement, Parijs, International Chamber of
Commerce, 10 oktober 2007.
Zie: IMB (2006) Hintergrundinformationen ueber internationale Rahmenvereinbarungen des IMB, z.p., Internationale
Metallgewerkschafsbund.
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lidstaten van de EU met een traditie van sociale dialoog zoals Duitsland, Frankrijk en
Nederland73.
Bedrijfsspecifieke gedragscodes naar toeleveranciers
Een bedrijf kan ook zelf besluiten een gedragscode voor toeleveranciers in te voeren, om
zo zijn eigen ketenverantwoordelijkheid te adresseren.
In bijlage 6 bij dit advies wordt een niet-limitatief overzicht gegeven van de verschillende
bovengenoemde vormen van zelfregulering respectievelijk multistakeholderinitiatieven.
B Soft law: OECD-richtlijnen en Nationaal Contact Punt resp. ILO-verklaring multinationale ondernemingen
De belangrijkste soft-law-instrumenten om de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van multinationale ondernemingen mede vorm te geven, zijn de OECD-richtlijnen voor
multinationale ondernemingen en de Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy van de ILO (zie kader). De verhouding tussen
beide verklaringen zal tijdens een op 24 en 25 juni 2008 te houden High Level Round
Table van ILO en OECD aan de orde zijn; wellicht leidt deze bijeenkomst tot een nadere
verduide-lijking.
De Tripartiete ILO-verklaring
Deze verklaring van de ILO kwam tot stand in 1977 en werd in 2000 en 2006 geactualiseerd.
De verklaring richt zich tot multinationale ondernemingen (mno’s), sociale partners en
overheden. Hij bevat aanbevelingen op het terrein van werk, training, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. In een bijlage wordt gestipuleerd dat ook mno's een bijdrage kunnen leveren aan de naleving en verbreiding van de ILO-verklaring uit 1998 over
fundamentele arbeidsnormen (deze richt zich immers formeel enkel tot lidstaten).

De Tripartiete verklaring van de ILO over mno’s en sociaal beleid
De ILO-verklaring over multinationals (MNE Declaration) is erop gericht de positieve bijdrage die multinationals kunnen leveren aan economische en maatschappelijke vooruitgang te stimuleren, en de problemen die voortvloeien uit
hun bedrijfsactiviteiten te minimaliseren en op te lossen. De uitgangspunten
van de MNE Declaration zijn bedoeld als richtlijnen voor multinationals, regeringen, werkgeverorganisaties en vakbonden om sociaal beleid in te voeren en
als inspiratiebron voor multinationals en nationale bedrijven om good practices
in te voeren. De verklaring werd in 1977 opgesteld door werkgevers- en werkne-

73

Zie uitgebreider: Eurofound (2008) Codes of conduct and international framework agreements: New forms of
governance at company level, Dublin/Brussel, European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions.
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mersorganisaties en regeringen, en vervolgens in 2000 herzien, waarbij ook de
fundamentele beginselen en rechten op het werk werden opgenomen. Meer
recent werd de verklaring in 2006 aangepast om de verwijzingen naar andere
ILO-instrumenten bij te werken. In dat opzicht is het de enige echt internationale tripartiete consensus ten aanzien van wenselijk gedrag van ondernemingen
op het gebied van arbeid en sociaal beleid.
• Bron: ILO.

OECD-richtlijnen voor mno’s
De OECD-richtlijnen (1976, geactualiseerd in 2000) zijn aanbevelingen die door de regeringen van de dertig lidstaten van de OECD en van Argentinië, Brazilië en Chili gezamenlijk worden gedaan aan multinationale ondernemingen. Ze bevatten beginselen en
normen voor goed gedrag, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.
Naleving van de richtlijnen is vrijwillig en niet rechtens afdwingbaar (artikel 1 van de
richtlijnen).
De richtlijnen bevatten een aantal algemene beginselen die ondernemingen in het gastland in acht moeten nemen74. Ondernemingen dienen het bestaande recht en beleid in
landen waar ze werkzaam zijn volledig te respecteren en rekening te houden met de
standpunten van andere belanghebbenden. In dit verband behoren zij:
• bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een
duurzame ontwikkeling te bevorderen;
• de mensenrechten van degenen die gevolgen van hun activiteiten ondervinden te
respecteren, zoals in overeenstemming met de internationale verplichtingen en
verbintenissen die de regering van het gastland is aangegaan;
• de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen door nauwe samenwerking met de
plaatselijke gemeenschap, met inbegrip van het zakenleven, alsmede door als onderneming activiteiten op de binnenlandse en buitenlandse markten te ontplooien, in
overeenstemming met de vereisten van een gezonde bedrijfsvoering;
• de ontwikkeling van menselijk kapitaal te bevorderen, in het bijzonder door het
scheppen van werkgelegenheid en het bieden van scholingsmogelijkheden voor
werknemers;
• zich ervan te onthouden uitzonderingen te bedingen of te aanvaarden die niet
voorkomen in de wet- of regelgeving inzake milieu, gezondheid, veiligheid, arbeid,
belasting, financiële stimuli of andere aangelegenheden;
• goede beginselen voor ondernemingsbestuur te ondersteunen en te handhaven, en
deze in de praktijk toe te passen;

74

De OECD-richtlijnen zijn in het SER-advies De winst van waarden (2000) opgenomen.
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• doelmatige zelfreguleringsmechanismen en beheerssystemen te ontwikkelen en toe
te passen, die een relatie van wederzijds vertrouwen bevorderen tussen de ondernemingen en de samenleving waarin zij actief zijn;
• de kennis en naleving van het ondernemingsbeleid onder hun werknemers te bevorderen door dit beleid op een passende manier bekend te maken, mede door middel
van trainingsprogramma’s;
• zich te onthouden van discriminerende of disciplinaire maatregelen tegen werknemers die het management of, indien van toepassing, de bevoegde autoriteiten te
goeder trouw op de hoogte te stellen van praktijken die in strijd zijn met de wet, de
Richtlijnen of het ondernemingsbeleid;
• zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te
stimuleren in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met
de Richtlijnen;
• zich te onthouden van ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het
gastland.
Vervolgens beveelt de OECD een aantal gedragsregels met betrekking tot een achttal
onderwerpen aan:
1 Verslaglegging: regelmatige, betrouwbare en relevante informatie over de activiteiten, de structuur en de financiële situatie van de onderneming. Ook betreft het
informatie over de doeleinden van de onderneming, wie de voornaamste aandeelhouders zijn en over gedragscodes met het sociale, ethische en milieubeleid van de
onderneming.
2 Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen: onder meer respect voor het recht van de
werknemers op vertegenwoordiging door vakbonden, bijdragen aan de afschaffing
van kinder- en dwangarbeid, faciliteiten en informatie voor vakbonden (ook in geval
van massaontslagen) en zorg dragen voor gezondheid en veiligheid. Deze aanbevelingen
bevatten de kernverdragen van de ILO, maar gaan ook verder door bijvoorbeeld aan te
bevelen dat multinationals geen minder gunstige arbeidsvoorwaarden aanbieden
dan door vergelijkbare werkgevers in het gastland worden toegepast.
3 Milieu: binnen de (ook internationale) wettelijke kaders in het algemeen bijdragen
aan de brede doelstelling van duurzame ontwikkeling, in het bijzonder verschaffen
van informatie over de (potentiële) milieu-, gezondheid- en veiligheidseffecten aan
het publiek en de werknemers, vaststellen van meetbare doelstellingen voor verbeterde milieuprestatie en voortdurend zoeken naar verbetering van de milieuprestatie.
4 Corruptie: direct noch indirect vragen om of aanbieden van steekpenningen om een
transactie of ander voordeel binnen te halen.
5 Consumentenbelangen: handelen met eerlijke zaken- en advertentiepraktijken en
alle in redelijkheid te nemen stappen ondernemen om de veiligheid en kwaliteit van
producten en diensten te garanderen.
6 Wetenschap en technologie: ervoor zorg dragen dat de activiteiten verenigbaar zijn
met het wetenschaps- en technologiebeleid van de landen waarin zij opereren en
bijdragen aan de lokale en nationale innovatiecapaciteit.
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7 Concurrentie: binnen de toepasselijke wetten handelen op een competitieve wijze, in
het bijzonder geen overeenkomsten sluiten met andere ondernemingen over vaste
prijzen of productiebeperkingen.
8 Belastingen: tijdig betalen van belastingen.
Met het oog op de ketenverantwoordelijkheid is de aanbeveling relevant om zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te stimuleren in
hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de richtlijnen.
Ook wordt ondernemingen aanbevolen de opbouw van de lokale capaciteit te bevorderen
door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap, met inbegrip van het
zakenleven.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de OECD-richtlijnen expliciet onderschreven in het
SER-advies uit 2000 over de winst van waarden.
Het belang van deze richtlijnen is onlangs nog onderstreept op de top van de G-8 in Heiligendamm75.
Strengthening the principles of Corporate Social Responsibility: In this respect, we commit
ourselves to promote actively internationally agreed corporate social responsibility and labour
standards (such as the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the ILO Tripartite
Declaration), high environmental standards and better governance through OECD Guidelines’
National Contact Points. We call on private corporations and business organizations to adhere
to the principles in the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. We encourage the
emerging economies as well as developing countries to associate themselves with the values
and standards contained in these guidelines and we will invite major emerging economies to
a High Level Dialogue on corporate social responsibility issues using the OECD as a platform.
National Contact Punt (NCP)
De regeringen die de richtlijnen hebben onderschreven verplichten zich hieraan bekendheid te geven en een Nationaal Contact Punt (NCP) in het leven te roepen, die de bekendheid van de richtlijnen moet vergroten en als discussieforum moet dienen voor alle kwesties die de richtlijnen betreffen. De NCP’s kunnen ook een rol spelen bij het oplossen van
mogelijke problemen met betrekking tot de implementatie en naleving van de richtlijnen
in specifieke gevallen. Daartoe heeft de OECD-ministerraad een aantal stappen vastgelegd en is aan de NCP’s de mogelijkheid gegeven om als bemiddelaar op te treden tussen
partijen. Als partijen er toch niet uitkomen, kan het NCP een verklaring uitgeven en aanbevelingen doen over de toepassing van de richtlijnen76. Het NCP kan in overleg met de
partijen de resultaten van de bemiddelingsprocedure openbaar maken, tenzij vertrouwelijkheid in het belang van een effectieve implementatie van de richtlijnen is.
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Zie: G8 Summit 2007 Heiligendamm: Growth and responsibility in the World economy: Summit Declaration
(7 June 2007), punt 24.
Zie SER (2000) Advies De winst van waarden, op.cit., pp. 77-78 en 143-144.
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Het SER-advies De winst van waarden constateerde in 2000 dat het Nederlandse NCP niet
goed functioneerde. In 2007 is besloten tot een herziening van het NCP zodat dit een
nieuwe impuls kan geven aan de bekendheid van bedrijven met de OECD-richtlijnen.
Het nieuwe NCP heeft een duidelijker omschreven mandaat met als kerntaken klachtenbehandeling en voorlichting, kent duidelijker procedures, beschikt over een groter budget en bestaat uit drie tot vier onafhankelijke externe leden met stemrecht en vier adviserende leden uit de betrokken ministeries zonder stemrecht77.
De OECD-regels schrijven voor dat de door de NCP te behandelen vraagstukken een relatie
moeten hebben met de investeringen van bedrijven78. De NCP’s beoordelen zelf of een
vraag over de toepassing van de OECD-richtlijnen investeringsgerelateerd is. Dit wordt
ook wel de investeringsnexus genoemd. Nederland geeft aan deze investeringsnexus een
ruime interpretatie die zich niet beperkt tot het eigen gedrag van de onderneming of van
dochterondernemingen waarin zij beslissingsmacht heeft. Het Nederlandse NCP kijkt
onder andere naar de mate van directe invloed die een onderneming in de keten heeft.
Het gaat dan om de volgende vragen:
• Zijn er contacten met vaste toeleveranciers?
• Zijn er vaste contacten onder bepaalde voorwaarden?
• Heeft de onderneming directe invloed op de lokale situatie of heeft het meer effect
om een ander bedrijf in de keten aan te spreken?
Met deze ruime interpretatie van de investeringsrelatie zit Nederland aan de grens van
het mogelijke van de OECD-regels. Overigens kunnen de OECD-richtlijnen zelf als norm
dienen bij alle activiteiten van bedrijven, dus ook bij handelstransacties.
C Hard law
Naast de wetten in het gastland, zijn bedrijven bij het opereren in het buitenland gebonden
aan bepaalde Nederlandse wetten (al dan niet gebaseerd op internationale verdragen),
onderdelen van het internationale recht en de eventuele extraterritoriale werking van het
recht van andere landen. Een voorbeeld van relevante Nederlandse wetgeving is de anticorruptiewet uit 2001. Voorbeelden van internationaal recht zijn de internationale conventies
met betrekking tot de aansprakelijkheid bij olie- en andere natuurrampen. Een voorbeeld
van de extraterritoriale werking van het recht van andere landen is de Amerikaanse Alien
Tort Statute uit 178979. Op basis van deze wet kunnen bedrijven die verdacht worden
van zeer ernstige overtredingen als slavernij en gedwongen arbeid, voor de Amerikaanse
77
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Zie: Vaststelling begroting van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007, Tweede Kamer,
vergaderjaar 2006-2007, 30 800 XII, nr. 30 Brief van de staatssecretaris van EZ van 4 december 2006 over
Nationaal Contact Punt (NCP) OESO-richtlijnen Multinationale Ondernemingen in Nederland.
Zie: Ondernemen in conflictgebieden, Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 439, nr. 5, Brief staatssecretaris
met aanvullende informatie over de investeringsnexus van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, p. 2.
Deze wet was oorspronkelijk bedoeld als signaal aan landen als het VK, Frankrijk en Spanje, om aan te geven
dat de nog jonge VS niet zou tolereren dat zij een toevluchtsoord zou worden voor overtreders van wetten,
zoals bijvoorbeeld piraten. Na 1990 is deze wet ook voor andere doelen ingezet.
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rechter worden gedaagd80. Deze civiele procedure staat open voor niet-Amerikanen en
kan worden ingeroepen tegen niet in de VS gevestigde bedrijven. De meeste gevallen die
op basis van deze wet worden behandeld gaan echter over de betrokkenheid van bedrijven
bij overtredingen van het internationaal strafrecht en hebben dus betrekking op medeplichtigheid en aansprakelijkheid81. Het is juridisch omstreden of een beroep op de Aliens
Tort Statute alleen mogelijk is als de desbetreffende schending van de law of nations in het
Amerikaanse recht als een onrechtmatige daad is erkend, of dat de grondslag voor de vordering rechtstreeks aan de law of nations kan worden ontleend82.
Het VK, Canada en Australië kennen de mogelijkheid dat niet-ingezetenen een civiele procedure aanspannen tegen bedrijven die daar zijn gevestigd wegens delicten door deze
bedrijven tegen deze niet-ingezetenen in het buitenland begaan83. Het huidige Nederlandse conflictenrecht sluit zoiets in Nederland uit. Dit recht bepaalt namelijk dat een
internationale vordering uit onrechtmatige daad beheerst wordt door het recht van het
land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden – de zogeheten lex loci-regel84.
De extraterritoriale werking van eventuele bindende publiekrechtelijke minimumnormen stuit op allerlei volkenrechtelijke bezwaren85.
5.4.5

Toetsingskader: transparantie, verificatie en klachtenbehandeling
Zoals de vorige paragraaf laat zien, bestaat er een uitgebreid normatief kader voor de keuzes
van bedrijven ten aanzien van het vormgeven van internationaal MVO, waaronder ook
ketenbeheer. Essentieel is vervolgens hoe bedrijven omgaan met dit normatieve kader en
hoe ze hierover verantwoording afleggen. Het gaat daarbij om transparantie, onafhankelijke verificatie en een klachtensysteem.
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Zie: B. Baue (2006) Win or Lose in court: Alien Tort Claims Act Pushes Corporate Respect for Human Rights, Business
Ethics, summer 2006; A. Clapham (2004) State responsibility, corporate responsibility, and complicity in human
rights violations, in: L. Bomann-Larsen en O. Wiggen (eds.) (2004) Responsibility in World Business: Managing Harmful
Side-effects of Corporate Activity, United Nations University Press, pp. 58 vv.; zie: ICHRP (2002) Beyond voluntarism:
Human Rights and the developing international legal obligations of companies, Genève, International Council on
Human Rights Policy, pp. 103-104.
Zie voor de belangrijkste conclusies uit de zich ontwikkelende rechtsspraak: A. Clapham (2004) State responsibility,
corporate responsibility, and complicity in human rights violations, op. cit., p. 75; zie ICHRP (2002) Beyond
voluntarism, op.cit., hoofdstuk 7.
Zie: L. Enneking (2007) Corporate Social Responsibility: tot aan de grens en niet verder?: Over de regulering vanuit
Nederland van de activiteiten van Nederlandse multinationale concerns in het buitenland: foreign direct liability
and beyond, Wetenschapswinkel Rechten Utrecht, pp. 17-18.
Zie ICHRP (2002) Beyond voluntarism, op.cit., p. 105.
Zie: L. Enneking (2007) Corporate Social Responsibility: tot aan de grens en niet verder?, op. cit., p. 105. Volgens
Enneking biedt het Nederlandse onrechtmatige-daadrecht in principe mogelijkheden voor aansprakelijkheidsvorderingen op grond van zowel internationaal publiekrecht als nationaal recht. Maar volgens de lex loci-regel
is dit recht niet van toepassing als de onrechtmatige daad buiten Nederland plaats vindt. De nieuwe Europese
internationale privaatrechtregels – Rome II – bieden in geval van milieudelicten openingen om van de lex lociregel af te wijken.
Zie uitgebreider L. Enneking (2007) Corporate Social Responsibility: tot aan de grens en niet verder, op. cit.,
hoofdstuk 4.
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Transparantie
De SER heeft het belang van transparantie al eerder onderstreept in haar advies De winst
van waarden86. Openheid is een kenmerk van een integere organisatie. De onderneming
doet er daarom goed aan duidelijkheid te verschaffen over de eigen doelstellingen en
waarden en over de realisatie ervan. Door openheid kan de onderneming vertrouwen
winnen bij haar stakeholders, haar reputatie versterken en mensen aan zich binden. De
maatschappelijke omgeving vraagt ook een open houding en een heldere communicatie.
Dat betekent dat van de onderneming ook een antwoord op gerechtvaardigde vragen
wordt verwacht. Een onderneming kan haar positie in de maatschappelijke dialoog versterken door:
• haar doelstellingen en waarden in een bedrijfscode en/of mission statement vast
te leggen en/of aansluiting te zoeken bij bestaande internationale normenstelsels;
• aan interne en externe belanghebbenden inzicht te verschaffen in haar handelen en
de uitkomsten ervan, zodat deze kunnen nagaan of de onderneming de eigen ambities ook waarmaakt;
• bereid te zijn de maatschappelijke dialoog aan te gaan over de doelstellingen van de
onderneming met inbegrip van de effecten van voorgenomen investeringen.
Informatie aan de ondernemingsraad
De WOR verplicht de onderneming ten minste tweemaal per jaar uitvoerige informatie
aan de ondernemingsraad te verschaffen over het financieel-economisch ondernemingsbeleid (artikel 31a) en ten minste eenmaal per jaar over het sociaal ondernemingsbeleid
(artikel 31b). Deze informatie dient in een of meer overlegvergaderingen te worden
besproken.
De financieel-economische gegevens (mondeling of schriftelijk) betreffen gegevens
omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in de afgelopen
periode en dienen mede ter bespreking van de algemene gang van zaken in de onderneming. In het bijzonder moeten daarbij gegevens worden verstrekt die betrekking hebben
op de aangelegenheden waarover de ondernemingsraad adviesrecht heeft. Bij de algemene gang van zaken gaat het om informatie over de ontwikkeling in omzet, kosten en
resultaten, over marktontwikkelingen, de concurrentiepositie van de onderneming en
dergelijke. Is de onderneming verplicht jaarlijks een jaarrekening op te maken, dan moet
zij deze – en tevens het jaarverslag en 'overige gegevens' – ter bespreking aan de ondernemingsraad voorleggen. Ook moet de onderneming ten minste tweemaal per jaar aan de
ondernemingsraad haar plannen en verwachtingen ten aanzien van de werkzaamheden
en de resultaten van de onderneming in de komende periode meedelen, vooral die welke
betrekking hebben op het adviesrecht van de ondernemingsraad en op alle investeringen
in binnen- en buitenland.
De schriftelijke informatie over het sociaal ondernemingsbeleid bevat gegevens over de
aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen en
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SER (2000) Advies De winst van waarden, op.cit., pp. 67-68.
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het sociaal beleid dat zij ten aanzien van die personen heeft gevoerd, in het bijzonder met
betrekking tot de aangelegenheden waarbij de ondernemingsraad instemmingsrecht
heeft. Deze gegevens moeten zodanig worden gekwantificeerd dat daaruit blijkt welke
uitwerking de verschillende onderdelen van het sociaal beleid hebben gehad voor afzonderlijke bedrijfsonderdelen en functiegroepen. Ook moet de onderneming bij die gelegenheid mondeling of schriftelijk mededeling doen van haar verwachtingen aangaande
de ontwikkeling van de personeelsbezetting en het sociaal beleid in het komende jaar.
Is de onderneming verplicht tot het jaarlijks opstellen van een milieuverslag, dan moet
dit verslag (dat wil zeggen zowel het openbaar publiekverslag als het overheidsverslag) zo
spoedig mogelijk na het opstellen (dus vóór publicatie) ter bespreking aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.
Onafhankelijke verificatie
Een manier om de mate van transparantie vervolgens te toetsen, is het uitvoeren van een
(onafhankelijke) verificatie. Door middel van een onafhankelijke verificatie kan een
onderneming een belangrijk signaal aan haar maatschappelijke omgeving afgeven over
de stand van zaken van het ondernemingshandelen. Het gaat hierbij om een realistisch
beeld, door middel van een heldere, eerlijke, transparante weergave van het ondernemingshandelen op dat moment (zie bijlage 6). Van belang is hierbij het leveren van feedback voor verbetering in de toekomst en het opzetten van een actieplan aan de hand van
een duidelijk tijdsplan om verbetering te stimuleren en te begeleiden87.
Er zijn drie manieren waarop een onderneming een (onafhankelijke) verificatie kan uitvoeren. Eén manier is door zich aan te sluiten bij een multistakeholderinitiatief, waarbij het
initiatief het bedrijf toetst aan de hand van de door het initiatief samengestelde gedragscode. Een andere optie is dat de onderneming een eigen gedragscode samenstelt en zich
vervolgens door een onafhankelijk commercieel bureau laat toetsen. Een kritiek gehoord
vanuit multistakeholderinitiatieven is dat de kwaliteit van commerciële verifi-catie twijfelachtig is. Ze geven de voorkeur aan interne verificatie, uitgevoerd door een bedrijf zelf88.
Een onderneming kan de verificatie ook intern op zich nemen, door bijvoorbeeld een eigen
verificatieafdeling op te zetten (zoals Nike en Levi Strauss & Co hebben gedaan).
Klachtensysteem
Er bestaat natuurlijk ook een kans dat de maatschappelijke omgeving of de stakeholders
binnen het bedrijf zich zodanig zorgen maken over het handelen van een onderneming
dat zij een klacht willen indienen. Een goed functionerend klachtensysteem is hierbij van
belang om eventuele klachten naar voren te kunnen brengen. Er is voor de werknemer
vaak een risico verbonden aan het indienen van een klacht, waardoor een veilig, vertrou-
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IDS (2006) The ETI code of labour practice: Do workers really benefit?, University of Sussex - Institute of
Development Studies, Part 1, p. 33.
ETI Forum (2006) Getting smarter at auditing: Tackling the growing crisis in ethical trade auditing, London, Ethical
Trading Initiative.
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welijk klachtensysteem een voorwaarde is voor een werknemer om een klacht ook daadwerkelijk in te dienen.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een intern en een extern klachtensysteem89.
Een intern klachtensysteem behandelt klachten binnen het bedrijf zelf, waarbij de bedrijfsleiding intern de klacht probeert te behandelen. Bij een extern klachtensysteem behandelt
een derde, zoals een een multistakeholderinitiatief de klacht.
Door onafhankelijke organisaties wordt benadrukt dat de eerste voorkeur ligt bij een
interne afhandeling van een klacht. Belangrijk is hierbij dat het klachtensysteem op een
goede manier is opgezet. Duidelijkheid naar de werknemers over de mogelijkheid om een
klacht in te dienen is een eerste stap. Vervolgens is de daadwerkelijke toegankelijkheid
van het systeem van belang. De efficiëntie van afhandeling heeft grote invloed op de
effectiviteit van een klachtensysteem. Pas als het probleem intern niet opgelost kan worden, is een externe klachtenbehandeling een volgende optie. Multistakeholderinitiatieven proberen vaak eerst de dialoog met de bedrijfsleiding alsnog op gang te brengen,
alvorens verdere stappen te ondernemen. Ook hier geldt dat medewerking van het bedrijf
van groot belang is. Via een multistakeholderinitiatief is die medewerking vaak gemakkelijker te bereiken, omdat de bedrijven zichzelf hebben gecommitteerd aan de bijbehorende gedragscodes.
De focus van bedrijven ligt tot nog toe voornamelijk op het invoeren van gedragscodes en
een verificatie daarvan. Multistakeholderinitiatieven gaan daarentegen steeds verder
met het opzetten en inzetten van een klachtensysteem. De vraag die hierbij regelmatig
naar voren komt, is bij wie de verantwoordelijkheid ligt om klachten te behandelen.
Het is van belang om hierin een balans te vinden tussen hulp en begeleiding van onafhankelijke organisaties en de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven90.
In bijlage 6 wordt in het licht van het bovenstaande toetsingskader een aantal best
practices besproken. Het betreft daarbij twee Nederlandse voorbeelden (Unilever en
de Fair Wear Foundation) en twee Amerikaanse voorbeelden (Nike en Levi-Strauss).
Effectiviteit
Verschillende factoren kunnen de effectiviteit van een initiatief bepalen:
• Het land waarin de onderneming opereert. De standaard van de nationale wetgeving,
en daarbij ook van de daadwerkelijke handhaving, bepaalt voor een deel welke codes
al dan niet nodig zijn in een eigen initiatief. Idealiter wordt er parallel aan de beweging van het implementeren van gedragscodes een beweging in gang gezet tot het
verbeteren van nationale wetgeving en het oprichten van representatieve vakbonden.
Deze drie wegen hebben ieder een eigen functie in het verbeteren van arbeidsomstan-
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ETI (2003) Key Challenges in Ethical Trade, London, Ethical Trading Initiative, hoofdstuk 4, pp. 24-27.
N. Ascoly, I. Zeldenrust (2003) Considering complaint mechanisms: An Important Tool for Code Monitoring and
Verification, Amsterdam, SOMO, p. 23.
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digheden; gedragscodes komen niet in de plaats voor overheidswetgeving en vakbonden, maar hebben een aanvullende rol.
• De grootte van een onderneming. Over het algemeen lijken kleine bedrijven een
betere naleving van gedragscodes te realiseren dan grote bedrijven.
• De relatie tussen het management van de onderneming en de controleurs. Hoe
frequenter dit contact plaatsvindt, hoe meer kans er is op naleving van de codes.
Dit heeft mede te maken met het overdragen van kennis aan de managers.
• Het belang van een kritische massa aan deelnemers om verandering daadwerkelijk
op gang te brengen. Als meerdere ondernemingen in dezelfde sector onderworpen
worden aan gedragscodes, wordt de kans op een succesvolle naleving waarschijnlijker. Daarnaast is het belangrijk dat er geen wildgroei aan initiatieven ontstaat91.
De effectiviteit van een initiatief is ook afhankelijk van de manier van aanpak door het
management van een bedrijf. Hierbij is het van belang dat het management de gedragscodes internaliseert, en de codes niet louter ziet als een verplichting die van bovenaf (of van
buitenaf) is opgelegd. Een daadwerkelijke verbetering van arbeidsomstandigheden gaat
eigenlijk om een omslag in het managementdenken, van productiegericht naar efficiëntiegericht. Dit gaat via structurele veranderingen binnen een onderneming, wat tot een
grotere efficiëntie leidt, en zo uiteindelijk indirect bijdraagt aan het naleven van gedragscodes. Voorbeelden van structurele veranderingen binnen een bedrijf zijn productiviteitsgerelateerde aanpassingen. Dit kan in technologische ontwikkelingen gezocht worden,
maar ook in organisatorische ontwikkelingen zoals het trainen van mensen of het betalen
naar geleverde productie. Zodra de productiviteit op dergelijke manieren wordt verhoogd,
is er ook meer plaats en reden voor het verhogen van de inkomens van werknemers en
kunnen benodigde arbeidsuren beter ingeschat worden, waardoor het aantal overuren
beperkt kan worden. Structurele veranderingen binnen een onderneming kunnen er zo
voor zorgen dat een gedragscode niet langer als een bindende beperking wordt ervaren, die
is opgelegd van bovenaf.
5.4.6

Overheidsinitiatieven om ‘best practices’ te bevorderen
De Transparantiebenchmark
De Transparantiebenchmark wordt sinds 2004 georganiseerd door het ministerie van
Economische Zaken en heeft tot doel een beeld te geven van de transparantie in de jaarlijkse verslaglegging ten aanzien van MVO van de 171 grootste ondernemingen van
Nederland. Een beperking van de Transparantiebenchmark is dat deze zich richt op
slechts één instrument waarmee ondernemingen hun activiteiten transparant kunnen
maken (het jaarverslag) en zich niet richt op de MVO-activiteiten zelf van deze bedrijven.
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R. Locke [et al.] (2006) Does Monitoring Improve Labor Standards? Lessons from Nike, Corporate Social Responsibility
Initiative; IDS (2006) The ETI code of labour practice: Do workers really benefit?, op.cit., Part 1, pp. 31-33.
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Het onderzoek voor de Transparantiebenchmark wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie92.
In 2007 zijn de criteria gewijzigd, waarbij ketenverantwoordelijkheid en onafhankelijke
verificatie een zwaardere weging hebben gekregen. Ook de vermelding van bestaande
dilemma’s op het gebied van ketenverantwoordelijkheid krijgt meer aandacht. Eén van
de conclusies van de Transparantiebenchmark 2007 is dat Nederlandse ondernemingen
transparanter zijn geworden ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze verbetering is
vooral te danken aan de niet-beursgenoteerde ondernemingen. Er is een zogenaamde
kopgroep van twintig bedrijven geïdentificeerd, gevolgd door de achtervolgers (vijf
bedrijven), het peloton, de achterblijvers en de bezemwagen (deze bedrijven hebben geen
verslag uitgebracht). Iets minder dan de helft van de bedrijven rapporteert over het beleid
voor verantwoord ketenbeheer, de initiatieven die worden ontplooid en het proces van
sturing en beheersing van de keten.
Het kabinet heeft als het streven om in 2010 een stijging van tien procent te laten zien
in de scores van de Transparantiebenchmark ten opzichte van 2007. De Transparantiebenchmark moet uitgroeien tot hét nationale ijkpunt op het gebied van transparantie in
het bedrijfsleven93.
MVO Nederland
MVO Nederland is in 2004 door het ministerie van Economische Zaken opgericht, mede
naar aanleiding van het SER-advies van 2000. Het is een kennis- en netwerkorganisatie die
het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf en met name op de voorhoede van het
peloton: ondernemers die met MVO aan de slag willen maar (nog) niet precies weten hoe.
MVO Nederland doet het volgende om MVO te stimuleren:
• bijeenbrengen van bedrijfsleven, maatschappelijk veld, overheid, onderwijs en onderzoek om samen te zoeken naar effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
• verzamelen en verspreiden van zoveel mogelijk voorbeelden, instrumenten, verhalen
en publicaties over MVO;
• het bouwen aan een steeds groter netwerk van organisaties die maatschappelijk
verantwoord ondernemen;
• organiseren van bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ervaring;
• het zoeken van de publiciteit op het gebied van MVO;
• starten van MVO-projecten op basis van concrete vragen en behoeften.
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PriceWaterhouseCoopers (2007) Transparantiebenchmark 2007: Maatschappelijke verslaggeving, in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken, Den Haag. Zie ook: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Tweede Kamer,
vergaderjaar 2007-2008, nr. 54 Brief van Staatssecretaris Heemskerk aan de Tweede Kamer bij aanbieding resultaten
Transparantiebenchmark 2007, d.d. 16-01-2008.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Tweede Kamer 26 485, nr. 54 , brief van staatssecretaris Heemskerk bij
aanbieding resultaten Transparantiebenchmark 2007, p. 2.
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De financiering van MVO Nederland liep oorspronkelijk tot 1 januari 2009. Het kabinet
heeft inmiddels besloten deze te verlengen tot het einde van de kabinetsperiode.
Samenwerking c.q. samengaan MVO Nederland en Stichting Samenleving & Bedrijf?
De Stichting S&B heeft rond de 26 grotere bedrijven als contribuerende leden. Haar doelstellingen zijn vergelijkbaar met die van MVO-Nederland. In 2009 wil de Stichting ook van
start gaan met masterclasses MVO voor managers uit het bedrijfsleven en daarbuiten.
Al vele jaren organiseert zij ook een jaarlijks overleg van topbestuurders met de ministerpresident en andere bewindslieden.
De raad acht een intensievere samenwerking of zelfs samengaan van beide organisaties
een positief te overwegen optie.
Overige beleidsvoornemens van de Nederlandse overheid ter stimulering van MVO
Op 30 juni 2007 is door het Nederlandse kabinet met maatschappelijke organisaties,
bedrijven en vakbonden in Schokland het Initiatief Duurzame Handel (IDH) gestart.
Het richt zich op verduurzaming van internationale ketens. De gedachte hierbij is dat
ketens met aandacht voor sociale en ecologische aspecten een bijdrage leveren aan de
millenniumdoelstellingen op het terrein van armoedevermindering, een duurzame
leefomgeving in ontwikkelingslanden en eerlijke handel. Het gaat in het IDH vooral om
verduurzaming van productieketens in sectoren waar tot op heden nog weinig ervaring
is opgedaan met MVO en ketenverantwoordelijkheid en het vergroten van de impact
van bestaande initiatieven in tal van sectoren. IDH wil een bundelaar van kennis en ervaringen zijn. De twee pijlers van het IDH zijn de verbeter- en ontwikkelprogramma’s en het
intersectoraal leerprogramma (ISL).
In 2008 hebben vier sectoren, te weten natuursteen, soja, cacao en hout- en bosproducten,
aangegeven knelpunten met betrekking tot duurzaamheid in hun keten aan te gaan pakken
in het kader van het IDH door een concreet verbeterprogramma dat wordt gedragen door
een consortium van partijen binnen de sector. Daarnaast hebben de sectoren toerisme en
thee aangegeven ook met verduurzaming in hun keten aan de slag te willen. Zij starten met
een ontwikkelprogramma van een half jaar, met de indiening van een verbeterprogramma
als resultaat. In de komende jaren zullen ook andere sectoren verbeter- en ontwikkelprogramma’s binnen het IDH indienen en uitvoeren.
Volgens de nota van december 2007 wil het kabinet MVO ook stimuleren door onder andere:
• MVO een standaardonderdeel in economische missies van EZ te maken, zowel voor
de deelnemende bedrijven als in gesprekken met collega-handelsministers.
• MVO-criteria versterkt op te nemen in het financieel buitenlandinstrumentarium.
• Introductie van een nationale ‘keurmerkensite’ (www.consuwijzer.nl ) in 2008.
Per keurmerk is te zien op welke criteria (bijvoorbeeld kinderarbeid) een product
wordt gecontroleerd.
• Aanpakken door de Consumentenautoriteit van valse claims op keurmerken
(na inwerkingtreding Wet oneerlijke handelspraktijken).
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• Koppeling van MVO aan innovatieve bedrijvigheid. Slimmere technologieën en processen dragen zo bij aan duurzame oplossingen en bieden nieuwe kansen.
• Versterken van de voorbeeldrol van de overheid bij MVO. Dit vertaalt zich onder meer
in acties gericht op duurzame bedrijfsvoering en duurzaam inkopen (doelstelling: 100
procent in 2010).
Tevens heeft de raad kennisgenomen van het initiatief van het kabinet om een onderzoek
uit te laten voeren naar MVO en corporate governance94. Dit onderzoek – dat naar verwachting kort na de zomer zal worden afgerond – dient aandeelhouders en het management instrumenten en best practices in handen te geven die het mogelijk maakt de
bijdrage van aandeelhouders aan het MVO-gehalte van bedrijven te vergroten. De mogelijkheid bestaat dat de resultaten van dit onderzoek in een vervolg op de Code Tabaksblat
zullen worden gebruikt.
5.4.7

Aanbevelingen van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ)
De SER heeft in zijn advies De winst van waarden uit 2000 ook de mogelijkheid genoemd
van nadere richtsnoeren van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), waarin de sociale
partners vertegenwoordigd zijn. De staatssecretaris van EZ heeft dit voorstel medio 2001
voorgelegd aan de RJ. Daaruit zijn in 2003 twee publicaties voortgevloeid:
• een aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag inzake het verslag van de directie voor de
bestaande financiële verslaggeving;
• de ontwikkeling van een conceptueel kader voor afzonderlijke maatschappelijke
verslaggeving.
In zijn voorwoord bij de 'Handreiking Maatschappelijke Verslaggeving' schrijft de RJ:
Van organisaties wordt verwacht dat zij een eigen verantwoordelijkheid nemen om op een juiste
en toereikende wijze over MVO te rapporteren. In een maatschappelijk verslag wordt informatie
gegeven over de economische, milieu- en sociale aspecten van de organisatie en over de effecten
daarvan op de maatschappij. (…) Door middel van deze handreiking worden aanknopingspunten
gegeven voor de invulling van afzonderlijke maatschappelijke verslaggeving. De vorm en inhoud
ervan is nog in ontwikkeling, ook internationaal gezien. Op het gebied van internationale richtlijnen is op dit moment de ontwikkeling van richtlijnen door het Global Reporting Initiative het
meest belangrijk. Bij de uitwerking van deze handreiking is hiervan gebruikgemaakt95.

94
95

Zie de brief van staatssecretaris Heemskerk aan de Tweede Kamer d.d. 13 mei 2008, Tweede Kamer, vergaderjaar
2007-2008, 26 485, nr. 56.
Het Global Reporting Initiative (GRI) is in 1997 opgericht als een gezamenlijk initiatief van de Coalition for
Environmentally Responsible Economies (CERES), een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie, en het
United Nations Environment Programme, met als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit, nauwkeurigheid
en bruikbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving. Het heeft de afgelopen tien jaar veel bereikt in het scheppen
van een mondiale standaard voor het rapporteren over duurzaamheid/MVO. Op dit moment geven bijna 1000
organisaties in meer dan 60 landen aan dat zij de GRI-richtlijnen toepassen.
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De Richtlijn 400 is in 2005 herzien en heeft nu een wettelijke basis. Op grond van artikel
2: 391 BW lid 1 wordt van ondernemingen in het jaarverslag informatie gevraagd over de
niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden, voor zover dit noodzakelijk is voor een goed begrip van de resultaten, of de positie
van de onderneming.
De aanbevelingen uit de Richtlijn hebben betrekking op de volgende aspecten:
• Algemene aspecten: de belangrijkste uitdagingen voor de onderneming, in welke
mate deze bepalend zijn voor de bedrijfsstrategie, welke rol de stakeholders in dit
kader vervullen, het onderlinge verband tussen de milieu-, sociale en economische
aspecten alsmede maatschappelijke aspecten van de verkochte producten of diensten
zoals veiligheid en kwaliteit.
• Milieuaspecten (planet): de houding van de onderneming tegenover het milieu, de
gevolgen van milieurisico’s en verplichtingen voor de financiële positie van de
onderneming.
• Sociale aspecten (people): werkgelegenheid, arbeidsvoorwaardenbeleid, zeggenschap,
veiligheid en gezondheid et cetera. Tevens worden hieronder begrepen mensenrechten (waaronder werknemersrechten en beleid ten aanzien van kinderarbeid,
dwangarbeid en non-discriminatie en beleid ten aanzien van corruptie.
• Economische aspecten (profit): belastingen, verdeling van de toegevoegde waarde
over de stakeholders, de maatschappelijke creatie en verspreiding van kennis via
onderzoek en ontwikkeling, training en dergelijke.
Bij al deze aspecten wordt gevraagd aandacht te schenken aan onder andere de dialoog
met de stakeholders, het beleid en de organisatie ervan ter zake, de uitvoering en de
uitkomsten ervan en de toekomstverwachtingen.
Het kabinet wil de RJ vragen om de herziene aanbevelingen voor de verslaglegging over
MVO te evalueren en indien gewenst tot aanpassing of aanscherping te komen. Aangezien
het terrein van de maatschappelijke jaarverslaglegging nog in beweging is, kiest het kabinet er niet voor vereisten hiervoor wettelijk vast te leggen.
5.4.8

Aanbevelingen aan RJ, overheid en bedrijfsleven alsmede SER-intiatief
Uitgangspunten
Sinds het SER-advies De winst van waarden uit 2000 hebben er zich op het terrein van MVO
voortdurend nieuwe ontwikkelingen en initiatieven voorgedaan. Steeds meer bedrijven
zien MVO als een wezenskenmerk van het moderne ondernemen, nationaal en internationaal, en rapporteren hierover. Op alle niveaus – sectoraal, nationaal, Europees en wereldwijd en internationaal – is sprake van een veelkleurig palet aan vrijwillige initiatieven,
vaak met medewerking of ondersteuning van sociale partners c.q. het bedrijfsleven.
De raad vindt verdere stimulering en facilitering van MVO op alle niveaus geboden.
In internationaal verband speelt hier ook het complexe thema van het ketenbeheer
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respectievelijk de verdeling van verantwoordelijkheden in grensoverschrijdende productieketens. Dit thema is urgenter geworden door het opknippen van productieprocessen
en de hiermee gepaard gaande uitbesteding naar landen zoals China en India.
De raad doet in het onderstaande een aantal aanbevelingen aan de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ), de overheid en bedrijfsleven om nadere invulling te geven aan de internationale aspecten van maatschappelijke verantwoord ondernemen in het algemeen en
ketenbeheer van bedrijven in het bijzonder. Hiermee wil de raad de navolging van good
practices op dit terrein bevorderen. De raad neemt zijn eigen verantwoordelijkheid in de
vorm van een SER-initiatief internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Deze aanbevelingen worden gedaan vanuit de visie zoals ontwikkeld in het advies
De winst van waarden dat bedrijven in dialoog met hun maatschappelijke omgeving primair zelf invulling moeten geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het
daarbij behorende verantwoord ketenbeheer. De diversiteit van situaties maakt het ook
niet goed mogelijk om bedrijven precies voor te schrijven hoe ze hun ketenverantwoording moeten vormgeven. Maar van bedrijven mag wel de nodige transparantie worden
verwacht op dit vlak. Door openheid kan de onderneming vertrouwen winnen bij haar
stakeholders, haar reputatie versterken en mensen aan zich binden. De maatschappelijke
omgeving vraagt ook een open houding en een heldere communicatie. Dat betekent dat
van de onderneming ook een antwoord op gerechtvaardigde vragen wordt verwacht.
Het normatieve kader dat de raad hanteert voor de internationale aspecten van MVO en
ketenbeheer omvat de volgende elementen, die in de voorgaande paragrafen zijn besproken:
• De ILO-verklaring over de fundamentele arbeidsnormen (1998), alsmede de desbetreffende ILO-Verdragen waarin deze beginselen nader zijn uitgewerkt. De SER beschouwt
deze normen als onderdeel van het domein van sociaal-economische grondrechten96.
• De ILO-verklaring inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid met aanbevelingen op het terrein van werk, training, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen (2000).
• De OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2000), die onder andere
gedragsregels bevatten op het terrein van verslaglegging, werkgelegenheid en
arbeidsverhoudingen, milieu, corruptie, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en belastingen en die bedrijven aanbevelen om te stimuleren
dat zakenrelaties, inclusief leveranciers en onderaannemers, deze gedragsregels
toepassen97.
• De Richtlijn 400 van de Raad van de Jaarverslaggeving en de RJ-Handreiking voor
maatschappelijke verslaglegging (2003), waarin verslaglegging over de omgang met
de fundamentele arbeidsnormen een wezenlijk onderdeel van uitmaakt.
96
97

Zie b.v. SER (2000) Advies Sociaal-economische grondrechten in de EU, publicatienr. 00/07, Den Haag.
Zoals aangegeven in het SER-advies De winst van waarden (p. 83 aldaar) heeft VNO-NCW namens haar leden de
OECD-richtlijnen onderschreven.
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• De aanbevelingen van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) over het vormgeven en de omgang met ketenbeheer door bedrijven (2007).
De raad heeft er vertrouwen in dat de onderstaande aanbevelingen bijdragen aan de
verdere invulling en toepassing van normen voor verantwoord ketenbeheer en dat ze best
practices op dit terrein bevorderen.
Aanbeveling aan de Raad van de Jaarverslaggeving
De Raad verzoekt de Raad van de Jaarverslaggeving om vóór 1 juli 2009 op basis van de ICCaanbevelingen over ketenbeheer en good practices op dit vlak aanbevelingen te ontwikkelingen voor rapportage van bedrijven over hun internationale ketenbeheer als aanvulling
op de Richtlijn 400, waarin ook de fundamentele arbeidsnormen zijn opgenomen, en
op de Handreiking voor maatschappelijke verslaglegging. Daartoe behoren ook aanbevelingen hoe bedrijven hun ketens in kaart kunnen brengen.
Aanbevelingen aan de overheid
De raad ondersteunt de filosofie van en de initiatieven die zijn aangekondigd in de kabinetsnota d.d. december 2007 over maatschappelijk verantwoord ondernemen 2008-2011.
De raad onderstreept de wenselijkheid om deze kabinetsperiode door te gaan met de
ondersteuning van het Kenniscentrum MVO en het Initiatief Duurzame Handel.
In zijn advies uit 2000 (De winst van waarden) heeft de raad het belang van een goed functionerend Nationaal Contact Punt (NCP) voor de OECD-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen onderschreven. De raad heeft er vertrouwen in dat de recente herziening van het NCP hiervoor een goede basis legt en roept de overheid respectievelijk het
NCP zelf op om het NCP actief onder de aandacht te brengen in het bedrijfsleven en
andere stakeholders.
Nederland moet ook doorgaan met het behoedzaam bevorderen in het Investeringscomité van de OECD van een uitleg van de ketenverantwoordelijkheid, die verder gaat dan
alleen investeringsrelaties (de zogeheten investeringsnexus: zie paragraaf 5.4.4).
De raad gaat er tenslotte van uit dat het kabinet de bovenstaande aanbeveling aan de RJ
expliciet wil ondersteunen.
Aanbevelingen aan bedrijfsleven
De raad beveelt bedrijven en sectoren aan om door te gaan met maatschappelijke verantwoord ondernemen in lijn met het SER-advies De winst van waarden en al wat er daarna tot
stand is gekomen. De naleving van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO spreekt
daarbij voor zich. Voor multinationale ondernemingen gelden in het bijzonder de OECDrichtlijnen en de ILO-verklaring inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid.
Daarnaast zijn de tien beginselen van het Global Compact op het terrein van mensenrechten, fundamentele arbeidsnormen, milieu en anticorruptie aanbevelenswaard als
oriëntatie.

221

DUURZAME GLOBALISERING GESTALTE GEVEN: VIER WEGEN

Bedrijven, sectoren (en andere belanghebbenden) wordt aangeraden om vragen over de
toepassing van de OECD-richtlijnen bij het NCP te deponeren, conform de taakopdracht
van het NCP.
De raad vraagt internationaal opererende bedrijven en sectoren specifiek aandacht voor
vraagstukken van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer, met de aanbevelingen van
de ICC daarbij als richtsnoer.
De raad benadrukt het belang van transparantie en overleg met de relevante stakeholders.
De bestaande en nog te ontwikkelen aanbevelingen van de Raad van de Jaarverslaglegging zijn belangrijke hulpmiddelen om deze transparantie en dialoog vorm te geven.
SER-initiatief internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
De raad wil ook zelf een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De SER zal uiterlijk in december 2008 een
document opstellen waarin het bovenstaande normatieve kader voor internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen uitgebreid wordt beschreven en toegelicht.
Tevens wordt een overzicht gegeven van de verschillende andere initiatieven ter zake
zoals opgenomen in bijlage 6 van dit advies.
Het SER-document wordt door de partijen die zijn vertegenwoordigd in de SER namens
de desbetreffende leden ondertekend en zal door hen nadrukkelijk onder de aandacht
van deze leden worden gebracht. Deze werkwijze garandeert een breed commitment aan
dit initiatief. De raad roept bedrijven en sectoren thans reeds op om actief invulling te
geven aan het SER-initiatief.
Het document richt zich in het bijzonder op de verdere ontwikkeling en invulling van de
ketenbeheer van de desbetreffende bedrijven en sectoren, met name aan de hand van de
richtsnoeren van de ICC over de omgang met ketenverantwoordelijkheid. Het gaat daarbij
op bedrijfsniveau om in het bijzonder de integratie van de ketenverantwoordelijkheid in
het inkoopbeleid en risicomanagementsystemen, het duidelijk maken van de verwachtingen aan toeleveranciers, het ondersteunen van toeleveranciers bij het naleven van afspraken en bij het doorvoeren van veranderingen, het volgen van de prestaties van toeleveranciers, het ontwikkelen van een beleid voor het niet naleven van afspraken, en een beleid dat
het mogelijk maakt de onderneming aan te spreken op de naleving van de richtsnoeren.
Over de invulling hiervan wordt in het reguliere jaarverslag van de desbetreffende bedrijven
dan wel in een apart maatschappelijk jaarverslag gerapporteerd, conform de aanbevelingen
van de RJ. Ook sectoren kunnen een verslag ter zake uitbrengen. Op basis hiervan zal de SER
een jaarlijkse voortgangsrapportage opstellen. Hierin zal onder andere worden ingegaan op
het aantal bedrijven dat rapporteert over ketenbeheer langs de hierboven geschetste lijnen,
de verschillende onderwerpen waarover gerapporteerd wordt, good practices, maar ook over
al dan niet specifieke gesignaleerde knelpunten en problemen. Deze jaarlijkse voortgangsrapportage wordt binnen de SER besproken.
Hiertoe zal een aparte commissie worden ingesteld. Deze commissie komt tweemaal per
jaar bijeen. Afgezien van het bespreken van de bovenstaande voortgangsrapportage, heeft
222

DUURZAME GLOBALISERING GESTALTE GEVEN: VIER WEGEN

deze commissie een open agenda, waarin alle zaken aan bod komen die relevant zijn voor
de toepassing door bedrijven van het bovenstaande normatieve kader en het ontwikkelen
en stimuleren van good practices op het terrein van internationaal MVO en ketenbeheer
in het bijzonder.
De precieze werkwijze en de samenstelling van de commissie is nog nader te bepalen.
Het lijkt nuttig om het NCP bij de activiteiten van deze commissie te betrekken op een
nader te bepalen wijze (formeel dan wel informeel).
De SER neemt zich tevens voor om in 2009 een conferentie over dit thema te organiseren.
Evaluatie
De SER is van plan om vanaf medio 2011 de bovenstaande aanbevelingen alsmede het
eigen initiatief te evalueren en dit uiterlijk op 1 juli 2012 af te ronden. In het vertrouwen
dat er tussen nu en de genoemde datum de nodige voortgang wordt bereikt, acht de SER
in ieder geval in deze periode een wetgevingsinitiatief op dit terrein onnodig.

5.5

Verantwoordelijkheid van consumenten
In de kabinetsvisie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook aandacht besteed aan consumenten als aanjagers van MVO. Het accent wordt daarbij gelegd
op informatie voor consumenten die betrouwbaar, onafhankelijk, keuzeondersteunend
en verifieerbaar moet zijn. Die informatie moet gaan over de wijze waarop producten tot
stand zijn gekomen en over het MVO-beleid van retailers en producenten.
Informatie over deze aspecten wordt momenteel onder meer gegeven door middel van
keurmerken en certificaten. Terecht wordt in de kabinetsvisie opgemerkt dat meer transparantie gewenst is van de talrijke keurmerken en certificaten die in de loop de jaren
nationaal en internationaal zijn ontwikkeld.

Nationale en internationale keurmerken
Volgens de catalogus van het Keurmerkinstituut zijn er momenteel voor nonfood-producten en -diensten 54 keurmerken en 11 logo’s en stempels in omloop
en daarnaast nog 22 keurmerken op internet. Op de website van Goede Waar &
Co staan 19 keurmerken voor voeding (algemeen), 17 voor vlees en 7 voor eieren.
De Europese Unie heeft in 1992 het milieukeurmerk Ecolabel (een margriet met
in het midden de letter ‘E’) ingevoerd. Het wordt toegekend aan producten en
diensten die gedurende hun hele levensduur een kleinere impact op het leefmilieu hebben dan andere gelijkwaardige en evenwaardige producten en diensten. Ook enkele EU-lidstaten kennen een min of meer officieel keurmerk.
Duitsland kent al twintig jaar lang het officiële keurmerk De Blauwe Engel, dat
wordt verleend aan producten die, vergeleken met andersoortige producten,
minder belastend zijn voor het milieu. In Nederland is De Blauwe Engel onder
meer te vinden op cv-ketels, wc-papier, kopieerapparaten en computers.
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België kent sinds 1992 het sociaal label, vanaf 2002 wettelijk ondersteund door
de Wet ter bevordering van sociaal verantwoorde productie. De criteria voor
toekenning behelzen ten minste de naleving van de normen uit de acht basisconventies van de IAO.
De Scandinavische landen kennen de Noordse Zwaan als milieukeurmerk.
De eisen hebben betrekking op de gehele levenscyclus van een product en dit
keurmerk komt ook in ons land voor op onder meer papier, wasmiddelen en
kantoorapparatuur.
De Stichting Milieukeur (SMK) ontwikkelt en beheert criteria om duurzaam
ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar te maken. Deze criteria
komen tot stand met medewerking en inbreng van producentenorganisaties,
detailhandel, overheid, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen. SMK ontwikkelt momenteel criteria voor zes programma’s: Milieukeur
agro/food, Milieukeur non-food, Groen label Kas, Maatlat Duurzame Veehouderij, Europees Ecolabel en Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

In het CCA-advies over keurmerken en duurzame ontwikkeling wordt een keurmerk
gedefinieerd als “een collectief merk dat als additioneel onderscheidingsteken wordt
vermeld op producten, dat bedoeld is om kwaliteitssignalen af te geven en dat door een
onafhankelijke instantie is verleend”. Een duurzaamheidkeurmerk is dan een keurmerk
dat staat voor verschillende, relevante aspecten van duurzaamheid98. In het kader van de
non-trade concerns zijn vooral de duurzaamheidkeurmerken van belang; zo’n keurmerk
appelleert immers aan ethische kenmerken als milieu, dierenwelzijn, kinderarbeid en
Derde Wereld.
Men kan het grote aantal keurmerken zien als een behoefte van bedrijven en brancheorganisaties aan het expliciteren van kwaliteit. Op de achtergrond speelt wellicht mee de
deregulering van het overheidsbeleid, vooral de afschaffing van de Vestigingswet, die
marktpartijen ertoe brengt zelf regels op te stellen. Ook kunnen groei en aantal van keurmerken en dergelijke een uiting zijn van de interesse van een voldoende aantal consumenten in deze vorm van informatie over kwaliteitsaspecten van producten en diensten.
De effectiviteit van keurmerken kan verder worden bevorderd. Het grote aantal keurmerken
roept bij de consumenten wel verwarring op over de betekenis en de waarborging daarvan
en roept daarmee vraagtekens bij hen op over de betrouwbaarheid van keurmerken.
Soms is onduidelijk hoe het keurmerk tot stand is gekomen, volgens welke criteria het is
ontwikkeld en waar het dus precies voor staat. Informatie daarover kan voor een deel het
bezwaar van de grote aantallen keurmerken ondervangen.
Een andere reden voor de gebrekkige effectiviteit van keurmerken is het verschil tussen
houding en gedrag van de burger en de consument. Terwijl een groeiende groep burgers

98

SER (2004) CCA-advies Keurmerken en duurzame ontwikkeling, publicatienr. 04/05, Den Haag, p. 16.
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zich zorgen maakt over de kwaliteit van producten in de zin van voedselveiligheid en de
naleving van normen voor sociale omstandigheden, milieubelasting en dierenwelzijn
bij de productie, is de burger als consument minder gevoelig voor deze non-trade concerns.
In zijn economisch gedrag maakt de consument elke dag praktische afwegingen over
prijs, functionele kwaliteit, gemak, gewoonte, comfort en dergelijke. Informatie over
maatschappelijke effecten van productie en consumptie is slechts een van de vele facetten
die zijn koopgedrag beïnvloeden.
Het zou jammer zijn als de effectiviteit van een keurmerk in het geding is, omdat dit de
mogelijkheid om de consument aan te zetten tot duurzaam consumeren beperkt en doet
afnemen. Het is bovendien jammer omdat het het gebruik door de producent die een
keurmerk hanteert, minder kosteneffectief maakt. Dat kan bij hem de prikkel wegnemen
om met het keurmerk door te gaan, terwijl ermee doorgaan zijn (internationale) concurrentiepositie kan aantasten.
De Europese Commissie vindt het zinvol en wenselijk dat de nationale overheid maatregelen neemt om sociale en milieulabels doeltreffender te maken99. Als voorbeeld
noemt de Commissie dat de overheid onder meer opleidingen en voorlichtingscampagnes
over arbeidsomstandigheden kan steunen; beste praktijken via de sponsoring van prijzen
voor bedrijven bevorderen; partnerschappen tussen verschillende betrokken partijen
helpen sluiten; normen voor sociale labels ontwikkelen en een beroep doen op overheidsopdrachten en fiscale stimuleringsmaatregelen treffen om producten met een label te
promoten. Daarbij tekent de Europese Commissie wel aan dat keurmerken een aanvulling
vormen op acties van de overheid, en niet in de plaats kunnen treden van ratificatie en
implementatie van arbeidsnormen op overheidsniveau100.
Verbetering transparantie en effectiviteit
Er zijn verschillende manieren om de transparantie en daarmee ook de effectiviteit van
keurmerken te vergroten. Zo heeft het ministerie van EZ onlangs een keurmerkensite
geopend met als doel het bevorderen van inzicht in de betrouwbaarheid van keurmerken
te bevorderen. Op de site is na te gaan waarop een keurmerk wordt gecontroleerd (bijvoorbeeld op kinderarbeid). Alle keurmerken die op de site staan, zijn getoetst door de Raad
voor Accreditatie. Ook kunnen de bestaande wettelijke mogelijkheden met betrekking
tot betrouwbaarheid van keurmerken beter worden benut, waarbij gedacht kan worden
aan de Warenwet, de Benelux Merken Wet en – na inwerkingtreding – de nieuwe wet op
de oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte kunnen ook de Raad voor Accreditatie (voor
zover het door derden getoetste keurmerken betreft) en de Reclame Code Commissie
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COM(2001) 366 def. Groenboek: De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van
bedrijven (CSR), Brussel, Europese Commissie, 18 juli 2001, nrs. 79-83.
COM(2001) 416 def. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal
Comité: Bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de sociale governance in de context van de
globalisering, Brussel, Europese Commissie, 18 juli 2001, 22.
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(misleiding met keurmerken) helpen verwarring te voorkomen en dus de effectiviteit te
vergroten.
Internationale initiatieven
Ook in internationaal kader worden initiatieven genomen om de effectiviteit van keurmerken en dergelijke te vergroten. Ten eerste is de consumentencommissie van de International Standard Organisation (ISO) eind 2007 een factfinding-onderzoek begonnen
naar de reikwijdte en de effecten van de verwarring onder consumenten en mogelijk ook
onder andere stakeholders. Het project eindigt in de loop van 2009 met aanbevelingen
over de beste en meest relevante middelen om verwarring onder consumenten en een
negatieve impact te voorkomen.
Ten tweede is de OESO, als bijdrage aan het VN Marrakesh Proces over duurzame consumptie
en productie, bezig met een project dat effectieve beleidsmaatregelen moet opleveren die
het bewustzijn van consumenten voor de gevolgen van hun beslissingen voor duurzaamheid vergroten en die consumentengedrag aanmoedigen dat duurzaamheiddoelstellingen
ondersteunt. Het project moet ook input leveren voor de OESO-innovatiestrategie.
In een OESO-rapport101 dat de resultaten weergeeft van een onderzoek naar de vier
belangrijkste informatiestrategieën van ondernemingen richting consumenten over
sociale en milieu-productieomstandigheden (certificaten en keurmerken, bedrijfsverslaglegging, consumentengidsen en bedrijfsmarketing) in vier sectoren, wordt onder
meer geconcludeerd dat producten die gefabriceerd zijn onder sociale en/of milieustandaards, vaak niet als zodanig door de kopers worden herkend. Dat wordt deels verklaard
door het feit dat belangrijke intermediaire inkoopassociaties binding van de aanbieder
aan sociale of milieustandaards belangrijker vinden dan het informeren van de consument over die standaards. Het rapport tracht ook een antwoord te vinden op de vraag
waarom er zo weinig convergentie bestaat tussen de talloze standaards, die kosten voor
de producent en onzekerheid en verwarring bij de consument veroorzaken. Prikkels voor
ondernemingen tot samenwerking zijn de hogere geloofwaardigheid van de standaarden
en minder dubbelwerk omdat ze op één audit per aanbieder kunnen vertrouwen.
Maar de mogelijkheid tot samenwerking wordt beperkt, omdat ondernemingen MVO
gebruiken om concurrentiekracht te winnen.
Een andere OESO-studie geeft een overzicht van de mogelijke beleidsinstrumenten voor
de overheid om duurzame consumptie te bevorderen, met daarbij good practices in verschillende OESO-landen102. Een belangrijke conclusie van de studie is dat, gegeven de
moeilijkheden om duurzame consumptie te bevorderen, een combinatie van instrumenten in het algemeen effectiever is dan het gebruik van één instrument, daarbij rekening
houdend met het soort van product of dienst en met de beoogde doelgroep. “In general,
101
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Fliess [et al.] (2007) CSR and Trade: Informing Consumers about Social and Environmental Conditions of Globalised
production, Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development, januari 2007 (unclassified; vindplaats:
http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/linkto/td-tc-wp(2006)17-final ).
OECD (2007) Sustainable development: Good Practices in Promoting Sustainable Consumption in OECD Countries,
Parijs, Organisation for Economic Co-operation and Development, september 2007.
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‘soft’ approaches as labelling and communications campaigns may be ineffective without
‘hard’ approaches such as regulations, taxes and subsidies.” (p. 25). Op deze algemene conclusie kan in zoverre worden afgedongen dat ‘softe’ instrumenten ook effectiever kunnen
worden ingezet zonder een combinatie met ‘harde’ instrumenten (zoals bijvoorbeeld bij
de keurmerkensite). Bovendien zullen ‘harde’ instrumenten altijd WTO-proof moeten zijn.
Conclusies
Keurmerken vormen een van de middelen om de verantwoordelijkheid van consumenten
ten aanzien van duurzaam consumeren vorm te geven. De SER ondersteunt daarom het
streven van het kabinet om meer transparantie aan te brengen in en tussen de talrijke
keurmerken, certificaten en andere vormen van informatievoorziening over duurzaam
consumeren en produceren. Het aloude schisma tussen de calculerende consument en
de goedwillende burger mag niet langer een obstakel voor ondernemingen en overheid
zijn om die informatievoorziening te verbeteren.
Hoewel ons land ook zelfstandig de nodige verbeteringen kan realiseren, moeten de nationale inspanningen om het schisma te doorbreken volgens de SER zoveel mogelijk in de pas
lopen met de internationale initiatieven. Ondernemer en consument schieten er immers
weinig mee op als een doorbraak op het ene niveau niet congruent zou zijn met resultaten
op het andere niveau. Dat geldt uiteraard vooral voor internationaal verhandelde goederen. Omwille van de eenvormigheid en duidelijkheid geeft de raad er de voorkeur aan om
ook voor uitsluitend binnenlands verhandelde goederen en diensten zoveel mogelijk aansluiting bij internationale afspraken over keurmerken en dergelijke te zoeken.

5.6

Casus kinderarbeid
In dit hoofdstuk zijn vier wegen aangegeven waarlangs duurzame globalisering gestalte
kan krijgen. Door al deze vier wegen te bewandelen en met een juiste dosering van druk
en hulp kan de nodige voortgang worden geboekt. Het bewandelen van de vier wegen
vraagt om de nodige beleidscoherentie. Dit hoofdstuk besluit met een casus over kinderarbeid die aangeeft wat het meer concreet betekent om de vier in dit hoofdstuk aangegeven wegen te bewandelen, hoe deze wegen elkaar kunnen aanvullen, welke voortgang
kan worden geboekt en wat het belang van beleidscoherentie is.
Uitgangspunt is dat kinderarbeid uitgebannen wordt en de kinderen naar school gaan.
Internationale afspraken zoals het VN-verdrag voor de rechten van het kind en de beide
ILO-verdragen over kinderarbeid vormen daarvoor de universele basis. De oplossing is
echter niet zo simpel. Kinderarbeid blijkt een goede casestudie om te illustreren hoe
belangrijk een coherente aanpak met gebruikmaking van verschillende instrumenten is.
Samenhang en complementariteit van verschillende wegen zijn hierin belangrijk. De vier
wegen waar het in dit geval om gaat zijn:
• hulp aan en druk op productielanden;
• de eisen die aan ingevoerde producten worden gesteld of de voorwaarden die aan
markttoegang worden gekoppeld;
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• de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Nederlandse bedrijven die in het
buitenland opereren en
• de keuzes die consumenten maken met behulp van keurmerken en etiketten.
Deze casus over kinderarbeid geeft een schets van de dilemma’s rondom het uitbannen
van kinderarbeid en benadrukt daarbij de noodzaak van het bewandelen van bovenstaande vier wegen.
Situatieschets
Volgens recent onderzoek van de ILO zijn er wereldwijd 317 miljoen kinderen tussen de
5-17 jaar – 20,3 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep – economisch actief.
Hiervan vallen 191 miljoen kinderen in de leeftijdsgroep 5-14 jaar, wat overeenkomt met
16 procent van deze leeftijdsgroep. Het concept ‘economisch actief’ is onder te verdelen
in kinderarbeid en economisch actieve kinderen die niet aan kinderarbeid onderworpen
zijn.

Definitie kinderarbeid
Economisch actief betekent dat het kind (5-17 jaar) deelneemt in werk in
betaald, onbetaald of familieverband. De definitie van kinderarbeid is gebaseerd
op Verdrag nr. 138 van de ILO ‘De minimumleeftijd voor toelating tot het
arbeidsproces’ en komt neer op het volgende: alle kinderen onder de 15 jaar, die
economisch actief zijn, behalve (i) kinderen jonger dan 5 jaar en (ii) kinderen
tussen 12-14 jaar die minder dan 14 uur per week werken, tenzij hun werk valt
onder gevaarlijk werk of de ergste vormen van kinderarbeid. Onder kinderarbeid
vallen ook kinderen tussen de 15-17 jaar die werk verrichten dat onder gevaarlijk
werk of de ergste vormen van kinderarbeid valt. Gevaarlijk werk wordt geclassificeerd als een activiteit of beroep dat leidt tot negatieve gevolgen voor de veiligheid, gezondheid (zowel fysiek als mentaal) en morele ontwikkeling van het
kind. Onder de ergste vormen van kinderarbeid vallen alle vormen van slavernij,
prostitutie en illegale activiteiten zoals drugshandel (in 2000 waren dit naar
schatting 8,4 miljoen kinderen).
• Bron: F. Hagemann [et al.] (2006) Global child labour trends 2000 to 2004, Génève, International
Labour Office (ILO), pp. 20-25.

Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel kinderen dat economisch actief is in de periode
2000-2004 is afgenomen met 2,7 procentpunten. In die periode is het aantal werkende
kinderen tussen de 5-17 jaar met 34,5 miljoen afgenomen. Het aantal kinderen dat onder
de door de ILO gebruikte definitie van kinderarbeid valt, is in diezelfde periode gedaald
met 11,3 procent naar 217,7 miljoen kinderen. Er lijkt dus sprake te zijn van een dalende
trend.
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tabel 5.3

Ontwikkeling van kinderarbeid (2000-2004).
Aantal kinderen
(‘000)
Jaar

Aantal dat werkt
(‘000)

Percentage
dat werkt

Verandering
percentage

2000

2004

2000

2004

2000

2004

1.531.400

1.566.300

351.900

317.400

23%

20,3%

Jongens

786.500

804.000

184.200

171.500

23,4%

21,3%

-2,1%

Meisjes

744.900

762.300

167.700

145.800

22,5%

19,1%

-3,4%

5-9 jaar

600.200

601.100

73.200

64.600

12,2%

10,7%

-1,5%

10-14 jaar

599.200

605.400

137.800

126.100

23,0%

20,8%

-2,2%

1.199.400

1.206.500

211.000

190.700

17,6%

15,8%

-1,8%

332.000

359.800

140.900

126.700

42,4%

35,2%

-7,2%

Wereld

5-14 jaar
15-17 jaar

-2,7%

Bron: F. Hagemann [et al.] (2006) Global child labour trends 2000 to 2004, ILO, op.cit., pp. 7.

Het merendeel van de (statistische) kinderarbeid wordt verricht door jongens (54 procent).
Kinderen die thuis in het huishouden meehelpen, vallen niet onder de definitie van
‘economisch actief’. Een substantieel aantal kinderen – vooral meisjes – in ontwikkelingslanden verricht echter taken in het huishouden. Het gevolg hiervan is dat de huidige
ramingen rondom kinderarbeid de situatie, en met name de positie van meisjes, neigen
te onderschatten103. Dit geldt ook voor kinderen die meehelpen in de (familie)landbouw.
Op internationaal niveau bestaan er momenteel twee conventies rondom het uitbannen
van kinderarbeid. Beide conventies vallen onder de Fundamentele Arbeidsprincipes van
de ILO, te weten Verdrag nr. 138 (1973) – De minimumleeftijd voor toelating tot het
arbeidsproces – en Verdrag nr. 182 (1999) – Verdrag betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. De totstandkoming van Verdrag nr. 182 kan gezien worden als een gevolg van het ontstaan van een
wereldwijde behoefte aan expliciete instrumenten omtrent de ergste vormen van kinderarbeid, en is in die zin een aanvulling op het eerdere Verdrag nr. 138. Respectievelijk 150
en 165 van de 187 landen in totaal hebben Verdrag nr. 138 en Verdrag nr. 182 bekrachtigd104.
Deze verdragen worden inmiddels zodanig erkend dat ze als quasi-universele waarden
mogen worden beschouwd.

103
104

Wereld Bank (2005) Gender issues in child labor, PREMnotes nr. 100 (augustus 2005).
ILO (2007) Ratifications of the ILO Fundamental Conventions, Genève, International Labour Organization.
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De belangrijkste bepalingen van de verdragen nr. 138 en nr. 182 van de ILO
Verdrag nr. 138 – De minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces
Artikel 1 verplicht tot het voeren van een nationaal beleid dat gericht is op
het waarborgen van een daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en op
een geleidelijke verhoging van de minimumleeftijd voor toelating tot arbeid.
Artikel 2 bepaalt dat er een minimumleeftijd moet worden vastgesteld.
Deze mag niet lager zijn dan de leeftijd waarop de leerplicht eindigt en in
ieder geval niet lager dan 15 jaar. In overleg kan dit in een eerste fase op 14
jaar worden vastgesteld.
Artikel 3 bepaalt dat de minimumleeftijd voor risicovol werk (zowel op het gebied
van gezondheid, veiligheid of zedelijkheid) niet lager mag zijn dan 18 jaar.
Artikel 7 maakt mogelijk dat jeugdigen van 13 tot 15 jaar lichte arbeid verrichten,
mits aan bepaalde eisen is voldaan.
Artikel 9 verplicht tot het nemen van passende maatregelen teneinde de daadwerkelijke toepassingen van het verdrag te waarborgen. Daarnaast moeten er
personen worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de
bepalingen in het verdrag.
Artikel 4, 5 en 6 formuleren de nodige uitzonderingen op de verplichtingen.
Belangrijk is dat het verdrag erop gericht is om geleidelijk alle bestaande verdragen op het terrein van kinderarbeid te vervangen. Vandaar de mogelijkheid
tot een tijdelijke afwijking.
Verdrag nr. 182 – Verdrag betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor
de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid
In dit verdrag wordt een rechtstreekse koppeling gelegd tussen een verbod op de
ergste vormen van kinderarbeid en het tegelijkertijd aanbieden van adequate
alternatieven aan de kinderen en hun families.
Artikel 1 verplicht tot het onverwijld nemen van doeltreffende maatregelen,
strekkende tot een verbod van, en de uitbanning van, de ergste vormen van
kinderarbeid.
In artikel 2 en 3 wordt uitgewerkt wat onder de uitdrukking ‘de ergste vormen
van kinderarbeid’ valt.
Artikel 4 verplicht tot het definiëren van soorten werk die als risicovol (voor
gezondheid, veiligheid of zedelijkheid) voor kinderen worden gezien en verplicht vervolgens tot het vaststellen van sectoren/ soorten bedrijven waar dit
soort werk plaats vindt.
Artikel 5 verplicht tot het uitoefenen van toezicht op de naleving van het verdrag.
Artikel 6 verplicht tot het opstellen en implementeren van actieprogramma’s
om met voorrang de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Dit zal
gebeuren in samenwerking tussen overheid en werknemers- en werkgeversorganisaties.
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Artikel 7 verplicht tot het nemen van noodzakelijke maatregelen (inclusief de
strafbaarstelling of de toepassing van strafsancties om de effectieve implementatie en handhaving van het verdrag te verzekeren.
Artikel 8 stelt dat leden passende stappen zullen nemen om elkaar te helpen in
de naleving van het verdrag.
• Bronnen: Min SZW (1994) Normaal of super: De betekenis van ILO-normen voor Nederland: Een
internationale wegwijzer in het nationale verkeer, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, pp. 165-168; Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 100 (R1654),
nr. 3 Goedkeuring van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het
verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid.

Ondanks de reeds bestaande internationale regelgeving is het probleem van kinderarbeid nog lang niet opgelost. De vraag die hieruit voortvloeit is wat hieraan gedaan
kan worden. Is er behoefte aan een strenger normatief kader, of zijn er andere mogelijkheden, en zo ja, welke zijn dat dan?
Carrot en stick
Kinderarbeid is te beschouwen als een gevolg van armoede. Sommige huishoudens met
lage inkomens voelen zich gedwongen hun kinderen te laten werken om zo in hun consumptiebehoeften te kunnen voorzien. Kinderarbeid leidt op zijn beurt ook weer tot
armoede. Doordat de kinderen geen onderwijs ontvangen, belemmert dit hun ontwikkeling en houdt het de armoede in stand; vele kinderen bevinden zich hierdoor in een
vicieuze cirkel. Uit onderzoek blijkt dat families over het algemeen snel stoppen met het
laten werken van kinderen als ze erin slagen hun economische status zodanig te verbeteren dat de hulp van het kind niet meer nodig is105.
Het verbeteren van de levensstandaard is van nature echter een geleidelijk proces en
biedt daarom geen oplossing voor de korte termijn. Maar er zijn meer mogelijkheden om
de vicieuze cirkel van kinderarbeid te doorbreken. De vier verschillende wegen uit dit
hoofdstuk zijn hierbij van toepassing. Een juiste mix van instrumenten, in de vorm van
carrots en sticks, is hierbij van belang.
Dilemma’s bij het uitbannen van kinderarbeid via strengere normatieve kaders
Zowel in geïndustrialiseerde landen als in ontwikkelingslanden wordt kinderarbeid
steeds minder acceptabel gevonden, en is men op zoek naar een passende oplossing.
Gedacht kan worden aan een strenger normatief kader, waarbij bijvoorbeeld de Fundamentele Arbeidsprincipes van de ILO in wetgeving worden omgezet en zodanig bindend
worden dat er straffen aan verbonden kunnen worden. Hoewel een wettelijk verbod

105

E. Edmonds, N. Pavcnik (2005) Child labor in the global economy, Journal of Economic Perspectives, vol. 19
(2005) – nr. 1 (Winter), pp. 199-220.
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op kinderarbeid werkgevers zal ontmoedigen om kinderen te werk te stellen, blijkt uit
onderzoek dat dergelijke maatregelen ook de nodige dilemma’s met zich meebrengen106.
Allereerst is er het dilemma van handhaving. Ontwikkelingslanden hebben vaak een
zwak overheidsorgaan, waar de prioriteiten elders liggen dan bij kinderarbeid. India is
een voorbeeld van een land waar kinderarbeid wettelijk verboden is, maar waar de handhaving in de praktijk erg moeilijk blijkt. Zolang werkgevers niet daadwerkelijk worden
gestraft als zij de wet overtreden, blijft de effectiviteit van bindende maatregelen
beperkt. Daar komt bij dat, zeker in India, veel kinderarbeid plaatsvindt in de landbouw
en de informele sector, wat een goede handhaving verder bemoeilijkt107. Handhaving van
bindende maatregelen kan daarnaast erg kostbaar zijn in de uitvoering, en succes is niet
gegarandeerd van succes. Als de sociaal-economische prikkels in de omgeving van een
kind niet mee veranderen met het verbieden van kinderarbeid, heeft het invoeren van
bindende maatregelen weinig kans van slagen. De kans is dan immers groot dat kinderen
uit noodzaak elders gaan werken, niet ondenkbaar onder nog slechtere omstandigheden.
Het effect van bindende, maar losstaande, maatregelen op werkende kinderen en hun
families is dus niet onverdeeld positief. Er ontbreekt vaak een adequaat alternatief voor
de kinderen, waardoor het niet vanzelfsprekend is dat hun positie erop vooruit gaat.
Basu merkt hierover het volgende op108:
Juridische interventies […] zullen, zelfs wanneer zij op de juiste manier ten uitvoer worden
gebracht zodat zij kinderarbeid daadwerkelijk terugdringen, in bepaalde gevallen wel en in
andere gevallen niet het welzijn van kinderen vergroten. […] Hoewel het geen twijfel lijdt dat het
slecht is voor een kind om te werken, vergeten we nogal snel dat er ergere dingen voor een kind
kunnen zijn dan moeten werken. Honger, ernstige ziekte, ondervoeding, prostitutie of in de steek
worden gelaten door familie zijn allemaal situaties of activiteiten die een kind graag zou inruilen
voor werk.
Hoewel er dilemma’s kunnen ontstaan bij het invoeren en handhaven van bindende
maatregelen omtrent kinderarbeid, wil dit niet zeggen dat het per definitie een onbruikbaar instrument is. Zorgvuldig gerichte wettelijke maatregelen kunnen in bepaalde
gevallen wenselijk zijn. Een stick alleen is echter onvoldoende voor het daadwerkelijk
uitbannen van kinderarbeid.

106

107
108

K. Basu (1999) Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards,
Journal of Economic Literature, Vol. 37 (1999) – nr. 3 (sept.), pp. 1083-1119; E. Edmonds, N. Pavcnik (2005)
Child labor in the global economy, Journal of Economic Perspectives, vol. 19 (2005) – nr. 1 (Winter), pp. 199-220;
E. Neumayer, I. de Soysa (2005) Trade Openness, Foreign Direct Investment and Child Labor, World Development,
vol. 33 (2005) – nr. 1, pp. 43-63.
Kinderarbeid bij de bron aanpakken, de Volkskrant, 25 oktober 2007, p. 3; E. Neumayer, I. de Soysa (2005) Trade
Openness, Foreign Direct Investment and Child Labor, op.cit., pp. 44-45.
K. Basu (2006) Policy Dilemmas for Controlling Child Labor, in: A.V. Banerjee, R. Bénabou, D. Mookherjee (eds.)
Understanding Poverty, Oxford University Press, pp. 260-261 (vertaling citaat: SER).
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Een alternatief bieden
Eén van de dilemma’s van legale interventies en handelspolitieke maatregelen is dat het
gericht is op het tegengaan van kinderarbeid, maar tegelijkertijd geen adequaat alternatief aanreikt, waardoor de effecten (onbedoeld) lang niet altijd wenselijk zijn. Het ontbreken van een alternatief voor kinderarbeid kan via een andere weg aangepakt worden.
Het beoogde alternatief voor kinderarbeid, dat zowel preventief als curatief kan werken,
is onderwijs. Voor veel arme families is de keuze hun kind te laten werken een afweging
tussen het toekomstige rendement van scholing en de huidige opbrengst van arbeid.
Bij de keuze een kind te laten werken spelen verschillende factoren een rol: de economische situatie van de familie, de kwaliteit van het onderwijs, de toegang tot financiële
markten, het opleidingsniveau van de ouders, de machtsverhouding binnen een familie109.
Door de toegang tot scholing te vergemakkelijken en het onderwijs aantrekkelijker te
maken, kan een familie zelf het besluit nemen hun kind naar school te sturen.
Doelgerichte overheidsprogramma’s kunnen hier een uitkomst voor bieden. Naast een
algehele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zijn er enkele programma’s
bekend als effect hebben kinderarbeid te verminderen. Gratis maaltijden op school zijn
hier een voorbeeld van. Een ander succesvol programma komt uit Mexico, Progresa. Dit is
gebaseerd op contante betalingen aan ouders, die in ruil daarvoor expliciet gebonden
zijn aan het naar school sturen van hun kinderen110. Dit programma is erg succesvol
gebleken en heeft het voordeel zowel de kosten voor scholing te verlagen als het inkomen
van families te verhogen. Het tegengaan van kinderarbeid door kinderen te stimuleren
om naar school te gaan is tevens een directe bijdrage aan het Millenniumdoel 2: ‘Iedereen
naar school’.
Uit onderzoek blijkt dat een verbetering van de inkomens van ouders, via handelsliberalisaties, ook tot een vermindering van kinderarbeid kan leiden. Nadat in Vietnam tussen
1993 en 1998 de rijstmarkt is geliberaliseerd, is de prijs van rijst met ongeveer 30 procent
gestegen. In Vietnam produceert 70 procent van de bevolking rijst, en de meeste mensen,
zowel volwassenen als kinderen, werken dan ook in deze sector. De prijsstijging van rijst
heeft per saldo tot hogere inkomens geleid, waardoor de economische situatie van arme
families zodanig is verbeterd dat velen besloten hebben hun kinderen niet meer te laten
werken. De inkomensverbetering van rijstboeren verklaart 45 procent van de daling in
kinderarbeid in Vietnam in de jaren negentig111.
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C. Udry (2006) Child labor, in: A.V. Banerjee [et al.] (eds.) Understanding Poverty, op.cit., pp. 243-257.
E. Edmonds, N. Pavcnik (2005) Child labor in the global economy, Journal of Economic Perspectives, op.cit.,
p. 215.
E. Edmonds, N. Pavcnik (2005) Child labor in the global economy, op.cit., pp. 212-213.
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Internationale initiatieven in de strijd tegen kinderarbeid
De ILO heeft een speciaal programma opgezet om de strijd tegen kinderarbeid
aan te gaan, namelijk het International Programme on the Elimination of Child Labour
(IPEC). Het programma biedt landen assistentie bij het verwezenlijken van de
twee ILO-conventies tegen kinderarbeid. IPEC richt zich daarbij o.a. op wetswijzigingen, het ontwerpen van tijdsgebonden programma’s, capaciteitsopbouw en
bewustwording. IPEC werkt ook samen met andere internationale organisaties.
In 2005 is de Global Task Force on Child Labour and Education for All opgericht. Dit is
een partnerschap tussen de ILO, UNICEF, UNESCO, de Wereldbank, UNDP, Global
March against Child Labour en Educational International. Het initiatief legt een
duidelijke relatie tussen educatie en kinderarbeid: zolang er nog kinderarbeid
bestaat zullen niet alle kinderen naar school gaan, en zal Millenniumdoelstelling 2 (basisonderwijs voor iedereen) niet gehaald worden. Het partnerschap
heeft zichzelf o.a. tot doel gesteld de kennisbasis over de relatie tussen kinderarbeid en scholing te vergroten. Een ander belangrijk doel is beleidscoherentie:
het uitroeien van kinderarbeid zal onderdeel moeten worden van de ontwikkelingsprogramma’s van de deelnemende organisaties, met name de programma’s
gericht op scholing.
• Bronnen: IPEC, http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm. The Global Task force on Child
Labour and Education for All, Reaching the unreached: Our common challenge, juni 2007.
Unesco, Global Task Force on Child Labour and Education for All: Terms of Reference, juni 2006,
http://www.unesco.org/education/efa/WG2006/globaltaskforceon%20child.pdf .

Kinderarbeid en ketenverantwoordelijkheid
Niet alleen voor een overheid is het moeilijk om een verbod op kinderarbeid te handhaven, ook bedrijven lopen tegen dilemma’s aan. Het gaat hierbij met name om bedrijven
die opereren in een context van complexe internationale ketens. Een recent voorbeeld is
de affaire rondom kledingproducent GAP Inc. In een Indiase fabriek van GAP Inc. werden
kinderen aangetroffen die onder erbarmelijke omstandigheden kleding maakten112.
Als reactie op deze bevinding heeft GAP Inc. onmiddellijk een onderzoek ingezet, en het
bleek dat het een ondercontract betrof, zonder dat het Amerikaanse kledingmerk hiervan af wist. GAP Inc. ontwikkelde eerder een eigen gedragscode voor leveranciers, waarin
kinderarbeid ten strengste verboden is. GAP Inc. is erg actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbrak in 2006 de samenwerking met 23
fabrieken in verband met nalatigheid. Desondanks heeft de onderneming deze affaire
niet kunnen voorkomen. Dit laat zien hoezeer een voortdurende en actieve betrokkenheid van bedrijven in de keten nodig is om te voorkomen dat kinderen te werk worden
gesteld.
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Child sweatshop shame threatens Gap’s ethical image, The Observer, 28 oktober 2007.
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Als het gebruik van kinderarbeid wordt geconstateerd, kan een bedrijf kiezen voor de
harde lijn (het opzeggen van het contract met de onderaannemer) om zo in overeenstemming met internationale, of eigen gedragscodes te handelen. Hierdoor wordt het structurele probleem echter niet opgelost: de kinderen hebben vaak geen goed alternatief en
het is aannemelijk dat ze in een andere industrie terechtkomen met de nodige risico’s
vandien. Een andere handelswijze waar een bedrijf voor kan kiezen is de kinderen in
plaats van hun werk onderwijs aan te bieden, totdat zij de wettelijke minimumleeftijd
om te werken hebben bereikt.
Levi Strauss & Co. is een voorbeeld van een bedrijf dat met kinderarbeid is geconfronteerd. Begin jaren negentig is er veel aandacht ontstaan voor kinderarbeid in de kledingsector in Bangladesh. Activisten wilden dat er iets aan gedaan werd en oefenden grote
invloed uit op de fabrieken via de media en de regering van de VS, die dreigde met een
boycot op alle door kinderarbeid geproduceerde producten. In een eerste reactie hebben
fabrieken in Bangladesh vervolgens naar schatting 50.000 kinderen ontslagen. Al snel
werd duidelijk dat er voor deze kinderen geen passend alternatief was dan elders werk te
zoeken, vaak onder slechtere omstandigheden. NGO’s zijn toen in actie gekomen om,
samen met de regering van Bangladesh en de VS, een passende oplossing te vinden113.
Levi Strauss & Co. heeft in deze kwestie een middenweg gevonden. Toen duidelijk werd
dat het ‘zomaar ontslaan van kinderen’ niet per se de juiste weg was, heeft de multinational een ander beleid gevoerd. Met de managers van de fabrieken is overeengekomen
de kinderen van onder de minimumleeftijd het loon door te betalen terwijl ze naar
school gingen. Zodra ze de legale leeftijd hadden bereikt, werd hun vervolgens een voltijdse functie aangeboden in de fabriek. Tot die tijd betaalden de fabrieken al het schoolgeld en schoolboeken en zorgde voor voldoende leraren en lesruimte. Daarnaast werd de
regel ingevoerd dat er, alvorens iemand aan te nemen om een diploma gevraagd wordt,
met daarop de leeftijd van de persoon. Als het kind er toch nog erg jong uitziet, kan besloten
worden tot het onderzoeken van het gebit om zo de leeftijd te bepalen114.
Deze handelswijze, waarbij kinderarbeid wordt aangepakt en tegelijkertijd een adequaat
alternatief wordt geboden, is in meerdere fabrieken in Bangladesh toegepast, en met
succes: het aandeel kinderen werkzaam in kledingfabrieken is gedaald van 43 procent in
1995 naar minder dan 4 procent in 2000. In diezelfde periode is het aantal kinderen dat
werkzaam is in de kledingsector in Bangladesh gedaald met 27.000, en ongeveer 8000
kinderen hebben onderwijs genoten115. Hiermee is het probleem van kinderarbeid echter
nog niet opgelost. Kinderarbeid komt in Bangladesh nog steeds veel voor.
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K.A. Elliott, R.B. Freeman (2003) Can labor standards improve under globalization?, op.cit., pp. 112-113.
Levi Strauss & Co., http://www.levistrauss.com/Citizenship/CaseStudies.aspx .
K.A. Elliott, R.B. Freeman (2003) Can labor standards improve under globalization?, op.cit., pp. 112-113.
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Duurzaam consumeren
Marktpartijen kunnen ook bijdragen aan een passende oplossing. Door middel van een
keurmerk kan een signaal afgegeven worden aan de consument, waar het vervolgens aan
de consument is hoe hiermee om te gaan. Uit onderzoek blijkt dat het gedrag van consumenten in dit geval tegenstrijdig is. Aan de ene kant geven consumenten aan dat ze
bezorgd zijn om arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en bereid zijn extra
te betalen voor ‘eerlijke’ producten, maar in het consumptiegedrag komt dit vervolgens
nauwelijks tot uiting. Consumenten blijken daarentegen wel gevoelig te zijn voor extreme
gevallen van schendingen van arbeidsrechten. Een voorbeeld hiervan is de consumentenboycot van voetballen gemaakt door kinderen in Pakistan, naar aanleiding van het Europees Kampioenschap voetbal in 1996116.

De praktijk
Er zijn verschillende initiatieven die zich inzetten voor een structurele oplossing
voor kinderarbeid. Vakbonden of maatschappelijke organisaties kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de economische status van
arme families, doordat deze organisaties ouders bewustmaken, organiseren en
opkomen voor hun belangen. Diverse voorbeelden laten zien dat daar waar
kinderarbeid op grote schaal wordt aangepakt, de ouders in een betere onderhandelingspositie komen en betere lonen en toegang tot sociale zekerheid
kunnen bedingen. Soms werkt het al om de norm zodanig te veranderen dat
kinderarbeid de uitzondering wordt in een dorp.
Multistakeholderinitiatieven zoals de Nederlandse Fair Wear Foundation (FWF)
benaderen kinderarbeid vanuit verschillende invalshoeken. In de gedragscode van
FWF is een verbod op kinderarbeid opgenomen. Als kinderarbeid wordt geconstateerd, worden de kinderen uit de fabriek gestuurd. Tegelijkertijd zoekt FWF in
samenwerking met lokale organisaties naar een oplossing die scholing en ontwikkeling mogelijk maakt. Daarnaast stimuleert de gedragscode van FWF betaling
van een hoger inkomen (leefbaar loon) en draagt de code bij aan meer rechten
voor de ouders. Dit duidt op een integrale aanpak in de strijd tegen kinderarbeid.
Een voorbeeld van een internationale campagne in de strijd tegen kinderarbeid
is de campagne ‘Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats’. De campagne is
een gezamenlijk initiatief van de Algemene Onderwijsbond, FNV, Hivos, en de
Landelijke India Werkgroep. Er zijn ook internationale partners bij betrokken,
zowel in Europa (de Alliance2015) als in India, Ethiopië en Kenia. De campagne
heeft een actieplan ‘Van werk naar school’ gelanceerd. Het actieplan bevat vijftien aanbevelingen voor bedrijven die als richtlijn kunnen dienen in de strijd
tegen kinderarbeid.
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K.A. Elliott, R.B. Freeman (2003) Can labor standards improve under globalization?, op.cit., pp. 27-49, 114-115.
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• Bronnen: Fair Wear Foundation, http://www.fairwear.nl/index.php?p=1; Stop Kinderarbeid: School,
de beste werkplaats, http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid; Landelijke India Werkgroep,
http://www.indianet.nl/pdf/actieplankinderarbeid.pdf; FNV Mondiaal, http://www.fnv.nl/helpjezelf/mondiaal/nieuws/conferentie_kinderarbeid_india.asp

Conclusie
De strijd tegen kinderarbeid vraagt om een geïntegreerde aanpak. Enkel het inzetten van de
stick, onder andere in de vorm van handelspolitieke maatregelen, leidt niet vanzelfsprekend tot het gewenste resultaat. Wettelijke interventies die kinderarbeid aanpakken, moeten daarom altijd hand in hand gaan met een strategie die gericht is op het toegankelijk
maken en verbeteren van onderwijs zodat ouders en kinderen een positief alternatief kan
worden geboden dat uitzicht biedt op een betere toekomst voor het kind. Het organiseren
van betrokkenen in de landen zelf, zowel de overheid als maatschappelijke organisaties als
de ouders, is daarbij noodzakelijk. Ook voor het bedrijfsleven is een belangrijke rol weggelegd. In een context van complexe internationale ketens worden bedrijven met kinderarbeid
geconfronteerd. De vraag is hoe hiermee om te gaan. De aanpak van Levi Strauss & Co. in
Bangladesh kan op dit gebied als good practice dienen. Ten slotte kunnen consumenten via
duurzame consumptie een belangrijke bijdrage leveren aan het uitbannen van kinderarbeid.

5.7

Slotbeschouwing
Het realiseren van duurzame globalisering is een langetermijnproces, waarbij op grond
van de ervaring in de ontwikkelde landen ook mag worden verwacht dat naarmate ontwikkelingslanden rijker worden er een zekere convergentie optreedt in normen en waarden ten aanzien van duurzaamheid. Een zekere druk op landen kan behulpzaam zijn om
dit proces te versnellen. Te veel druk kan echter de politieke verhoudingen met ontwikkelingslanden verstoren en kan, zoals het kader kinderarbeid laat zien bij het ontbreken
van een alternatief, zelfs contraproductief zijn. Het belang van een open multilateraal
systeem van wereldhanden in het algemeen en van ontwikkelingslanden bij open markten in de ontwikkelde landen in het bijzonder, pleit voor een terughoudendheid bij het
inzetten van handelspolitieke maatregelen, die bovendien niet altijd effectief zijn en
soms zelfs averechts kunnen werken.
Een en ander impliceert dat het zwaartepunt vooral moet liggen bij het bewandelen van
de andere wegen die in dit advies zijn besproken:
1 Via de landen waar de productie plaatsvindt, middels overeenkomsten, hulp en druk.
2 Via de Nederlandse bedrijven die in het buitenland opereren door hen aan te spreken
op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij hun eigen productiefaciliteiten en
die van hun toeleveranciers.
3 Via de keuzes die consumenten maken, met behulp van keurmerken en etiketten.
De raad is ervan overtuigd dat er door het bewandelen van deze wegen en coherent beleid
het nodige bereikt kan worden om duurzame globalisering gestalte te geven.
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6

Betere integratie van ontwikkelingslanden in de
wereldeconomie

6.1

Inleiding: thematiek en opbouw van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat verder op de vraag in die in het analytische hoofdstuk 2 reeds is aangestipt: ‘wat kan Nederland samen met de EU en internationale organisaties doen om de
ontwikkelingslanden beter te integreren in de wereldeconomie en welk flankerend
beleid is nodig om te zorgen dat dit leidt tot een vermindering van armoede?’. Dit sluit
ook aan bij eerdere SER-adviezen zoals het ‘briefadvies globalisering’ waarin een betere
integratie van ontwikkelingslanden, naast de versterking van de internationale rechtsorde, als belangrijkste beleidsuitdaging wordt gezien, en het SER-advies over de particuliere sector en internationale samenwerking uit 1997.
In 1997 constateerde de SER dat, ondanks vele jaren van internationale samenwerking en
beleidsinspanningen ter plaatse, het armoedeprobleem in veel ontwikkelingslanden nog
steeds niet is opgelost1. Het wereldarmoedebeeld is momenteel erg versnipperd. De (her)aansluiting van China en India bij de wereldeconomie heeft mede gezorgd voor een forse
groei in deze landen en heeft, zeker in China, bijgedragen aan een forse reductie van de
extreme armoede. De armoede in India is weliswaar ook gedaald, maar is nog steeds omvangrijk. In buurland Bangladesh blijft de armoede hoog, ondanks de relatieve economische
groei. Het aantal extreem armen is in Afrika, zowel in absolute als in relatieve zin, gestegen.
De vraag die hierbij naar voren komt is: hoe kunnen meer landen en mensen profiteren
van het globaliseringsproces? Deze uitdaging omvat de volgende drie stappen:
1 Toegang van producten uit ontwikkelingslanden tot de markten van de ontwikkelde
landen en (geleidelijke) openstelling van de markten van de ontwikkelingslanden
voor investeringen uit de ontwikkelde landen. Dit is een zeer belangrijk kanaal voor
het bevorderen van de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie
(zie onderstaand kader).
2 De ontwikkeling van de particuliere sector en goed bestuur zodat de opening van de
markten ook wordt benut en de economische groei tot stand komt2.
1
2

Zie SER (1997) Advies De particuliere sector in internationale samenwerking, publicatienr. 97/12, Den Haag.
Gewezen zij zijdelings op twee initiatieven waar werkgevers bij betrokken zijn:
– Het Programma Uitzending Managers (PUM) is een initiatief van VNO-NCW: het zendt op verzoek seniormanagers en experts als vrijwilliger uit naar landen in de Derde Wereld en Oost-Europa. Zij geven rechtstreeks
advies aan ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan specialistische kennis en ervaring.
– Het Dutch Employers' Cooperation Program (DECP) is in 2005 van start gegaan. Het is een publiek-privaat
partnership van de Nederlandse centrale ondernemingsorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken,
gericht op het versterken van de werkgeversorganisaties in 36 partnerlanden, grotendeels ontwikkelingslanden,
vanuit de overtuiging dat dit zal bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in deze landen (zie ook
DECP Annual report 2006).
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3 Het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat de economische groei ook de
armen ten goede komt (pro-poor-groei)3.

Verschillende vormen voor integratie van ontwikkelingslanden in de
wereldeconomie
Er bestaan vier voedingsaders voor de integratie van ontwikkelingslanden in
de wereldeconomie. Voor ontwikkelingslanden in het algemeen, is handel het
belangrijkste instrument. Dit is belangrijker dan directe buitenlandse investeringen, overschrijvingen van geld (remittances) of officiële ontwikkelingssamenwerking (Official Development Assistance – ODA). Het betekent niet dat deze andere
drie bronnen van ontwikkelingsvormen onbelangrijk zijn, het betekent alleen
dat handel nóg belangrijker is voor de bevordering van de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.
Een nuancering is op zijn plaats, ten aanzien van de armste ontwikkelingslanden. Een disproportioneel gedeelte van ODA vloeit naar deze landen en is
daarmee voor hen het belangrijkste instrument voor ontwikkeling, meer dan
handel. De armste ontwikkelingslanden exporteren vaak nog erg weinig, en
buitenlandse investeringen trekken meer naar transitie- en middeninkomenseconomieën. Daarnaast migreren relatief weinig mensen vanuit de armste ontwikkelingslanden naar de OECD. De armste ontwikkelingslanden profiteren
daarom weinig van de voordelen van migratie, zoals de overschrijvingen van
geld. Er is dus een duidelijke pro-poor bias te zien in de besteding van ODA.
De vraag is of men hieruit moet concluderen dat ODA de armste ontwikkelingslanden compenseert voor de marginale winsten die deze landen halen uit het
globaliseringsproces. Er bestaat een groeiende consensus dat ODA effectiever is
als het wordt ingezet als een katalysator, om andere vormen van ontwikkeling
(zoals handel en buitenlandse investeringen) te bevorderen. Het voorbijgaan aan
deze voordelen betekent een langzamere integratie van de armste ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. Coherentie op het gebied van ontwikkelingsinstrumenten is dus van groot belang.
• Bronnen: I. Goldin, K. Reinert (2007) Globalization for Development, Washington DC, World Bank,
pp. 37-41; OECD 2007, Policy Coherence for Development: Migration and developing countries, Parijs,
Organisation for Economic Co-operation and Development, pp. 114-115.

Voor een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie zijn alle drie
de bovengenoemde stappen een belangrijke voorwaarde. Deze stappen vragen om cohe3

Gewezen zij op het Vakbondsmedefinancierings-programma dat in meer dan honderd landen bijdraagt aan de
bestrijding van armoede, de verdeling van inkomen en de empowerment van de armen door het ondersteunen
van vakbonden op de volgende thema’s: het verdedigen van de rechten van werknemers en hun vakbonden,
het bestrijden van discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid; het promoten van sociale bescherming; het
bevorderen van sociale dialoog. Zie ook: FNV Mondiaal (2008) Jaarverslag 2007, Amsterdam; CNV Internationaal
(2008) Jaarverslag 2007, Utrecht.
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rent beleid. Uit de analyse van dit hoofdstuk zal blijken dat beleidssamenhang tussen de
sectoren handel en landbouw in het bijzonder, van groot belang is voor een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.
Opbouw van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk staat de eerste stap van de uitdaging om meer landen en mensen te laten
profiteren van het globaliseringsproces centraal, namelijk de markttoegang voor ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden ondervinden in het huidige multilaterale handelssysteem nog de nodige belemmeringen om daadwerkelijk van (nieuwe) handelskansen te
kunnen profiteren. Om deze belemmeringen op het spoor te komen is het hoofdstuk als
volgt opgebouwd. Paragraaf 6.2 geeft allereerst een schets van het wereldhandelsregime.
Paragraaf 6.3 bekijkt welke handelsovereenkomsten er tussen de EU en ontwikkelingslanden bestaan en wat de daadwerkelijke reikwijdte van deze regelingen is. Met name het
EU-landbouwbeleid blijkt een belangrijke belemmering voor de daadwerkelijke markttoegang voor ontwikkelingslanden. Paragraaf 6.4 gaat daarom verder in op de handelsverstorende elementen van dit beleid. Paragraaf 6.5 bespreekt het ‘hulp-voor-handel-programma’, als voorbeeld van flankerend beleid. Paragraaf 6.6 concludeert ten slotte.
Een nadere uitwerking van stap twee en drie in de uitdaging om meer landen en mensen
te laten profiteren van het globaliseringsproces, vindt plaats in een vervolgadvies.

6.2

Factoren van invloed op de marktintegratie van ontwikkelingslanden
Het bevorderen van een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie
verloopt voor een belangrijk deel via het externe handelsbeleid van een land. Aangezien
Nederland de bevoegdheid voor het externe handelsbeleid aan de EU heeft gedelegeerd,
zal Nederland haar externe handelsvoorkeuren via het EU-beleid moeten voeren.
Dit externe handelsbeleid moet zich voegen naar de spelregels van het multilaterale
wereldhandelsregime, die zijn vastgelegd in WTO-verdragen. De brede maatschappelijke
discussie na de Uruguay-ronde van de WTO is belangrijk geweest voor het benoemen van
de dilemma’s die de (armste) ontwikkelingslanden kunnen ondervinden van handelsliberalisering. In 1979 heeft de voorloper van de WTO, de General Agreement on Tariffs and Trade
(de GATT), de basis gelegd voor een ‘speciale en gedifferentieerde behandeling’ voor ontwikkelingslanden4. Tijdens de Uruguay-ronde zijn deze speciale en gedifferentieerde
behandelingen voor ontwikkelingslanden opnieuw vastgelegd in de overeenkomsten
van de WTO. De huidige Doha-ronde van de WTO is neergezet als ‘ontwikkelingsronde’.
De bijdrage die handel aan ontwikkeling kan leveren staat daarbij centraal. Het streven
van de Doha-ronde is onder andere een verdere multilaterale handelsliberalisatie en een
verdere integratie en betrokkenheid van ontwikkelingslanden.

4

Dit is vastgelegd in de Enabling Clause. Zie: http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/
s_and_d_eg_e.htm .
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Naast de multilaterale handelsafspraken binnen de WTO verschaffen OECD-landen, en
dus ook de EU, vaak tariefpreferenties aan ontwikkelingslanden via regionale of bilaterale handelsakkoorden. Het gevolg van multilaterale tariefverlagingen is dat deze
bestaande preferenties aan ontwikkelingslanden hun waarde dreigen te verliezen.
Dit bemoeilijkt momenteel de onderhandelingen in de Doha-ronde. Enerzijds is een
verdere multilaterale handelsliberalisatie een noodzakelijke voorwaarde voor een betere
integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie, anderzijds zijn de gevolgen
voor ontwikkelingslanden niet eenduidig positief. Er doen zich belangrijke verschillen
tussen ontwikkelingslanden voor, waardoor er winnaars en verliezers van een verdere
multilaterale handelsliberalisering zullen zijn.
Marktopening via tariefverlaging is echter geen voldoende voorwaarde voor een betere
integratie van de (armste) ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. In de praktijk
blijkt dat ontwikkelingslanden vaak onvoldoende in staat zijn om daadwerkelijk van
nieuwe handelskansen te kunnen profiteren. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen:
1 De reikwijdte van de handelsovereenkomsten. De daadwerkelijke reikwijdte van producten die de markt tarief- en quotavrij kunnen betreden is vaak beperkt. Daarnaast
kan het zijn dat de markttoegang die wordt geboden slecht aansluit op de comparatieve voordelen van ontwikkelingslanden.
2 De inzet van handelsverstorende instrumenten door de ontwikkelde landen zoals
subsidies en niet-tarifaire belemmeringen.
3 Belemmeringen in ontwikkelingslanden aan de aanbodzijde van de economie.
Daarnaast staan de verschillen tussen ontwikkelingslanden een betere integratie van de
ontwikkelingslanden in de wereldeconomie in de weg.
De grootste belemmeringen die ontwikkelingslanden momenteel ondervinden, hebben
te maken met de daadwerkelijke markttoegang door hoge importtarieven en niet-tarifaire
belemmeringen5. Verdere voortgang op het gebied van landbouw lijkt voornamelijk te
liggen bij importtarieven, de zogenaamde ‘gevoelige producten’, oorsprongregels en niettarifaire belemmeringen.
Het onderstaande licht deze oorzaken nader toe.
1. De reikwijdte van de handelsovereenkomsten
De reikwijdte van handelsovereenkomsten wordt bepaald door de vraag voor welke
producten het volgende geldt:
• een tariefvrije toegang;
• een beperkte verlaging van tarieven (de zogeheten ‘gevoelige’ producten);
5

Volgens de Wereldbank wordt meer dan 90 procent van de mondiale kosten van de huidige handelsregimes
veroorzaakt door hoge importtarieven en tariefescalatie. Dit varieert echter significant per product. Zie: Wereldbank
(2007) World Development Report 2008: Agriculture for Development [WDR 2008], Washington DC, pp. 104-105.
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• uitsluiting van tariefverlaging omdat ze buiten de handelsovereenkomst vallen.
Daarnaast spelen oorsprongregels een belangrijke rol bij de daadwerkelijke markttoegang
voor ontwikkelinglanden. Stringente oorsprongregels belemmeren de promotie van exportdiversificatie en kunnen inefficiëntie in de hand werken, doordat bedrijven overgaan op
duurdere leveranciers om zo te waarborgen dat hun producten aan de oorsprongregels
voldoen. Daarnaast brengen stringente oorsprongregels vaak lage administratieve lasten
met zich mee. Door de vele bilaterale en regionale handelsakkoorden die gesloten worden
met ontwikkelingslanden, ontstaat er het gevaar van een wildgroei aan oorsprongregels.
Bhagwati noemt dit het ‘spaghetti bowl problem’, waarbij door de vele door elkaar lopende
oorsprongregels de wereldhandel steeds verder versnipperd wordt, met als gevolg dat het
moeilijker zal worden om multilaterale overeenkomsten af te sluiten6.

Oorsprongregels
Oorsprongregels moeten waarborgen dat alleen producten vervaardigd in het
land dat preferenties geniet, de markt van het land dat preferenties biedt met
een preferentiële toegang binnenkomen. Daardoor wordt voorkomen dat producten uit landen die geen preferenties genieten, via de markt van een wél
begunstigde, de markt van de preferentieverlener betreden om tarieven te ontduiken. Oorsprongregels kunnen gezien worden als de prijs die de begunstigde
betaalt voor de preferentiële behandeling. Het doel van deze preferentiële
behandeling is in beginsel het stimuleren van export en exportdiversificatie in
de begunstigde economie. Dit doel kan ondermijnd worden door te stringente
oorsprongregels. Stringente oorsprongregels ontzeggen producenten in ontwikkelingslanden de vrijheid hun eigen leverancier van (primaire) inputs te kiezen.
Het is hierdoor voor deze producenten vaak niet mogelijk de inputs bij de goedkoopste leverancier in te kopen. Een kledingproducent in Afrika die weefsels uit
Azië importeert, gaat zo voorbij aan zijn preferentiële markttoegang in de EU.
Op de lange termijn tast dit het concurrentievermogen van de producent aan, en
bemoeilijkt het een betere integratie in de wereldeconomie.
• Bronnen: P. Brenton, Ç. Özden (2007) The effectiveness of EU and US unilateral trade
preferences for LDCs, pp. 117-134, H.7 in G. Faber en J. Orcie (eds.) European Union Trade
Politics and Developments: ‘Everything But Arms’ unravelled, Routledge, UK; P. Brenton,
M. Manchin (2003) Making EU Trade Agreements Work: The Role of Rules of Origin,
The World Economy, Vol. 26 (2003) – nr. 5, pp. 755-769.

In de praktijk blijkt dat juist de producten waarin ontwikkelingslanden een comparatief
voordeel hebben, vaak als ‘gevoelig’ bestempeld zijn, en dus geen volledig vrije toegang
tot de markt vinden. Ontwikkelingslanden hebben in het bijzonder een comparatief voor-

6

J. Bhagwati, A. Mayer (2003) Testimony [to the] Subcommittee on Domestic Monetary Policy, Trade and Technology,
1 april 2003, U.S. House of Representatives - Committee on Financial Services, p. 5.
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deel in textiel en landbouw7. De liberalisering van de textielsector, die plaatsvond naar
aanleiding van een besluit binnen de WTO, is inmiddels ver gevorderd. Sinds 2005 zijn
wereldwijd alle textielquota’s opgeheven8. De handelskansen die hieruit voortvloeiden,
zijn echter niet door alle ontwikkelingslanden even goed benut. China heeft aanzienlijk
weten te profiteren van de beëindiging van het multivezelakkoord. De armste ontwikkelingslanden hebben er echter weinig voordeel uit gehaald. Dit wijst op de verschillen
tussen ontwikkelingslanden en de daarmee gepaard gaande winnaars en verliezers.
Het risico bestaat dat landen met handelspreferenties hun economieën te zeer specialiseren in producten die onder de handelsovereenkomst vallen, omdat het land dan verzekerd is van afzetmogelijkheden. Terwijl het doel van een preferentiële behandeling is om
exportgroei en productdiversificatie in het betreffende land op gang te brengen, blijkt
het in de praktijk vaak tot tegenovergestelde effecten te leiden. De preferentiële behandelingen die de EU aan ontwikkelingslanden biedt, door het GSP, GSP+, EBA en EPA’s (zie
paragraaf 6.3) hebben niet of onvoldoende tot de gewenste exportdiversificatie geleid9.
Door het veiligstellen van een bepaalde afzet, kan een preferentiële behandeling zelfs tot
lock-in-effecten leiden. Bij een verdere handelsliberalisatie, waarbij landen hun preferentiële behandeling verliezen, kan dit ernstige sociaal-economische gevolgen met zich meebrengen. Het bevorderen van de diversificatie van economieën van ontwikkelingslanden
die preferenties genieten, is dan ook van groot belang.
2. Handelsverstorende instrumenten
Naast de belemmeringen die ontwikkelingslanden ondervinden in de vorm van hoge
importtarieven en tariefescalatie, wordt de integratie van de ontwikkelingslanden in de
wereldeconomie ook beïnvloed door subsidies (exportsubsidies en interne landbouwsteun) en zogeheten niet-tarifaire belemmeringen (zoals het stellen van normen en regels
aan producten).
Vanuit ontwikkelingslanden bestaat een groeiende bezorgdheid over het ontstaan van
niet-tarifaire belemmeringen (NTB’s)10. Handelsverstorende instrumenten als tarieven en
subsidies worden steeds verder afgebouwd, maar tegelijkertijd worden er steeds hogere
kwaliteitseisen aan producten gesteld. Deze kwaliteitseisen kunnen de markttoegang
7
8
9
10

B. Hoekman (2003) More Favorable Treatment of Developing Countries: Toward a New Grand Bargain,
in: Development Outreach: Special Report Trade for Development (July 2003), Washington DC, World Bank Institute.
Met uitzondering van een speciale regeling tussen de EU en China. Zie ook http://ec.europa.eu/trade/issues/
sectoral/industry/textile/trade_text_en.htm .
E. Gamberoni (2007) Do unilateral trade preferences help export diversification?, HEI Working Paper no. 17/2007,
Genève, The Graduate Institute of International Studies.
Het volgende is gebaseerd op: Wereldbank (2007) World Development Report 2008: Agriculture for Development,
op.cit., p. 97; I. Goldin, K. Reinert (2007) Globalization for Development: Trade, Finance, Aid, Migration, and Policy,
Washington DC, World Bank, pp. 61-66; OECD (2005) Non-tariff Barriers of Concern to Developing Countries,
in: Looking Beyond Tariffs: The role of non-tariff barriers in world trade, Parijs, Organisation for Economic Co-operation
and Development, H.7, pp. 227-305; Wilson, J.S. (2002) Standards, Regulation, and Trade, in: B. Hoekman, A. Mattoo,
P. English (eds.) Development, Trade and the WTO: A Handbook, Washington DC, Wereldbank, pp. 428-438; SER (2003)
Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid, op.cit.
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voor exporteurs uit ontwikkelingslanden aanzienlijk verminderen. De grootste bezorgdheid van ontwikkelingslanden over NTB’s gaat uit naar technische handelsbelemmeringen (TBT), douane- en administratieprocedures, en de toepassing van sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS). Deze door ontwikkelde landen ingestelde maatregelen zijn
in intentie weliswaar niet-protectionistisch, maar kunnen voor buitenlandse exporteurs
wel zo uitpakken. Door het ontbreken van de juiste moderne technische infrastructuur,
informatie, marktkennis en certificatie procedures hebben ontwikkelingslanden immers
problemen met het voldoen aan de verplichtingen onder TBT en SPS. Daarnaast is het
door de grote variatie in normen en standaarden tussen landen, moeilijk en kostbaar
voor exporteurs in ontwikkelingslanden om te voldoen aan de verplichtingen.
Het midden- en klein-bedrijf en de minder efficiënte producenten uit de armste ontwikkelingslanden hebben naar verhouding de meeste moeite met het voldoen aan productnormen.
Voor een verbetering van de positie van ontwikkelingslanden betreffende NTB’s en productnormen in het bijzonder, hoeft de nadruk niet zozeer te liggen op het terugdringen
van productnormen en standaarden in het algemeen, zoals dat bij tarieven en subsidies
wel het geval is. Van belang is dat de productnormen en standaarden op internationaal
niveau geharmoniseerd worden, zowel in de verplichte voorschriften als in de vrijwillige
productnormen. Wilson et al. wijzen erop dat de harmonisering van EU-productnormen
met internationale productnormen, zoals de ISO-normen, een minder negatief effect
hebben op Afrikaanse export dan wanneer deze normen niet geharmoniseerd zijn11.
Een verdere internationale harmonisering op het gebied van productnormen is daarom
wenselijk. Om daaraan te voldoen is ook technische assistentie nodig.
Mede door de hervorming van het Europese landbouwbeleid, neemt het belang van
subsidies in de handelsbelemmeringen van ontwikkelingslanden af. Een uitzondering
hierop zijn katoen en oliezaad. In het geval van katoen komt bijna negentig procent van
de handelsbelemmeringen nog steeds van exportsubsidies en interne landbouwsteun,
wat wijst op het handelsverstorende VS-katoenbeleid. Ook de oliezaadsector wordt hevig
gesubsidieerd door de Verenigde Staten. Naar schatting van de Wereldbank kan een
volledige liberalisering van de katoen- en oliezaadsector leiden tot een wereldmarktprijsstijging van 20,8 procent voor katoen en 15,1 procent voor oliezaad. Deze prijsstijging zal
er vervolgens voor zorgen dat ontwikkelingslanden verder kunnen integreren in de
wereldeconomie, en hun aandeel op de wereldmarkt kunnen vergroten met 27 procentpunt voor katoen en 34 procentpunt voor oliezaad (zie onderstaand figuur 6.1).

11

J. S. Wilson [et al.] (2007) Help or Hindrance? The Impact of Harmonized Standards on African Exports, World Bank
Policy Research Working Paper No. 4400, Washington DC, Wereldbank.
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figuur 6.1

Effecten handelsliberalisatie op prijzen landbouwproducten

Bron: Wereldbank (2007) World Development Report [WDR] 2008: Agriculture for Development,
Washington DC, World Bank, p. 106.

3. Belemmeringen aan de aanbodzijde van ontwikkelingseconomieën
De hierboven genoemde verliezers zijn vaak niet in staat gebleken om daadwerkelijk te profiteren van bestaande en nieuwe handelskansen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de
aanbodzijde van de economie, iets wat (de armste) ontwikkelingslanden vaak niet kunnen
realiseren. Om dit dilemma aan te pakken is door de OECD-landen het ‘hulp-voor-handelprogramma’ in het leven geroepen. Dit initiatief is voortgekomen uit de Doha-ontwikkelingsronde, maar staat verder los van een akkoord over het eindpakket over handelsliberalisatie in deze ronde. Het hulp-voor-handel-programma is gericht op het wegnemen van ernstige belemmeringen aan de aanbodzijde van ontwikkelingseconomieën. Het programma
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valt onder de officiële ontwikkelingssamenwerking (Official Development Assistance – ODA) en
wordt geschat op 25–30 miljard dollar per jaar oftewel 30 procent van de totale ODA12.
Maar… de effecten van handelsliberalisering zijn niet evenwichtig verdeeld
Bij het wegnemen van belemmeringen voor ontwikkelingslanden is er sprake van verschillende belangen tussen partijen. Niet alleen verschillen de belangen tussen de rijke
landen en ontwikkelingslanden; ook tussen ontwikkelingslanden onderling en rijke landen onderling verschillen de belangen. Deze belangen hebben grotendeels te maken met
de gevolgen van een verdere handelsliberalisering. Buiten kijf staan de positieve welvaartsgevolgen voor de wereldeconomie in zijn geheel13. Maar deze zijn, zoals eerder
gezegd, niet voor alle landen eenduidig positief. Winnaars en verliezers onder ontwikkelingslanden zijn grofweg in te delen in vier groepen:
• Winnaars: exporteurs van tropische producten (bijvoorbeeld koffie en cacao).
Potentieel voordeel ligt voor hen in het opzetten van de eerste bewerkingsfase en
opening van regionale markten.
• Winnaars: exporteurs van concurrerende producten. Deze groep zal het meest profiteren van een volledige liberalisering van de landbouw. Het gaat hier om landen als
Brazilië, Argentinië, Thailand, Maleisië.
• Verliezers: netto-importeurs. Voor kleine exporteurs in deze landen kan er een lokaal
voordeel zijn, maar het overgrote deel van de bevolking zal erop achteruit gaan door
een duurdere import. Een groot aantal van de armste ontwikkelingslanden valt onder
deze groep14.
• Verliezers: landen met handelspreferenties. Deze landen krijgen lagere prijzen voor
hun producten en zullen meer concurrentie ervaren.

6.3

Gevolgen voor ontwikkelingslanden van het EU-handelsbeleid
In de context van het multilaterale handelssysteem en de lopende Doha-ronde geeft
deze paragraaf een overzicht van de bestaande handelsovereenkomsten tussen de EU
en ontwikkelingslanden. Vervolgens wordt de daadwerkelijke reikwijdte van deze overeenkomsten besproken.
Tariefpreferenties binnen de EU
Tariefpreferenties vormen voor veel ontwikkelingslanden een belangrijke bron van
export. Binnen de EU bestaan drie regelingen die de mogelijkheid verschaffen tot een

12
13

14

WTO, Aid for Trade fact sheet, zie: http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/a4t_factsheet_e.htm .
Naar schatting van de Wereldbank kan een succesvolle WTO-ronde de wereldeconomie $ 100 miljard opleveren
en 100 miljoen mensen uit de ergste armoede halen. Zie: Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO), Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 25 074, nr. 44, brief van staatssecretaris Heemskerk d.d. 11-06-2007
over stand van zaken WTO en handelsakkoorden met een aantal Aziatische landen, p. 3.
A. Valdés, A.F. McCalla (2008) Where the interest of developing countries converge and diverge, in: M.D. Ingco and
A.L. Winters (eds.) Agriculture and the new trade agenda, Cambridge University Press, hoofdstuk 7.
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gedifferentieerde behandeling van een groep (ontwikkelings)landen. Onderstaande tabel
6.1 geeft de mogelijke gedifferentieerde behandelingen weer:
tabel 6.1

Mogelijkheden voor gedifferentieerde behandeling ontwikkelingslanden binnen het EU-handelsregime
Europees stelsel van algemene tariefpreferenties (GSP generalized system of preferences)
Algemene regeling (GSP)
Bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (GSP+)
Bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen (EBA: Everything But Arms)
Regionale handelsakkoorden
Tussen de EU en een regio (bijv. de EPA’s: Economic Partnership Agreements met de
ACP-landen, of de huidige onderhandelingen met ASEAN)
Bilaterale handelsakkoorden
Tussen de EU en een individueel land (bijv. Chili)

Aan de (armste) ontwikkelingslanden biedt de EU op dit moment handelspreferenties via
het GSP, GSP+ en EBA. Een speciale preferentie voor een groep ontwikkelingslanden, de
ACP-landen, zijn de EPA’s.
Het Europese GSP, GSP+ en EBA
Onder het Europese GSP vallen drie regelingen, namelijk een algemene regeling (GSP),
een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur
(GSP+), en een bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen (het Everything But
Arms (EBA)–initiatief). De regelingen verschaffen een verschillende toegang tot de Europese markt, van een tarief- en quotavrije toegang voor een beperkt aantal producten
onder GSP, tot een volledig tarief- en quotavrije toegang onder EBA15. De algemene regeling (GSP) is toegankelijk voor alle ontwikkelingslanden. Het GSP+-systeem biedt verdere
tariefverlagingen aan ten opzichte van het GSP, voor landen die zich hebben gecommitteerd aan fundamentele arbeids- en mensenrechtenverdragen van de VN/ILO, en daarnaast ook (delen van) verdragen hebben ondertekend op het gebied van milieu en goed
bestuur. Na verloop van tijd wordt gekeken in hoeverre deze voornemens ook daadwerkelijk nageleefd zijn.
EBA is een speciale regeling voor de minst ontwikkelde landen (MOL’s). MOL’s krijgen
onder EBA een volledig tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt, met uitzondering van wapens en munitie en een geleidelijke afbouw van tarieven voor rijst en suiker
tot 1 oktober 2009. Daarna is de invoer van deze producten volledig tarief- en quotavrij.
Van de 48 MOL’s behoren 39 landen tot de ACP-landen. Deze landen genoten tot 1 januari
2008 een preferentiële toegang tot de Europese markt onder het verdrag van Cotonou,
en maakten hierdoor geen gebruik van EBA. Per 1 januari 2008 zullen 32 van deze ACP-

15

Met uitzondering van wapens en een geleidelijke afbouw van tarieven voor rijst en suiker tot 1 oktober 2009.
Daarna is de invoer van deze producten volledig tarief- en quotavrij. Zie: EU (2005) User’s Guide to the European
Union’s Scheme of Generalized Tariff preferences (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc_
123916.pdf), pp. 3-5.
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landen gebruikmaken van EBA. Tot dusver hebben onder EBA 8 andere MOL’s een preferentiële toegang tot de Europese markt genoten. Op die manier vonden alle MOL’s, al dan niet
ACP-landen, een preferentiële toegang tot de Europese markt. Myanmar (Birma) wordt uitgesloten van EBA, en geniet momenteel geen preferentiële toegang tot de Europese markt.
EPA’s
De EU onderhoudt sinds 1964 preferentiële handelsverdragen met de ACP-landen (zie
kader), voornamelijk gebaseerd op geografische / historische criteria. Achtereenvolgens
waren dit de Yaoundé Conventies (1964), de Lomé Conventies (1975) en het Verdrag van
Cotonou (2002). Dit laatste verdrag was niet WTO-conform16, maar heeft een WTO-waiver
gekregen tot 1 januari 2008. Na die tijd verliest de handelspijler uit de Cotonou-overeenkomst zijn geldigheid. De EU biedt in deze context nieuwe, regionale handelsakkoorden
aan: de Economic Partnerschip’s Agreements, de EPA’s. De ACP-landen zijn in 6 regio’s
ingedeeld (zie kader). Met elk van deze regio’s onderhandelt de Europese Unie afzonderlijk een EPA.

Indeling van de ACP-landen
De ACP-landen (allen ontwikkelingslanden) zijn landen in Afrika, het Caribische
gebied en de Stille Oceaan en zijn ingedeeld in zes regio’s, waar de Europese
Commissie afzonderlijk EPA’s mee onderhandelt. De 6 regio’s zijn als volgt:
• West-Afrika (Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinee, GuineeBissau, Ivoorkust, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra
Leone en Togo).
• Centraal-Afrika (Kameroen, Centraal Afrika,Tsjaad, Kongo, Democratische
Republiek Kongo, Equatoriaal-Guinee, Gabon, Sao Tome en Principe).
• Oost-Afrika (Burundi, Comoren, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Madagaskar,
Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychellen, Soedan, Oeganda, Zambia en
Zimbabwe).
• Zuidelijk Afrika (Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland
en Tanzania).
• Het Caribische gebied (Antigua, Barbuda, de Bahamas, Barbados, Belize,
Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St.
Kitts en de Grenadines, Suriname, Trinidad, Tobago).
• De Stille Oceaan (Cook-eilanden, Fiji, Kiribati, Marshall-eilanden, Federale
Staten van Micronesië, Nauru, Niue, Palau, Papua Nieuw-Guinea, Somao,
Solomon-eilanden, Tonga, Tuvalu en Vanuatu).

16

De Lomé Conventies verschaften de ACP-landen vrije toegang tot de Europese markt, zonder deze preferentiële
behandeling aan alle ontwikkelingslanden toe te kennen. Deze preferentiële behandeling was niet gebaseerd op
objectieve ontwikkelingscriteria en is in die zin niet WTO-conform. Ter overbrugging naar een WTO-conform verdrag
(de EPA’s), is een overgangsverdrag gesloten: het Verdrag van Cotonou.
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De EPA’s bieden, net als onder EBA, een volledig tarief- en quota vrije toegang17 tot de
Europese markt. Dit is een vooruitgang ten opzichte van de toegang die zij genoten onder
het Verdrag van Cotonou18. De Europese Unie heeft gekozen voor een brede inzet in de
EPA-onderhandelingen. Behalve een handelsovereenkomst betreffende goederen, zijn
in de EPA’s ook diensten, investeringen en de Singapore-issues19 opgenomen. De gedachte
achter de EPA’s is dat een brede aanpak het beste is voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van de armste landen. Zo zijn de EPA’s uiteindelijk gericht op een duurzame ontwikkeling van de ACP-landen, waarbij een geleidelijke integratie in de wereldeconomie bij zal
dragen aan het uitroeien van armoede20. De EPA’s als brede regionale handelsovereenkomsten bieden tevens een instrument voor het versterken van de regionale integratie
van de ACP-markten (zuid-zuid-integratie) en het verbeteren van het investeringsklimaat.
Standpunt van de ACP-landen
In een gezamenlijk rapport naar aanleiding van het afronden van de eerste ronde van
onderhandelingen tussen alle ACP-landen en de EU over onderwerpen die voor de afzonderlijke regionale onderhandelingen van gezamenlijk belang zijn, spreekt weinig
enthousiasme vanuit de kant van de ACP-landen voor de brede agenda21. Ten aanzien van
de vrijmaking van de dienstenhandel wordt opgemerkt dat het Verdrag van Cotonou
geen verplichting oplegt om dit in het kader van de EPA’s te regelen, maar dat de partners
van dit verdrag wel de bereidheid hebben uitgesproken om samenwerking op dit terrein
uit te breiden. De partijen onderschrijven weliswaar het belang van het wegnemen van
niet-tarifaire belemmeringen zoals veterinaire en fytosanitaire normen en eisen het
belang van goede instituties en een goed regulatief kader als voorwaarden om van lagere
tarieven te profiteren, maar verschillen van mening over de scope en coverage van deze
terreinen. De ACP-landen stellen dat eerst op multilateraal niveau over regelgeving
met betrekking tot deze zaken moet worden onderhandeld. Zij stellen verder dat eerst
het juridische en institutionele raamwerk moet worden opgebouwd, voordat over de
Singapore-issues kan worden onderhandeld. De EU stelt daartegenover dat een en ander
voortvloeit uit de verbintenissen die in het Verdrag van Cotonou zijn aangegaan en dat
capaciteitsopbouw en onderhandelingen gelijk moeten lopen. De inzet van de EU om
diensten en de Singapore-issues in de EPA’s op te nemen, gaat verder dan de huidige WTOregels.

17
18
19
20
21

Met uitzondering van wapens en een geleidelijke afbouw van tarieven voor rijst en suiker tot 1 oktober 2009.
Tot eind 2007 genoten de ACP-landen onder het Verdrag van Cotonou nog een preferentiële toegang tot de
Europese markt, die gunstiger was het Europese GSP en GSP+, maar minder gunstig was dan EBA.
Dit zijn regels op het gebied van mededingingsbeleid, buitenlandse investeringen, aanbesteding en
handelsfacilitatie.
Europese Commissie - ACP Secretariaat (2003) ACP-EC EPA negotiations: Joint Report on the all-ACP: EC phase of EPA
negotiations, ACP/00/118/03 Rev.1, Brussel, 2 oktober 2003, p.1.
Europese Commissie - ACP Secretariaat (2003) ACO-EU EPA Negotiations: Joint Report on all-ACP – EC phase of EPA
negotiations, op.cit.
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Inmiddels heeft de EU met 35 ACP-landen een EPA gesloten. Deze EPA’s variëren van een
volledig handelsakkoord met het Caribische gebied, tot interim-akkoorden, die voorlopig
alleen goederen omvatten. Mede door tijdsdruk in de onderhandelingen zijn er uiteindelijk ook interim-akkoorden afgesloten, waarmee per 1 januari 2008 een eerste stap
gemaakt is naar goederen-EPA’s. In een later stadium zal over diensten, investeringen en
andere gerelateerde gebieden onderhandeld worden. De tijdsdruk heeft de gelijkwaardigheid van het onderhandelingsproces mogelijk beïnvloed. De deadline van 1 januari
2008 was riskant voor de ACP-landen, vanwege een gebrek aan onderhandelingscapaciteit. De Nederlandse regering benadrukt dat de ACP-landen niet onder druk mogen
worden gezet om op termijn ook een dienstenakkoord te sluiten. Gezien de mogelijk
scheve machtsverhoudingen in de onderhandelingen tussen de EU en de ACP-landen,
blijft het van belang de vrijwilligheid rondom het al dan niet afsluiten van diensten-EPA’s
te waarborgen22.
Bestaande belemmeringen in handelsovereenkomsten
In de praktijk vinden niet alle producten uit de handelsovereenkomst daadwerkelijk een
tariefvrije toegang tot de Europese markt. Dit komt door de verschillende tariefdimensies
die toegepast worden op producten. Een groot deel van de landbouwproducten waar ontwikkelingslanden (mogelijk) een comparatief voordeel in hebben, zoals bananen, koffie
en cacao, zijn in het Europese GSP bestempeld als ‘gevoelig’. In het handelsakkoord is
opgenomen dat voor producten die door de EU als ‘gevoelig’ zijn bestempeld, de ad-valoremrechten met 3,5 procentpunten worden verlaagd, maar niet volledig worden afgeschaft.
Enkele andere belangrijke producten zoals rijst en suiker vallen zelfs helemaal niet onder
het GSP (en GSP+)23. Oorsprongregels spelen ook een belangrijke rol bij de daadwerkelijke
markttoegang voor ontwikkelingslanden, en vormen op dit moment een grote belemmering in EBA24. De effectiviteit van EBA blijft volgens sommigen ver achter bij het
Amerikaanse African Growth and Opportunities Act (AGOA), dat handelspreferenties biedt
aan Afrikaanse landen. AGOA hanteert soepelere oorsprongregels dan EBA, en uit onderzoek is gebleken dat de soepele oorsprongregels Afrikaanse exportmarkten hebben gestimuleerd tot het diversifiëren van de export25. Maar ook AGOA staat bloot aan kritiek.

22

23
24

25

Raad van de EU (2007) Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader
van de Raad bijeen over economische partnerschapsovereenkomsten, 20 november, 15109/07, Brussel, Raad van de
Europese Unie, p. 3; Beleidsbrief ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 250, nr. 4,
p. 4; Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen / Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten
van de Europese Unie, d.d. 8-01-2008, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 21 501-02/ 22 112, nr. 785, p. 13.
Deze producten vallen wel onder EBA. User’s Guide to the European Union’s Scheme of Generalized Tariff preferences
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc_123916.pdf), pp. 1-43.
Aangezien EBA een onderdeel van het Europese GSP is, hanteren zowel GSP, GSP+ en EBA dezelfde oorsprongsregels,
vastgelegd in artikel 14 e.v. Verordening (EG) Nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005, (http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2005/june/tradoc_123916.pdf ).
P. Brenton, Ç. Özden (2007) The effectiveness of EU and US unilateral trade preferences for LDCs, in: G. Faber
en J. Orbie (eds.) European Union Trade Politics and Developments: ‘Everything But Arms’ unravelled, op.cit., H.7,
pp. 117-134.
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De daadwerkelijke reikwijdte van producten uit ontwikkelingslanden met preferentiële
toegang tot de Europese markt blijkt beperkt. Beperkte tariefverlagingen, technische
handelsbelemmeringen en stringente oorsprongregels zorgen voor een verminderde
effectiviteit van een handelsovereenkomst. Er zijn echter signalen van een stap in de
goede richting. Het Verdrag van Cotonou hanteert oorsprongregels die reeds soepeler
zijn dan onder het Europese GSP, en onder de EPA’s worden oorsprongregels mogelijk nog
soepeler, wat een belangrijk voordeel voor de ACP-landen zou zijn. Het EBA-initiatief
vormt op het vlak van tariefverlagingen een stap in de goede richting, aangezien in dit
initiatief de meeste landbouwproducten de Europese markt tarief- en quotavrij kunnen
betreden26.

6.4

Gevolgen voor ontwikkelingslanden van het EU-landbouwbeleid
In de landbouw bestaan nog de nodige belemmeringen. Het landbouwbeleid van de
OECD-landen staat momenteel dan ook sterk onder druk27. Niet alleen wordt er druk van
buitenaf aangevoerd door ontwikkelingslanden en opkomende economieën, ook binnen
de OECD (en de EU) wordt er gediscussieerd over hervormingen. De markttoegang van de
OECD-landen is op het gebied van landbouwproducten nog steeds erg restrictief, en zelfs
restrictiever voor lage-inkomenslanden (zie figuur 6.2).
De OECD-landen zijn bezig met het hervormen van hun landbouwbeleid, maar het blijkt
een traag proces. De Uruguay-ronde vormde een keerpunt. De gemiddelde landbouwsteun is in een periode van 20 jaar (1986-2005) van 37 naar 30 procent van de totale brutolandbouwproductie gedaald, terwijl in diezelfde periode de absolute steun gegroeid is
van 242 naar 273 miljard dollar per jaar28. Desalniettemin zijn er de laatste jaren stappen
in de goede richting gemaakt. Zo heeft de EU in 2003 een pakket van hervormingen doorgevoerd in haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en is in 2006 ook een nieuw
EU-suikerregime van kracht geworden (zie hieronder). Handelsverstorende elementen
zijn hierdoor zichtbaar afgebouwd. Door de ontkoppeling van de inkomenssteun van
productie zal deze steun minder beduidend minder handelsverstorend werken.
Tegelijkertijd zal hierdoor de noodzaak voor exportsubsidies afnemen. Ook binnen de
WTO wordt voorzichtig vooruitgang geboekt rondom exportsubsidies. Zo is tijdens de
Zesde Ministeriële WTO Conferentie in Hong Kong, als tussenstand in de onderhandelingen, het voornemen opgenomen om alle vormen van exportsteun binnen de landbouw af te schaffen, en wel voor het einde van 2013.

26
27
28

Mits voldaan wordt aan de oorsprongregels.
Vanwege hun schaal met name het landbouwbeleid van de Verenigde Staten, Japan en de EU. Maar ook het
landbouwbeleid van kleine landen als Zwitserland en Noorwegen staat onder druk.
Wereldbank (2007) World Development Report 2008: Agriculture for Development, op.cit., p. 97.
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figuur 6.2

OECD Handelsbelemmeringsindex 2005

Bron: Wereldbank (2006) Global Monitoring Report [GMR], p. 100. De Overall Trade Restrictiveness Index (OTRI) meet de mate
van bescherming van een lands handelsbeleid (in dit geval van alle OECD-landen samen). Ter vergelijking: de Europese Unie
had in 2005 een OTRI voor landbouw van 37,5, vergeleken met een OTRI van 11,9 voor de totale handel. Het gemiddelde voor
alle hoge-inkomenslanden lag in 2005 op respectievelijk 28,6 en 11,2. Wereldbank (2006) Global Monitoring Report, op.cit.,
p.221.

De handelsbelemmeringen die ontwikkelingslanden ondervinden in preferentiële
handelsovereenkomsten met de EU, hangen nauw samen met het EU-landbouwbeleid. Dit
wijst op het belang van coherent beleid. Landbouw behoort tot de comparatieve voordelen
van ontwikkelingslanden. De bescherming van deze sector door de OECD-landen wordt door
veel ontwikkelingslanden als zeer handelsverstorend ervaren. Deze paragraaf gaat verder in
op de handelsverstorende werking van het EU-landbouwbeleid voor ontwikkelingslanden.
Overigens kunnen de effecten van het EU-landbouwbeleid zeer verschillend zijn voor ontwikkelingslanden. Veel hangt af of een land netto-voedselimporteur is. Ook binnen ontwikkelingslanden kunnen de effecten tussen bijvoorbeeld de stadsbevolking, die gebaat is bij
lage voedselprijzen en de boeren die gebaat zijn bij hoge prijzen, verschillend uitpakken.
Het EU-landbouwbeleid levert belemmeringen op voor ontwikkelingslanden…
De hoge mate van bescherming die het Europese landbouwbeleid aan lidstaten biedt,
wordt door ontwikkelingslanden en opkomende economieën als belemmerend ervaren.
De SER stelde in 2003 dat ontwikkelingslanden op vier manieren hinder kunnen ondervinden van het EU-landbouwbeleid29:
29

Zie: SER (2003) Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid, op.cit., in het bijzonder
par. 5.5.
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• door hoge heffingen voor landbouwproducten als granen, suiker en groenten aan de
buitengrenzen van de EU;
• door vaak nog hogere heffingen op bewerkte agrarische producten (tariefescalatie);
• door de steeds hogere eisen die aan de kwaliteit van (ook ingevoerde) producten
worden gesteld (onder meer ter zake van de voedselveiligheid);
• door de interne prijssteun en het daaraan gekoppelde systeem van uitvoersubsidies
worden de wereldmarktprijzen van een aantal landbouwproducten kunstmatig laag
gehouden30.
… maar er worden stappen in de goede richting gemaakt
Inmiddels zijn enkele van bovenstaande belemmeringen minder handelsverstorend
geworden. In 2003 heeft de EU een pakket van hervormingen in het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) doorgevoerd. Deze hervormingen zijn voortgevloeid uit interne
overwegingen en een voortschrijdende internationale handelsliberalisering, in het kader
van de WTO-onderhandelingen in de Doha-ronde. Twee hervormingen in het bijzonder
hebben betrekking op handelsverstorende instrumenten voor ontwikkelingslanden.
De eerste hervorming van het GLB betreft de ontkoppeling van inkomenssteun van productie31. Uit onderzoek blijkt dat dit zal leiden tot hogere wereldmarktprijzen van de
beschermde landbouwproducten. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt doordat de productie binnen de EU naar verwachting terug zal lopen, en doordat een eind zal worden
gemaakt aan de prijsverlagende dumping van overschotten 32. Het gevolg voor ontwikkelingslanden van deze prijsstijging op de wereldmarkt is niet eenduidig positief. Vooral de
netto-voedselimporteurs, waartoe de meeste arme landen behoren, zullen nadeel ondervinden van een hogere wereldmarktprijs.

30
31

32

De interne prijssteun wordt inmiddels omgezet van prijssteun naar directe inkomenssteun. Hierdoor zal
tegelijkertijd de noodzaak voor exportsubsidies afnemen.
Directe inkomenssteun wordt afhankelijk gesteld van het naleven van wettelijke voorschriften op het gebied van
onder meer milieu, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden alsmede van het
in goede conditie houden van landbouwgronden (cross compliance). Voor een beperkt aantal producten blijft een
gekoppelde inkomenssteun bestaan. Zie ook SER (2003) Advies Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht
EU-landbouwbeleid, publicatienr. 03/07, in het bijzonder par. 2.2.
A. Kuyvenhoven, H. Stolwijk (2005) Kansen en bedreigingen van het EU-landbouwbeleid voor ontwikkelingslanden, in: G. Meester, A. Oskam, H. Silvis (ed.) EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen: Van politiek naar praktijk,
Wageningen, Wageningen Academic Publishers, H.8, pp. 155-180. Uitspraken ten aanzien van de stijging van de
wereldvoedselprijzen zijn ceteris paribus. Gezien de opkomst van biobrandstoffen en de groeiende vraag naar
voedsel vanuit China en India is de verwachting dat de wereldvoedselprijzen mogelijk verder stijgen. Zie ook:
Europese Commissie (2007) Prospects for agricultural markets and income in the European Union: 2007-2014,
Brussel, juli 2007, in het bijzonder pp. 23-27.
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Stijgende wereldvoedselprijzen
In 2007 heeft zich een sterke stijging van de wereldvoedselprijzen voltrokken.
Volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties,
is de voedselprijsindex in één jaar tijd met 37 procent gestegen. Met name de
prijzen van zuivel, oliën en granen zijn drastisch gestegen, met 42 tot 80 procent. Een uitzondering is suiker: hiervan daalde de prijs in 2007 met 32 procent.
De oogsten in de acht grootste voedselexporterende landen vielen tegen door
ongunstige weersomstandigheden. Tegelijkertijd is de vraag naar voedselproducten structureel toegenomen vanwege een groeiende (welvarende) wereldbevolking en de opkomst van biobrandstoffen. De prijsstijgingen zijn het gevolg van
deze structureel hogere vraag dan aanbod op de wereldvoedselmarkt. De prijsstijgingen zijn tevens nauw verbonden met de hoge olieprijzen. Landbouwproductie is in toenemende mate energie-intensief, met name in de ontwikkelde
landen, en ook buiten het boerenbedrijf speelt energie een grote rol via transport en koelsystemen. Daarnaast worden biobrandstoffen door hoge olieprijzen
een steeds aantrekkelijker alternatief, hetgeen de druk op grondstoffen als granen, suikerbieten, maïs en palmolie opvoert.
Hoge voedselprijzen zijn geen uitzondering, de wereldvoedselmarkt heeft vaker
sterke prijsstijgingen gekend. Wat bijzonder is aan de huidige prijsstijgingen is dat
het om bijna alle belangrijkste landbouwproducten gaat, en dat de kans aanwezig
is dat de hoge voedselprijzen langer aanhouden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat
aan de reële langetermijnprijsdalingen op de wereldvoedselmarkt een einde komt.
De stijgende wereldvoedselprijzen kunnen ernstige gevolgen voor ontwikkelingslanden hebben. Met name de netto-voedsel- en brandstofimporteurs kunnen door
de hoge prijzen gemakkelijk in betalingsbalansproblemen geraken. De grootste
risicogroepen zijn de Minst Ontwikkelde Landen (de MOL’s) en de Lage Inkomens
Landen met Voedsel Tekort (LIFDC)a. De FAO heeft een groep van 36 landen aangewezen, waarvan 21 Afrikaanse landen, die momenteel in een crisis verkeren als
gevolg van de hoge voedselprijzen. In veel van deze landen is de voedselonzekerheid verergerd door conflict, overstromingen of extreme droogtes.
Binnen ontwikkelingslanden ondervinden met name de arme stedelijke huishoudens, de kleine boeren en de ongeschoolde werknemers zonder land problemen
van de stijgende voedselprijzen. De meeste armen op het platteland zijn nog
steeds netto-voedselkopers. De netto-voedselproducerende boeren kunnen juist
profiteren van de stijgende voedselprijzen, mits ze voldoende geïntegreerd zijn in
de markt. De stijgende prijzen zouden zo bij kunnen dragen aan het uitbannen
van armoede. Daarvoor is echter nog een lange weg te gaan: alleen als arme boeren erin slagen ook een significante productiviteitsverhoging te realiseren, zouden hogere voedselprijzen bij kunnen dragen aan brede welvaartseffecten.
a Deze definitie is opgesteld door de FAO. Momenteel bevinden zich 82 landen in deze groep.
Zie verder: http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=en .
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• Bronnen: FAO (2008) Growing demand on agriculture and rising prices of commodities, paper voor
IFAD’s Governing Council, Februari 2008; Dagelijks brood voor velen niet meer te betalen, NRC
28 februari 2008, p.1, 16; Wereldbank (2008) World Development Report: Agriculture for Development, op.cit., pp. 65-69. Wereldbank, http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/
0,,content MDK:21665883 ~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html .

De tweede hervorming die betrekking heeft op de handelsverstorende elementen voor
ontwikkelingslanden, is de toezegging van de EU in een nog af te sluiten WTO-akkoord
tot uitfasering van alle exportsubsidies per 2013. De EU-exportsubsidies zijn de afgelopen
vijftien jaar al drastisch teruggelopen33. Het motief voor het verlenen van exportsubsidies vervalt door de ontkoppeling van inkomenssteun en de daarmee gepaard gaande
convergentie van de institutionele prijzen van de EU naar een (hoger) wereldmarktprijsniveau.
Ook op het gebied van voedselhulp worden stappen in de goede richting gemaakt. In 1996
heeft de EU haar voedselhulpprogramma geïntegreerd in een breder opgezette voedselzekerheidsstrategie. Deze strategie maakt onderscheid tussen chronische voedselonzekerheid en acute voedselonzekerheid. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan
fragiele staten. De EU benadrukt dat voedselhulp een instrument is dat beperkt moet
blijven tot noodsituaties. Wanneer voedselhulp gegeven wordt, geeft de EU de voorkeur
aan lokaal/regionaal verkrijgbare producten. Dit om negatieve effecten op de lokale
markt te voorkomen, en de lokale productie juist te ondersteunen34. De FAO benadrukt
het belang van ongebonden voedselhulp.
De Nederlandse regering onderstreept het belang van deze hervormingen van het GLB.
Ze zegt hierover het volgende35:
Van belang op mondiaal niveau voor de verdere aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de rol van de landbouw in ontwikkelingslanden bij armoedebestrijding. (…) Een
belangrijke mondiale ontwikkeling is de voorschrijdende handelsliberalisering en in het bijzonder de WTO-onderhandelingen. De inzet op afbouw van handelsverstorend markt- en prijsbeleid,
zoals de uitfasering van exportsubsidies, vloeit daaruit voort. Daarnaast zal ook verbetering
van markttoegang voor landbouwproducten uit – met name de armere – ontwikkelingslanden
blijven worden nagestreefd en zullen deze landen worden geholpen om gebruik te maken van de
markttoegang die de EU hun biedt.

33

34

35

CPB (2006) Centraal Economisch Plan [CEP] ( 2006) Den Haag, Centraal Planbureau, pp. 152-165; HPA (2007)
Bulletin uitvoerrestituties industriële landbouwproducten m.i.v. 1 februari 2008, nr. 01/R/NA1/08, Den Haag,
Hoofdproductschap Akkerbouw, bijlage.
Europese Commissie (2007) Food Security Thematic Programme: Thematic strategy paper and multiannual indicative
programme 2007-2010, C/2007/1924, Brussel, 4 mei 2007; COM(2007) 545 final EU Report on Policy Coherence for
Development, Brussel, Europese Commissie, pp. 79-80.
Brief van minister Verburg aan de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt health check GLB, d.d. 7 december
2007, pp. 2-3.
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De Nederlandse regering benadrukt verder dat “door de ingrijpende hervormingen die
de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, de ondersteuning aan de Europese landbouw beduidend minder handelsverstorend is geworden”36.
Het EU-suikerregime
Een landbouwproduct dat momenteel onder grote druk staat, vanuit verschillende kanten, is suiker. Suiker wordt binnen de EU zeer sterk beschermd, en vormt tegelijkertijd
een belangrijk exportproduct van een groep ontwikkelingslanden. Hierbij gaat het om
een aantal grote spelers op de suikermarkt, zoals Brazilië, Thailand en India, maar ook
om een groep van minder grote spelers, waarvoor de suikerexport een belangrijk onderdeel van de economie uitmaakt. De meeste ontwikkelde landen beschermen hun suikerindustrie, maar ook landen als Rusland, Thailand en China reguleren hun suikerindustrie37. De wereldmarkt fungeert hierdoor in feite als een overschottenmarkt, met lage
prijzen als gevolg. De wereldmarkt voor suiker is daarmee geen markt waar de juiste
verhouding van vraag en aanbod op wereldniveau tot uitdrukking komt. Het EU-suikerregime is een goede illustratie van welke dilemma’s er kunnen ontstaan bij het hervormen
van het GLB.
Een hervorming van het EU-suikerregime was onvermijdelijk
Op 20 februari 2006 is een nieuw suikerregime van kracht geworden. Dit nieuwe regime
geldt tot 30 september 2015 en omvat enkele substantiële hervormingen. Twee gebeurtenissen lagen hieraan ten grondslag. Door de introductie van het EBA-initiatief (zie paragraaf 6.3) krijgen de 48 allerarmste ontwikkelingslanden (de MOL’s) per 1 juli 2009 een
volledig tarief- en quotavrije toegang tot de Europese suikermarkt. Dit zal leiden tot een
sterke toename van het suikeraanbod vanuit de MOL’s. Omdat het oude EU-suikerregime
een interne minimumprijs voor suiker garandeerde die gemiddeld drie keer hoger lag
dan de wereldmarktprijs38, was deze regeling financieel niet langer houdbaar.
Daarnaast noopte een uitspraak van de WTO-geschillenbeslechtingscommissie tot aanpassing van het suikerregime. Naar aanleiding van een klacht van Brazilië, Thailand en
Australië heeft de WTO bevestigd dat alle EU-suikerexporten, direct of indirect, gesubsidieerd zijn. Dit is in tegenspraak met de WTO-afspraken over het toegestane subsidievolume, die tijdens de Uruguay-ronde gemaakt zijn. De hoge interne minimumprijs van
de EU, waardoor de productie kunstmatig hoog gehouden wordt, draagt in combinatie
met exportsubsidies bij aan een lage wereldmarktprijs. Dit stuitte op hevige protesten
vanuit de internationale gemeenschap, in het bijzonder van enkele efficiënt producerende (ontwikkelings)landen.

36
37
38

Brief van minister Verburg aan de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt health check GLB, d.d. 7 december
2007, p. 3.
S. van Berkum, P. Roza en F.W. van Tongeren (2005) Impacts of the EU sugar policy reforms on developing countries,
Den Haag, Landbouw Economisch Instituut (LEI) i.o.v. ministerie van LNV, pp. 23-27.
Mits deze binnen het A- of B-quotum viel. Suiker die niet binnen het A- of B-quotum viel, viel onder het C-quotum
en kwam niet in aanmerking voor de hogere interventieprijs. Deze suiker was overgeleverd aan de wereldmarkt,
maar werd in de praktijk vaak gesteund met exportsubsidies.
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Het oude EU-suikerregime bevatte vijf kenmerken die resulteerden in een interne minimumprijs voor suiker die gemiddeld drie keer hoger lag dan de wereldmarktprijs39.
Deze vijf kenmerken waren: (i) een interne interventieprijs voor zowel suikerbietproducenten als suikerraffinaderijen, (ii) productiequota’s, (iii) hoge invoertarieven, (iv) specifieke importquota’s voor landen met een preferentiële toegang en (v) exportsubsidies.
De belangrijkste hervormingen van het EU-suikerregime omvatten de volgende stappen:
(i) een geleidelijke verlaging van de minimum interventieprijs met 36 procent over vier
jaar, (ii) een gefaseerde afschaffing van interventies tot 2009/2010, (iii) het samenvoegen
van productiequota A en B, waarbij een verlaging van het totale EU-suikerquotum wordt
door-gevoerd, (iv) introductie van een vrijwillige herstructureringsregeling40 en (v) een
noodzakelijke aanpassing van de tariefpreferenties binnen het EU-suikerregime41.

Tariefpreferenties binnen het EU-suikerregime
De EU heeft binnen het suikerregime een complex web van speciale handelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden gesloten. Zo zullen de 48 allerarmste ontwikkelingslanden (de MOL’s) per 1 juli 2009 profiteren van een volledig tarief- en
quotavrije toegang voor suiker tot de Europese markt via het EBA-initiatief. De
West-Balkanlanden en de overzeese landen en gebiedsdelen (de LGO’s) genieten
momenteel al een tariefvrije toegang binnen tariefcontingenten. Daarnaast
mogen 18 ACP-landen en India, via het Suiker Protocol, jaarlijks een vastgestelde
hoeveelheid suiker naar de EU exporteren, waarvoor zij de hoge interne EU-prijs
ontvangen. Per 1 oktober 2009 zal dit Suiker Protocol zijn geldigheid verliezen.
De EU streeft ernaar een nieuwe suikerregeling op te nemen in de EPA’s, die
momenteel onderhandeld worden met de ACP-landen, waarbij uiteindelijk een
tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt gegarandeerd wordt. Dit zou
de opvolging van het huidige Suiker Protocol waarborgen. Een dilemma hierbij
is dat momenteel niet alle landen een EPA met de EU hebben afgesloten. Enkele
van deze landen vallen per 1 januari 2008 onder het EBA-initatief, en zullen in
dat kader alsnog een volledig tarief- en quotavrije toegang voor suiker tot de
Europese markt genieten. De ACP-landen die geen EPA met de EU hebben afgesloten, én niet tot de MOL’s behoren, zullen hun preferentiële toegang tot de
Europese suikermarkt verliezen.

39
40

41

WTO (2005) European Communities: Export Subsidies on Sugar, Appellate Body Report, AB-2005-2, 28 April 2005,
Genève, World Trade Organisation, p. 236.
De EU beoogt via de vrijwillige herstructureringsregeling een quotumreductie van 6 miljoen ton te bereiken.
De productie moet omlaag van 18 miljoen naar 12 miljoen ton suiker in 2010. Op dit moment is slechts 2,2
miljoen ton op vrijwillige basis aangeboden om permanent aan de productie te worden onttrokken. Als in 2010 de
beoogde reductie van 6 miljoen ton niet gehaald is, zal een gemeenschappelijk percentage worden vastgesteld
waarmee alle quota in de EU definitief worden gekort. Zie: brief van staatssecretaris Timmermans aan de Tweede
Kamer, Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, vergaderjaar 2006-2007,
22 112, nr. 543, 20 juni 2007 over het fiche Verordening herstructureringsregeling suikermarkt en suikerindustrie.
OECD (2007) Agricultural policies in OECD countries: Monitoring and evaluation 2007, Parijs, Organisation for
Economic Co-operation and Development, pp. 107-108; OECD (2007) OECD Economic Surveys: European Union,
vol. 2007 – issue 11, Parijs, pp. 127-128.
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• Bronnen: S. van Berkum, P. Roza, F. van Tongeren (2005) Impacts of the EU sugar policy reforms
on developing countries, Den Haag, Landbouw Economisch instituut (LEI), pp. 28-35; EU (2007)
Background on the EU proposal to denounce the Sugar Protocol and market access for ACP sugar
under EPAs, Brussel, Europese Commissie, 14 september 2007.

De hervormingen van het EU-suikerregime zorgen voor een veranderende samenstelling
van de suikermarkt binnen de EU. Door een verlaging van het totale EU-suikerquotum zal
de productie naar verwachting met ongeveer 30 procent teruglopen42. De vraag naar suiker
binnen de EU zal de komende jaren toenemen, mede door de ontwikkelingen in de biobrandstoffenindustrie. De vraag zal hierdoor vanaf 2007 hoger liggen dan de productie.
De invoer van de EU uit landen die onder de tariefpreferenties vallen, stijgt naar verwachting naar 4,4 miljoen ton vanaf 2010. De export van de EU zal naar verwachting significant teruglopen, gezien de toezegging van de EU binnen de WTO tot uitfasering van alle
exportsubsidies per 2013. De prognose is dat de EU vanaf 2007 een netto-importeur van
suiker zal zijn. Dit neemt echter niet weg dat suikerexport, al dan niet met handelsverstorende subsidies, nog steeds plaatsvindt, zij het in een kleiner volume43.
Gevolgen voor de (allerarmste) ontwikkelingslanden
De prijsverlaging van de interne EU-suikerprijs heeft grote gevolgen voor de landen die
momenteel een preferentiële toegang tot de Europese suikermarkt genieten, zoals de
18 ACP-landen en India. De gevolgen zullen het grootst zijn voor hoge-kostenproducenten
zoals Barbados, Jamaica, St. Kitts en Trinidad & Tobago, die door de prijsdaling niet meer
competitief kunnen produceren. Dit brengt risico’s met zich mee. In veel landen worden
sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg en educatie als secundaire arbeidsvoorwaarden aangeboden. Met het teruglopen van de inkomsten, kunnen dit soort sociale voorzieningen onder druk komen te staan. Met name in landen waar suiker de enige agrarische industrie is, zullen aanpassingskosten hoog zijn. Potentiële aanpassingskosten zullen lager zijn
als een land in staat is zijn economie te diversifiëren, en arbeid en kapitaal elders effectief
in kan zetten44. Met het oog op deze aanpassingskosten heeft de EU een bedrag van 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de 18 ACP-landen die tot 1 oktober 2009 onder het Suiker
Protocol vallen, om hen tot 2015 bij te staan in de hervormingen. Daarnaast zullen de ACPlanden in het kader van de EPA’s grotere hoeveelheden suiker tariefvrij naar de EU kunnen
exporteren. De vraag is of dit volume-effect het negatieve prijseffect kan opheffen45.

42
43
44
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OECD (2007) OECD Economic Surveys: European Union, op.cit., hoofdstuk 6: Reforming agricultural and trade support,
Parijs, pp. 127-128.
Zie: Europese Commissie (2007) Prospects for agricultural markets and income in the European Union: 2007-2014,
op.cit., pp. 24-27, 51.
S. van Berkum, P. Roza en F.W. van Tongeren (2005) Impacts of the EU sugar policy reforms on developing countries,
LEI, op.cit., pp. 52-57.
Dit zal per land verschillen, afhankelijk van de competitiviteit van de suikerindustrie. Zie verder: P. Conforti en
G. Rapsomanikis (2005) The impact of the European Union sugar policy reform on developing and least developed
countries, in: Commodity market review 2005-2006, Rome, Food and Agriculture Organization (FAO), pp. 89-105;
T. Ruffer en G. Williams (2003) Addressing the impact of preference erosion in sugar on developing countries, Oxford,
LMC International and Oxford Policy Management.
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Vergeleken met het oorspronkelijke aanbod binnen EBA gaan de allerarmste suikerexporterende landen er substantieel op achteruit, vanwege de lagere prijs die zij voor hun
suiker zullen ontvangen. De directe inkomensverliezen voor deze landen worden op 100
tot 250 miljoen dollar per jaar geschat. Dit neemt niet weg dat deze allerarmste landen
per 1 juli 2009 een tariefvrije toegang tot de Europese suikermarkt zullen krijgen, en zo
kunnen profiteren van de stabiele, nog steeds relatief hoge EU-prijs. Deze preferentiële
toegang heeft blijkbaar nog steeds een toegevoegde waarde, zij het in afgeslankte vorm.
Afhankelijk van de competitiviteit van de industrie zijn investeringen, privaat al dan
publiek, in de lokale suikerindustrieën nog steeds te verwachten46.
Winnaars en verliezers
De hervormingen van het EU-suikerregime zijn noodzakelijk en wenselijk. Door de beslissing van de WTO en de introductie van het EBA-initiatief was het suikerregime niet
langer houdbaar. Het suikerregime werkt dermate handelsverstorend dat het bijdraagt
aan het fungeren van de wereldmarkt als overschottenmarkt, wat ten koste gaat van
enkele efficiënt producerende (ontwikkelings)landen. De hervormingen hebben positieve gevolgen voor suikerproducenten als Brazilië, Thailand, Cuba en Australië. De nettosuikerimporteurs, waaronder veel MOL’s, zullen echter nadeel ondervinden van een prijsstijging op de wereldmarkt. De hervormingen hebben ook negatieve gevolgen voor enkele
ontwikkelingslanden die momenteel een preferentiële behandeling van de EU genieten.
Dit zijn de achttien ACP-landen en de MOL’s die onder EBA vallen. Naast de directe inkomensverliezen door een lagere interne EU-suikerprijs, zullen deze landen hun bevoorrechte positie binnen het EU-suikerregime verliezen, wat indirecte kosten met zich meebrengt. Een preferentiële behandeling van een groep landen voor een bepaald product
werkt een eenzijdige, lang niet altijd efficiënte, specialisatie in de betreffende landen in
de hand. Dit is in het geval van suiker gebeurd in enkele van de ACP-landen en de gevolgen van deze specialisatie komen voor deze ontwikkelingslanden nu aan het licht. De EU
draagt hier een verantwoordelijkheid. Het bevorderen van diversificatie van de economieën van deze landen, en van ontwikkelingslanden die preferenties genieten in het
algemeen, is van groot belang. Een voorbeeld van een hulpprogramma op dit gebied is
het ‘hulp-voor-handel-programma’.

Hulp voor handel

6.5

Het thema ‘hulp voor handel’ is in het leven geroepen door de WTO-leden, om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het daadwerkelijk profiteren van bestaande en nieuwe
handelskansen. In de praktijk blijkt dat ontwikkelingslanden vaak niet in staat zijn om
van nieuwe handelskansen te profiteren. Een voorbeeld hiervan zijn de ACP-landen.

46

M. Brüntrup (2007) EBA and the EU sugar market reform, in: G. Faber en J. Orbie (eds.) European Union Trade Politics
and Developments: ‘Everything But Arms’ unravelled, op.cit., H.10, pp. 179-202.
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Ondanks een 99 procent tarief-vrije export voor ACP-landen47 is hun aandeel in de Europese markt gedaald van 4,1 procent in 1970, naar 1,0 procent in 2003 en van 3,2 naar 1,8
procent van de totale wereldhandel in diezelfde periode48. Ook de introductie van het
EBA-initiatief heeft niet geleid tot een stijging van het aandeel van ontwikkelingslanden
in de totale Europese handel49. Andere delen van de wereld, zoals China en India, zijn er
wel in geslaagd hun exportsector te ontwikkelen. Speciale toegangspreferenties alleen
zijn blijkbaar niet altijd voldoende voor een verdere integratie in de wereldeconomie; er
zijn vaak ook economische hervormingen nodig aan de aanbodzijde, in de ontwikkelingslanden zelf. Eurocommissaris Peter Mandelson zegt hierover het volgende50:
Preferentiële handel biedt kansen voor ontwikkelingslanden. Er is geen garantie dat de preferenties zullen worden omgezet in feitelijke economische winst. Deze kansen zullen moeten worden
benut en hierbij speelt een aantal factoren een rol. Uit de ervaring blijkt dat preferentiële handel
alleen niet voldoende is om groei en economische ontwikkeling te stimuleren en armoede terug
te dringen. Problemen aan de aanbodzijde en op het gebied van productiviteit spelen een cruciale
rol en dus zijn er aanvullende hervormingen en investeringen nodig om de gewenste reactie aan
aanbodzijde op te roepen, met name bij het bedrijfsleven, en om huishoudens volop te kunnen
laten profiteren van de preferentiële markttoegang.
Het hulp-voor-handel-programma richt zich op het wegnemen van ernstige belemmeringen
aan de aanbodzijde van ontwikkelingseconomieën. Het programma omvat technische
assistentie (zoals het voldoen aan productnormen of het ontwikkelen van handelsstrategieën), het opbouwen van infrastructuur en productiecapaciteit, en assistentie bij
aanpassingskosten (bijvoorbeeld bij het wegvallen van handelspreferenties)51. Het waarborgen van diversificatie van de economie speelt hierbij een centrale rol. In een gezamenlijk rapport over hulp voor handel van de Wereldbank en het IMF wordt verder het belang
van een goede concurrentiepositie onderstreept. Hulp voor handel moet ingezet worden
op het aantrekkelijker maken van private investeringen in lokale ondernemingen.
Daarbij hoort een verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van lokale diensten, zoals
telecommunicatie, transport en financiële diensten. Om dit te bereiken is een proactief
overheidsbeleid noodzakelijk52.

47
48
49
50
51
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Deze 99 procent geldt op papier, in praktijk is dit minder in verband met oorsprongregels en ‘gevoelige producten’,
zie ook par. 6.2.
A. Bigsten (2007) Development policy: coordination, conditionality and coherence, Brussel, Bruegel, p.117.
P. Brenton, Ç. Özden (2007) The effectiveness of EU and US unilateral trade preferences for LDCs, in: G. Faber en
J. Orbie (eds.) European Union Trade Politics and Development: ‘Everything but Arms’ unravelled, H.7, pp. 117-134.
Europese Commissie (2005) The Trade and Development Aspects of EPA Negotiations’, SEC(2005)1459, 9 november
2005, Brussel, pp. 2-3.
Wereldbank (2005) Global Monitoring Report 2005: Millennium Development Goals: From Consensus to Momentum,
Washington DC, World Bank, p. 143; WTO, Aid for Trade fact sheet, zie voor meer informatie: http://www.wto.org/
english/tratop_e/devel_e/a4t_e/a4t_factsheet_e.htm .
Wereldbank/ IMF (2007) Aid for trade: Harnessing the global economoy for economic development, 28 September,
DC2007-0019, World Bank/ International Monetary Funds.
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Het hulp-voor-handel-programma wordt namens Europa gecoördineerd op Europees
niveau. Dit betekent dat de Europese Commissie en de EU-lidstaten gezamenlijk een ‘Europese hulp-voor-handel-strategie’ gaan uitvoeren. De Europese Commissie heeft onlangs
een mededeling gedaan over de te volgen strategie53. Het streven is om voor het onderdeel
technische assistentie in 2010 een financiële toezegging van 2 miljard euro per jaar te
behalen, waarvan 1 miljard euro van de Europese Commissie komt, en 1 miljard euro van
de EU-lidstaten. Voor de bredere hulp-voor-handel-agenda, dus inclusief infrastructuur
en opbouw van productieve capaciteit, zal een deel van de door EU-lidstaten toegezegde
verhoging van ODA-budgetten moeten worden ingezet. De EU blijft hiermee de grootste
donor aan het hulp-voor-handel-programma; meer dan de helft van de mondiale hulp voor
handel komt tot nog toe voor rekening van de EU54. Van dit budget is ‘in de buurt van
50 procent’ bestemd voor de ACP-landen. In het licht van de nieuwe EPA’s zullen de ACPlanden de aanbodzijde van hun economieën moeten aanpassen om ook daadwerkelijk te
kunnen profiteren van de nieuwe handelskansen. Via de ontwikkelingsagenda van de
EPA’s wil de Europese Commissie de ACP-landen bijstaan in deze hervormingen.
De Nederlandse regering is van mening dat “de mededeling van de Europese Commissie
een goede aanzet geeft om tot een gezamenlijke strategie te komen”55. Ze benadrukt
daarbij het belang van een vraaggestuurde benadering uit de ontvangende landen.
De Nederlandse regering plaatst zodoende vraagtekens bij de financiële doelstelling voor
technische assistentie van 2 miljard euro per jaar vanaf 2010, omdat dit zou kunnen
leiden tot een aanbodgestuurde benadering van donoren. Eigenaarschap en participatie
van de ontvangende landen is volgens de Nederlandse regering van groot belang voor een
succesvol resultaat van het hulp-voor-handel-programma.
Behalve op multilateraal en op internationaal niveau is het van belang dat ‘hulp voor
handel’ ook op bilateraal niveau wordt ingevuld. Hierop wordt in het vervolgadvies nader
ingegaan.
Ook Nederland beschikt over een aantal belangrijke programma’s om ontwikkelingslanden te helpen bij investeringsprojecten. De regeling Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties (ORET) is ruim vijftien jaar geleden in het leven geroepen en ondersteunt overheden in ontwikkelingslanden bij het opzetten van infrastructurele projecten die commercieel niet rendabel zijn (wegen, water, energie, onderwijs, medische zorg, afvalverwerking, havenontwikkeling, et cetera).
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COM(2007) 163 final Towards an EU Aid for Trade strategy: The Commission’s contribution, Brussel, Europese
Commissie, d.d. 11 april 2007.
OECD (2007) Reforming agricultural and trade support, H.6 in: OECD Economic Surveys: European Union, op.cit.,
p. 131.
Brief van staatssecretaris Timmermans aan de Tweede Kamer over het Commissiedocument COM(2007) 163 inzake
‘Towards an EU Aid for Trade strategy’ d.d. 20-06-2007, Tweede Kamer, Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven
van de lidstaten van de Europese Unie, vergaderjaar 2006-2007, 22 112, nr. 544, p. 4.
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Het Nederlandse bedrijfsleven heeft hiervoor in vele projecten haar kennis en kunde
ingezet. ORET is in 2006 geëvalueerd en beoordeeld als een effectief instrument voor het
realiseren van infrastructuur, maar het werd beperkt ontwikkelingsrelevant bevonden.
ORET wordt in 2008 herzien. De raad ondersteunt de inzet om de huidige ORET-regeling
ontwikkelingsrelevanter en duurzamer te maken en – conform het regeerakkoord – de
betrokkenheid van het mkb, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, te vergroten.

6.6

Samenvatting en conclusies
Markttoegang voor ontwikkelingslanden
De raad constateert dat de daadwerkelijke reikwijdte van preferentiële toegang voor
producten uit ontwikkelingslanden tot de Europese markt beperkt blijft. Beperkte tariefverlagingen, stringente oorsprongregels, tariefescalatie en niet-tarifaire belemmeringen
zorgen voor een verminderde effectiviteit van een handelsovereenkomst. Daar komt bij
dat ontwikkelingslanden door het grote aantal ‘gevoelige producten’ die aangewezen
zijn door de EU, significant minder voordeel halen uit handelsovereenkomsten.
Economic Partnership Agreements (EPA’s)
De raad meent dat transparant handelen vereist dat sociale partners in de ACP-landen
met regelmaat geconsulteerd worden over het onderhandelingsproces over de EPA’s.
Dat is van belang mede omdat werkgelegenheidseffecten in de afwegingen over handelsakkoorden betrokken moeten worden, en de mogelijkheid dat meer mensen door
betaalde arbeid een leefbaar loon verwerven. Verder beveelt de raad aan dat Nederland in
EU-verband blijft onderstrepen dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om bepaalde
marktsegmenten in ontwikkelingslanden in een aangepast tempo open te stellen.
Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en effecten op ontwikkelingslanden
De hervormingen van het GLB zijn met name gericht op het wegnemen van handelsverstorende exportsubsidies en interne landbouwsteun. Onderzoek van de OECD wijst uit
dat door de ontkoppeling van inkomenssteun van productie de interne landbouwsteun
van de EU beduidend minder handelsverstorend is geworden, en dat exportsubsidies
significant verlaagd zijn. Het onderzoek benadrukt echter ook dat er uitdagingen blijven
bestaan56. Verdere voortgang voor het EU handels- en landbouwbeleid in relatie tot de
(armste) ontwikkelingslanden ligt daarnaast voornamelijk op het gebied van markttoegang. Belangrijke punten voor voortgang daarin zijn:
• het afbouwen van tariefescalatie voor landbouwproducten naarmate ze verder
bewerkt zijn;
• het versoepelen van oorsprongregels in preferentiële handelsovereenkomsten;
• het verminderen van het aantal ‘gevoelige producten’ in handelsovereenkomsten.
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OECD (2007) Reforming agricultural and trade support, H.6 in OECD Economic Surveys: European Union, op.cit.,
pp. 129-130.
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Bevordering integratie door hulp voor handel
Een verbetering van de markttoegang voor ontwikkelingslanden is geen voldoende voorwaarde voor een betere integratie van deze landen in de wereldeconomie. Ook goede
instituties, een positief ondernemingsklimaat, een adequate infrastructuur en macroeconomische stabiliteit zijn van groot belang. De belangrijkste vraag die in dit kader
gesteld kan worden, is hoe ontwikkelingslanden tot institutionele hervormingen gestimuleerd kunnen worden. Er bestaan initiatieven die op dit vlak een stap in de goede richting
maken. Het ‘hulp-voor-handel-programma’ is een voorbeeld dat via flankerend beleid een
betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie stimuleert en daarmee
wil bijdragen aan de groei van productieve werkgelegenheid.
De EU kan een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie bevorderen door:
• het harmoniseren van productnormen op mondiaal niveau en tegelijkertijd het begeleiden van ontwikkelingslanden in het voldoen aan niet-tarifaire belemmeringen
zoals technische handelsbelemmeringen, douane- en administratieprocedures en de
toepassing van sanitaire en fytosanitaire maatregelen;
• het stimuleren van diversificatie van de economieën van ontwikkelingslanden, waaronder in het bijzonder ontwikkelingslanden die preferenties genieten.
Nederlandse beleidsinzet
De bijdrage die Nederland kan leveren aan een betere markttoegang van producten uit
ontwikkelingslanden loopt via de Nederlandse inzet in het EU handels- en landbouwbeleid en via de inzet van het bilaterale Nederlandse beleid op handelsbevordering.
De raad beveelt aan dat bovenstaande punten hierbij als uitgangspunt gelden.
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Slotbeschouwing
Dit advies beoogt bij te dragen aan het sociaal-economisch beleid waarmee globalisering
in goede banen kan worden geleid. Hiermee kan het draagvlak voor globalisering worden
versterkt. Dit draagvlak staat onder druk vanwege een onzekerheid in delen van de maatschappij over het globaliseringsproces, waarvan gevreesd wordt dat het ongrijpbaar is, de
beleidsruimte van overheden uitholt en leidt tot voortdurend (dreigend) banenverlies.
Dit advies betoogt dat de overheid ook in een steeds opener economie beleidsruimte
heeft en dat eigen beleidskeuzes zelfs steeds belangrijker worden. Het adresseren van het
vraagstuk vraagt om een herkenbaar beleid ten aanzien van de primaire taken van de
overheid zoals het zorgen voor een goed onderwijsstelsel, een activerend sociaal vangnet,
en het borgen van publieke belangen. Om het globaliseringsproces als zodanig te beïnvloeden en vorm te geven is de rol van de Europese Unie van groot belang, ook voor Nederland zelf. Versterking van de internationale rechtsorde en flankerend beleid met aandacht voor fundamentele arbeidsnormen en decent work zullen eraan bijdragen dat
meer mensen in meer landen voordelen van het proces van globalisering ondervinden.
Het uitgangspunt voor het verstandig omgaan met deze beleidsruimte is een breed
welvaartsbegrip waarin economische, sociale en ecologische doelstellingen met elkaar
verbonden zijn. Dit advies doet hiertoe aanbevelingen voor de verschillende beleidsniveaus:
het nationale, het Europese en de inzet van Nederland samen met de EU in multilaterale
instellingen.
De aanbevelingen voor het nationale beleid berusten op twee pijlers: de eerste pijler van
inkomensverwerving door hogere participatie, productiviteitsgroei en door versterking
van comparatieve voordelen en een tweede pijler van inkomensbescherming en vergemakkelijken van aanpassingsprocessen. Beide pijlers zijn nodig om in te spelen op het
globaliseringsproces en om het draagvlak voor open markten te versterken.
Uit opinieonderzoek blijkt dat Nederlandse burgers weliswaar in meerderheid positief
staan tegenover globalisering, maar dat ze zich ook zorgen maken over mogelijke gevolgen
ervan zoals verplaatsing van bedrijven en buitenlandse overnames. Dit heeft te maken met
de aan specialisatie inherente aanpassingsprocessen die diep in kunnen grijpen in het
individuele bestaan. Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen het voor Nederland overwegend positieve macrobeeld van globalisering en de beleving daarvan op locaal niveau.
Daar komt bij dat de aanpassingsprocessen vaak direct zichtbaar zijn – bijvoorbeeld de
sluiting van een fabriek – en daardoor in het nieuws komen, terwijl de banencreatie en
macrobaten van het specialiseringsproces pas vaak op langere termijn neerslaan en/of
minder zichtbaar zijn. Dankzij de globalisering zijn bijvoorbeeld veel consumptieartikelen
goedkoper. Dat prijseffect is voor de doorsneeconsument echter niet meer dan een statistisch fenomeen.
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Veel van de aanpassingsprocessen die worden afgedwongen door economische herstructurering en die men associeert met globalisering, zijn voor Nederland niet nieuw. Er is
geen reden te twijfelen aan de maatschappelijke bereidheid om deze hervormingsprocessen op een fatsoenlijke manier in te richten, inclusief een sociaal vangnet, en er alles aan
te doen om de getroffenen zo spoedig mogelijk aan een nieuwe plek op de arbeidsmarkt
te helpen, onverlet de eigen verantwoordelijkheid die burgers ook hebben en houden om
zo mogelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zich zo nodig te bekwamen
hiervoor. Ook van de overlegeconomie mag verwacht worden dat ze een belangrijke
bijdrage levert om aanpassingsprocessen in goede banen te leiden. Het verlagen van de aanpassingskosten is primair een taak van nationale overheden en sociale partners.
Lang niet al deze hervormingsprocessen zijn feitelijk toe te schrijven aan globalisering.
Vaak wordt bijvoorbeeld gedacht dat globalisering liberalisering en privatisering van
publieke diensten zou afdwingen. Het EU-beleid en de wereldhandelsregels laten evenwel ruimte voor de regulering van diensten waarbij publieke belangen zijn gemoeid, en
dwingen niet tot privatisering of liberalisering van diensten van algemeen belang. Dat
verschaft landen de nodige beleidsruimte. Introductie van elementen van marktwerking
in diensten waar publieke belangen spelen, zoals de gezondheidszorg of het openbaar vervoer, is de uitkomst van een politiek besluitvormingsproces. Zo’n besluit is vooral ingegeven door de mogelijkheden die marktwerking geeft voor keuzemogelijkheden voor gebruikers, inno-vatie en kostenbeheersing door meer efficiëntie. De raad heeft er in eerdere advisering op aangedrongen dat daarbij publieke belangen helder worden geformuleerd.
Nederland heeft veel te winnen bij een breed gedragen opstelling rond het globaliseringsthema, waarin doorklinkt dat de globalisering bij zorgvuldig en op duurzaamheid
gericht beleid de wereld, Europa en Nederland veel kan opleveren. Op mondiaal niveau
gaat het vooral om een globalisering waarvan steeds meer mensen kunnen profiteren.
De loskomende krachten zijn enorm; het terugdraaien daarvan is nauwelijks voorstelbaar. Er is alle reden om erop te vertrouwen dat Nederland de hervormingsprocessen die
door globalisering worden geïnitieerd, met succes ter hand zal kunnen nemen. Er is een
lange traditie op dat punt te continueren.
Den Haag, 20 juni 2008

A.H.G. Rinnooy Kan
Voorzitter

V.C.M. Timmerhuis
Algemeen secretaris
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Relevante adviezen van de SER en van het Europese Economisch en Sociaal
Comité (EESC) alsmede publicaties van centrale organisaties van werkgevers
en werknemers over aspecten van duurzame globalisering.

IA SER-adviezen
Brede adviezen (1992-2008)
• Convergentie en overlegeconomie (1992
• Europa na Maastricht (CSED-rapport) (1993)
• De winst van waarden (2000) (Corporate Social responsability 2001)
• Globalisering (briefadvies Commissie ISEA) (2001)
• Ondernemerschap voor de publieke zaak (2004)
• Met Europa meer groei (CSED-rapport) 2004)
• Welvaartsgroei door en voor iedereen (mlt-advies) (2006)
• Verklaring bij 50-jarig bestaan Verdrag van Rome (2007)
• Duurzame globalisering: een wereld te winnen (2008)
Specifieke inhoudelijke thema's (2000-2008)
• Emissiehandel en klimaatbeleid (2000)
• Innovatie voor duurzaam voedsel en groen (2002)
• Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling (2002)
• Het nieuwe leren: leven lang leren in de kenniseconomie (2002)
• Nationale CO2-emissiehandel in Europees perspectief (2002)
• Op weg naar een duurzame consumptie (2003)
• Interactie voor innovatie (2003)
• Nota Ruimte (2004)
• Milieu als kans (2005)
• Arbeidsmigratiebeleid (2006)
• Naar een kansrijk en duurzaam energiebeleid (2006)
• Evenwichtig ondernemingsbestuur (2008)
• Kernenergie en een duurzame energievoorziening (2008)
• Waarden van de landbouw (2008)
• Randstad 2040 (2008)
Specifieke adviezen inzake de EU (2000-2008)
• Sociaal-economische beleidscoördinatie in de EU (2000)
• Sociaal-economische grondrechten in de EU (2000)
• Arbeidsmobiliteit in de EU (2001)
• EU en de vergrijzing (2002)
• Naar een doeltreffender, op duurzaamheid gericht EU-landbouwbeleid (2003)
• De komende uitbreiding van de EU; in het bijzonder de toetreding van Turkije (2004)
• Evaluatie van de Lissabon-strategie (2004)
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•
•
•
•
•

Dienstenrichtlijn (2005)
Cofinanciering van het EU-landbouwbeleid (2006)
Nederland en EU-milieurichtlijnen (2006)
Groenboek Herziening consumentenacquis (2007)
Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid (2008)

IB Adviezen van het EESC (in de periode 2005/2008)
• De sociale dimensie van globalisering: Hoe de EU ertoe bijdraagt dat iedereen er
voordeel van heeft (2005)
• Bevordering van waardig werk voor iedereen (2007)
• Waarde- en aanbodketens in Europa en de wereld (2007)
• Globalisering: uitdagingen en kansen (2007)
• Integratie van de wereldhandel en outsourcing: hoe het hoofd te bieden aan de
nieuwe uitdagingen? (2007)
• De toekomst van de interne markt in het licht van de globalisering (2008)
• Uitvoering van de Lissabon-strategie: Stand van zaken en perspectieven (2007)
• 58 Concrete measures to ensure the success of the Lisbon Strategy (2008)

II Nota's, brochures, verklaringen etc. van (inter)nationale centrale organisaties van
werkgevers en werknemers over aspecten van duurzame globalisering (2000-2008)
Werkgeversorganisaties
VNO-NCW
• Verslag symposium ‘Duurzaam ondernemen in een wereldeconomie’ (Vereniging
NCW 2000)
• Nota Ondernemen en de rechten van de mens (VNO-NCW 2000)
• Nota Onwards with profit, people and planet (VNO-NCW 2001)
• Handleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Een handreiking (Vereniging
NCW/AWVN 2001)
• Verslag symposium ‘Waar ligt het noorden in de globale economie?’ (Vereniging NCW
2002)
• Openheid van zaken; 7 ondernemingen over communicatie met het publiek over
MVO (2005)
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Bilderbergconferentie VNO-NCW
VNO-NCW organiseert jaarlijks de tweedaagse Bilderbergconferentie voor
zijn leden en vele externe relaties in het gelijknamige hotel in Oosterbeek.
Deze bezinningsconferentie bestaat sinds 1961, toen het protestantse werkgeversverbond hiermee begon. Het maatschappelijk functioneren van
ondernemers respectievelijk ondernemingen staat in de conferenties centraal. Gewoonlijk wordt ook gesproken door een bewindspersoon of fractieleider in de Tweede Kamer. Ten behoeve van de voorbereiding van de deelnemers brengt het secretariaat een omvangrijke discussienota uit.
De laatste jaren is de thematiek toenemend internationaal geworden:
• Leiderschap is meesterschap (discussienota Bilderbergconferentie 2006)
• Ondernemen in het Europa van morgen (discussienota Bilderbergconferentie 2007)
• Duurzame globalisering (discussienota Bilderbergconferentie 2008).
Zie voor de geschiedenis van deze conferentie ook: Peter Klep (2001)
Op naar de Bilderberg! (Vereniging NCW).
• Beleidsnota Internationaal ondernemen (VNO-NCW 2007)
• Brochure The European Union: back in business? (VNO-NCW 2007)
• Brochure The European Union: back in business! (VNO-NCW 2008)
LTO-Nederland
• Visie op Europees landbouw- en plattelandsbeleid (2007)
VNO-NCW/MKB-Nederland/LTO-Nederland (RCO)
• Nota Nederland kán winnen; 93 adviezen van ondernemend Nederland voor
2007-2011 (RCO 2006)
• Een Europa dat werkt! Visie bij het 50-jarig bestaan van de Europese Unie (VNO- NCW/
MKB-Nederland (2007) (ook in Engelse vertaling)
• Brochure An offer you cannot refuse; The Netherlands ad climate change (RCO 2007)
BUSINESSEUROPE (Europese federatie van 39 werkgeversorganisaties uit 33 landen)
• Declaration on the 50st anniversary of the European Union (2006)
• Energy efficiency; reconciling economic growth and climate protection (2007)
• Enforcement in the internal market: challenges and proposals for improvement
(2007)
• Successful companies for a succesful Europe (priorities 2008-2009) (2008)
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International Organisation of Employers (IOE)
Papers:
• The social dimension of globalisation (2001)
• Decent work: how to operationalize it? (2002)
• CSR: an IOE-approach (2003)
• The role of business in society (2005)
• The ILO-Declaration on Fundamental Principles and Rights at work (2006)
• Trade & Labour Standards (2007)
• International Labour and Social Policy Review (2008)
• Trends in the workplace survey 2008: Enterprises in a globalizing world (2008)
• Employers vision for the ILO: Statement of the IOE-President at the General Council
Meeting on 27 May 2008
www.ioe-emp.org .
UNIAPAC (organisatie van christelijke ondernemersorganisaties)
• Sustainability, Equity and Solidarity: A report based on the XXIst World Congress of
UNIAPAC May 2002 (Stichting NCW, 2002)
• Empowering business leaders to serve mankind in the modern world: Synthetic
report on debats and works XXII world congres of UNIAPAC 25-27 May 2006 (2006)
• The profit of values; a christian vision of corporate social responsibility: A form of
management for long-lasting enterprises (2008)
Vakcentrales
FNV
• MVO Referentiekader, (MVO Platform), mei 2007, ISBN 978-90-71284-13-7
• Multinationals en vakbonden: Een wereld te winnen, FNV Company Monitor,
(FNV Bondgenoten, 2006)
• Offshoring en Outsourcing, een aanpak van FNV Bondgenoten, (FNV Bondgenoten,
december 2005)
• Globalisering: De gevolgen van de globalisering voor de arbeidsverhoudingen in
multinationale ondernemingen in Nederland, de Nederlandse samenvatting van
een studie in opdracht van de vakcentrale FNV, (FNV, 2004), ISBN 90-74736-35-1
• FNV Bedrijvenmonitor: Hoe sociaal opereren Nederlandse bedrijven in de wereld?
(Ahold, Unilever, Philips, Akzo Nobel, FNV Mondiaal/Stichting FNV Pers, september
2003)
• FNV, ‘Verweggistan is dichtbij gekomen: Een persoonlijke analyse van globalisering
en de rol van de FNV’, Verder kijken. Toekomstvisies van FNV’ers, (FNV, Stichting FNV
Pers, Amsterdam, mei 2003)
• De ontbrekende schakel tussen ILO en WTO, (FNV Mondiaal, 2003)
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www.fnv.nl/mondiaal
www.vakbondsrechten.nl
www.fnvprojects.org
www.fnvcompanymonitor.nl/
CNV
Jong, J.A. de (2006) Banen naar Bucarest en Bombay: Ervaringen met sociale plannen in
de metalektro en in de financiële dienstverlening. In opdracht van CNV Vakcentrale, CNV
BedrijvenBond en CNV Dienstenbond, juli 2006.
www.cnvinternationaal.nl
www.cnv.nl
MHP
Nota ‘Outsourcing en offshoring’ (MHP, april 2006).
International Trade Union Confederation (ITUC)
Internationale vakbondsorganisatie waarbij FNV en CNV zijn aangesloten, die in totaal
168 miljoen werknemers vertegenwoordigt in 155 landen.
www.ituc-csi.org .
• A Trade Union Guide to the GRI Sustainability Reporting Guidelines, 2008
• Trade Unions and Bilaterals: Do’s and Don’ts, 2008
• Private Equity, Hedge Funds and the new Casino Capitalism, 2007
• The role of IFI’s in supporting Decent Work and Countering risks of Financial
Globalisation, 2007
• Annual Survey of Violations of Trade Union Rights 2007, 2008
• Reports for the WTO General Council Review of Trade Policies
De ITUC publiceert regelmatig overzichten van de naleving van de fundamentele arbeidsnormen in landen die aangesloten zijn bij de WTO wanneer de General Council van de
WTO het handelsbeleid van een land bespreekt.
European Trade Union Confederation, ETUC
Raadpleeg de website van de ETUC op www.etuc.org
en van het researchinstituut van de ETUC: www. etui-rehs.org
ETUC/ BUSINESSEUROPE/ CEEP/ UAPME
• Orientations for reference in managing change and its social consequences (2003)
• (met andere groepen): European Multistakeholder Forum on CSR; final
results&recommendations (2004)
• Key challenges facing European labour markets: a joint analysis (2007)
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ILO
• Declaration on Fundamental principles and rights at work and its follow up (1998)
• Tripartite Declaration of Principles concerning multinational enterprises and social
policy (1976, herzien 2000/2006)
• The Global Employment Agenda (2003)
• Resolution on the promotion of sustainable enterprises (2007)
• Declaration on Social Justice for a Fair Globalization (2008)
www.ilo.org .
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Private, publiek-private initiatieven en good-practices op het terrein van
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een overzicht

I

Internationale initiatieven1

International Chamber of Commerce (ICC) (1918)
De ICC pleit voor een vrije internationale handel, investeringssysteem en markteconomie
en heeft in 1991 een handvest voor duurzame ontwikkeling voor het bedrijfsleven opgesteld. In 2007 bracht het een Guidance uit voor bedrijven inzake ketenbeheer (zie hoofdtekst advies, paragraaf 5.4.4).
UNIAPAC (1931)
Deze internationale unie van christelijke werkgeversorganisaties (opgericht in 1931;
thans is VNO-NCW lid hiervan) heeft als doel "to promote amongst businessleaders the vision
and implementation of an economy serving people and the common good of humanity at large".
In maart 2008 publiceerde zij de nota The profit of values: a christian vision of CSR: A form
of management for long-lasting enterprises. Deze nota zal de basis vormen voor haar wereldcongres in 2009 in Mexico.
Zie ook www.uniapac.org .
Internationale organisatie voor Standaardisatie (1947)
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is ’s werelds grootste organisatie
voor het ontwikkelen van industriële standaarden op een breed terrein. Er zijn organisaties uit 157 landen aangesloten. Men is thans bezig met het ontwikkelen van een
‘guidance document’ voor organisaties (dus niet certificeerbaar): SO-norm 26.000.
Deze zal verwijzingen bevatten naar vele bestaande codes, afspraken et cetera. Bij de
ontwik-keling van deze wereldwijde normen zijn de relevante stakeholders uit 54 landen
betrokken. Een en ander gebeurt in samenwerking met de ILO. Inwerkingtreding daarvan is voorzien in 2010.
World Economic Forum (1971)
Het WEF "is an independent organisation committed to improving the state of the world by
engaging leaders in partnerships to shape global, regional and industry agendas".
Het is onafhankelijk en staat onder de supervisie van de Zwitserse regering.
Er worden vele bijeenkomsten georganiseerd, initiatieven genomen en rapporten gepubliceerd over tal van aspecten van de globalisering.
De jaarvergadering met enkele duizenden deelnemers, vindt altijd eind januari in Davos
plaats.
Zie verder: www.weforum.org .

1

Grotendeels ook opgenomen in Advies Winst van waarden (2000).
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Council for Ethical leadership (eind jaren 70)
Dit is een wereldwijde organisatie van leidende ondernemingen, opleidingen en andere
professies die samenwerken op het gebied van bedrijfsethiek.
European Business Ethics Network (EBEN) (1987)
EBEN is een non-profitvereniging, ondersteund door enkele leidende Europese ondernemingen. EBEN heeft als doel ethisch en op waarden bewust management te stimuleren.
Er zijn ook nationale initiatieven, waaronder in Nederland.
Social Venture Network (SVN) (1987)
SVN is een vereniging bestaande uit bedrijven en individuele business leaders met als
doel: het kunnen en moeten leveren van een significante bijdrage om sociale en milieuproblemen op lokaal en mondiaal niveau op te lossen. SVN heeft onder meer de Standards
of corporate social responsibility opgesteld. SVN Nederland organiseert enkele bijeenkomsten per jaar.
Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) (1989)
Dit is een non-profitsamenwerking onder meer van investeerders, pensioenfondsen,
milieubeweging en werkgelegenheidsorganisaties die in samenwerking met het bedrijfsleven werken aan het gezamenlijke doel van internationale milieuverantwoordelijkheid.
Global Reporting Initiative (GRI) (1997)
GRI werd eind 1997 in het leven geroepen door CERES met als doel op wereldschaal toepasbare richtlijnen vast te stellen voor het realiseren van een duurzaamheidsverslag op
bedrijfsniveau. De opzet van deze richtlijnen is een kader voor zo'n verslag te creëren dat
de nadruk legt op de samenhang tussen economische, sociale en milieuaspecten van de
bedrijfsvoering.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (1991)
De WBCSD richtte zich aanvankelijk alleen op milieuvraagstukken, maar neemt nu ook
de sociale dimensie mee. Doelstellingen zijn de zorg voor milieu en de noodzaak van
duurzame ontwikkeling onder de aandacht van het bedrijfsleven brengen, het ontwikkelen van beleid waarmee het bedrijfsleven een effectieve bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling, positieve resultaten onder de aandacht van de andere leden brengen
en via het wereldwijde netwerk bijdragen aan een duurzame toekomst. Aan WBCSD doen
inmiddels 140 bedrijven mee (waaronder vijf uit Nederland) uit meer dan dertig landen
en twintig bedrijfstakken.
Ethical Trading Initiative (ETI) (1998)
“The Ethical Trading Initiative (ETI) is an alliance of companies, non-governmental
organisations (NGOs) and trade union organisations. We exist to promote and improve
the implementation of corporate codes of practice which cover supply chain working
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conditions. Our ultimate goal is to ensure that the working conditions of workers
producing for the UK market meet or exceed international labour standards.”
Zie www.ethicaltradinginitiative.com .
Global Compact (1999)
Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties riep in 1999 op het World Economic
Forum in Davos bedrijven op om VN-organisaties te helpen bij het verbeteren van mensenrechten, de positie van werknemers, het milieu en de strijd tegen corruptie. Daarvoor is een
Global Compact opgesteld, waarbij bedrijven zich vrijwillig kunnen aansluiten. Honderden –
vooral grote – bedrijven hebben de tien geformuleerde principes inmiddels onderschreven.
In Nederland hebben ABN AMRO, Shell, TNT en Unilever het initiatief genomen voor
The Netherlands Network of the UN Global Compact (Global Compact Nederland).
Herman Mulder, tot vorig jaar directeur-generaal van ABN AMRO, was trekker van dit
Nederlandse 'chapter' van Global Compact, en zei hierover: "De filosofie hierachter is dat
met name het internationale bedrijfsleven vanuit zijn core-strategie een belangrijke
bijdrage kan leveren aan het tot stand brengen van een betere, welvarende wereld, waarvan datzelfde bedrijfsleven direct zal kunnen profiteren. Voorts speelt hierbij een rol de
erkenning dat samenwerking met collega-bedrijven en andere belanghebbenden essentieel is: overhead, universiteiten, maatschappelijke organisaties."
Doel van Global Compact Nederland is dat meer bedrijven het Global Compact ondertekenen, het bevorderen van wederzijds leren door peer review en uitwisseling van informatie en het opzetten van gezamenlijke projecten.
De 10 principes van het Global Compact zijn:
Human Rights
1 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights.
2 Make sure that they are not complicit in human rights abuses.
Labour Standards
3 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to
collective bargaining.
4 The elimination of all forms of forced and compulsory labour.
5 The effective abolition of child labour.
6 The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
Environment
7 Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.
8 Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.
9 Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.
Anti-Corruption
10 Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.
Bronnen: http://www.unglobalcompact.org/. Global compact Nederland:
http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/country_contact/netherlands.html
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Earth Charter (2000)
Het Earth Charter is een synthese van waarden, beginselen en doelstellingen die worden
op grote schaal gedeeld door toenemende aantallen mensen, in alle regio's van de wereld.
De beginselen van het ‘Handvest voor de aarde’ zijn een afspiegeling van internationaal
overleg gevoerd over een periode van vele jaren. Deze beginselen zijn eveneens gebaseerd
op de hedendaagse wetenschap, het internationaal recht, en de inzichten van de filosofie
en godsdienst. De opeenvolgende ontwerpen van de Aarde Handvest werden verspreid
over de hele wereld voor opmerkingen en debat door niet-gouvernementele organisaties,
groepen, professionele organisaties, nationale commissies, en internationale deskundigen op vele terreinen.
Zie voor het Handvest:
http://www.earthcharterinaction.org/assets/pdf/charter_du2.pdf .
Europese CSR-Alliantie (2006)
In maart 2006 publiceerde de Europese Commissie een Mededeling over Corporate Social
Responsability (CSR). In het verlengde daarvan is dat jaar de Europese CSR-Alliantie opgericht, een Europees netwerk van bedrijven – waaronder een aantal Nederlandse – die
willen meewerken aan de kennisuitwisseling omtrent en ter bevordering van MVO.
II Multistakeholder(sector)initiatieven
In sommige gevallen is met een summiere beschrijving of naamsvermelding volstaan. De
beschrijvingen zijn veelal ontleend aan de betreffende websites.
Houtsector
In de hout- en bosbeheersector bestaat een aantal samenwerkingsverbanden en keurmerken, waarvan FSC (zie hieronder) waarschijnlijk de grootste naamsbekendheid
geniet, omdat dit keurmerk – op zich net als de andere privaat gefinancierd – gesteund
wordt door de Stichting Doen en ook wel door de overheid. Daarnaast zijn er echter
andere activiteiten en keurmerken zoals de zogenoemde Chain of Custody (CoC) van de
VVHN (de Vereniging van Houtondernemingen in Nederland, zie www.vvhn.nl ).
Bestrijding van illegale boskap is in veel van deze keurmerken een belangrijk item.
Forestry Stewardship Council (FSC)(1993)
Doelstelling: 'duurzaam hout en duurzame bosbouw' of iets uitgebreider:
"FSC is an international stakeholder owned system for promoting responsible management of the world’s forests. It sets international standards for responsible forest management. It accredits independent third party organizations who can certify forest managers
and forest product producers to FSC standards.
Over the past 13 years, over 90 million hectares in more than 70 countries have been
certified according to FSC standards while several thousand products are produced using
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FSC-certified wood and carrying the FSC trademark. FSC operates through its network of
National Initiatives in 45 countries.
Oprichting: “In 1990 in California, USA, a meeting took place of a group of timber users,
traders and representatives of environmental and human-rights organizations who had
identified the need for an honest and credible system for identifying well-managed
forests as acceptable sources of forest products. This meeting concluded that this
system would include a global consensus on what is meant by good forest management,
independent audits of the management and a global umbrella organization. It developed
the name “Forest Stewardship Council (FSC)". In 1993 FSC was formally founded during a
meeting in Canada, with 130 participants in 26 countries.”
Deelnemers, organisatie etc.: zie www.fsc.org .
Verder is er onder meer de Rainforest Alliance (www.rainforest-alliance.org), een Amerikaanse
NGO actief op het gebied van landbouw, bosbouw, toerisme en onderwijs, met een eigen
Sustainable Business Forum waar ondernemingen lid van kunnen worden.
Marine Stewardship Council (1997)
Doelstelling: 'duurzame vis en visserij' of uitgebreider:
"The Marine Stewardship Council (MSC) is an independent, global, non-profit organisation with offices in the UK, USA, Australia, Japan and the Netherlands. In a bid to
reverse the continued decline in the world's fisheries, the MSC is seeking to harness
consumer purchasing power to generate change and promote environmentally responsible stewardship of the world's most important renewable food source. The MSC has
developed an environmental standard for sustainable and well-managed fisheries. It uses
a product label to reward environmentally responsible fishery management and practices.
As of September 2007 there are 857 MSC-labelled seafood products sold in 34 countries
worldwide. Over 7% of the world's edible wild-capture fisheries are now engaged in the
program, either as certified fisheries or in full assessment against the MSC standard for
a sustainable fishery. The MSC has a staff of 29 and is headed by the Chief Executive who
reports to the Board of Trustees. The MSC programme works through a multi-stakeholder
partnership approach, taking into account the views of all those seeking to secure a
sustainable future."
Het MSC is opgericht door Unilever en WNF/WWF.
Voor deelnemers, governance structuur et cetera: zie www.msc.org .
Voluntary Principles on Security and Human Rights (2000)
Deelnemers: 17 bedrijven (uit de mijnbouw en grondstoffensector, waaronder Shell),
4 regeringen (Noorwegen, Nederland, VK, VS) en 8 NGO's
Werkwijze e.d.: zie www.voluntaryprinciples.org .
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Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO (2003)
Doelstelling: "The RSPO is an association created by organizations carrying out activities
in and around the entire supply chain for palm oil to promote the growth and use of
sustainable palm oil through cooperation within the supply chain and open dialogue
with its stakeholders. The RSPO aims to bring together members of the community
working on palm oil to discuss and to cooperate towards this common goal."
Oprichting door onder andere Unilever en WNF/WWF .
Deelnemers, organisatie etc: zie www.rspo.org .
Equator Principles (2003)
Doelstelling: "A banking industry framework for addressing environmental and social
risks in project financing. The Equator Principles are now adopted by over forty financial
institutions from all over the world, covering most of the large international investment
projects."
ING, Rabobank en met name ABN AMRO waren vanaf het begin bij dit initiatief betrokken.
Geen multistakeholder, vanwege Amerikaanse antitrustwetgeving, met een hele licht
structuur, over het algemeen wel goed gewaardeerd door NGO's.
Deelnemers, organisatie et cetera: zie www.equator-principles.com .
Business Social Compliance Initiative (BSCI) (2003).
Het BSCI is een MVO-platform voor Europese detailhandelaren. Nederlandse ondernemingen als Ahold, Hema, de Bijenkorf en Vroom & Dreesman zijn bij het BSCI aangesloten. Alle bij BSCI aangesloten ondernemingen ondergaan een onafhankelijke verificatie, aan de hand van een op internationale verdragen gebaseerde gedragscode.
Daarnaast dient het BSCI als platform voor een multistakeholderdialoog met NGO’s,
overheden en vakbonden.
Roundtable on Sustainable Soy RSS / Task Force duurzame soja (2005)
Werkwijze, deelnemers et cetera: www.taskforceduurzamesoja.nl .
Koffie
Max Havelaar is één van de bekendste en oudste MVO-keurmerken. Onder andere door de
ingebouwde prijsgarantie aan kleine koffieboeren had het keurmerk echter een blijvend
‘niche’-karakter. Als vervolg en reactie daarop zijn er een aantal meer ‘mainstream’-keurmerken ontstaan respectievelijk in ontwikkeling, zoals: Utz certified
Doelstelling: “one of the largest coffee certification programs in the world.
Provides independent assurance of responsible production and sourcing. Creates opportunities for farmers to improve business practices and meet market expectations. Trust mark
for brands to meet their customers' expectations regarding social and environmental
responsibility.”
Oprichting, Deelnemers et cetera: zie www.utzcertified.org .

306

BIJLAGE 6

SMK (v/h Stichting Milieukeurmerk)
Begonnen als instelling om op multistakeholderbasis te komen tot milieukeurmerken,
als zodanig de steun gekregen van VROM, ondertussen voor veel labels verbreed met de
sociale component. Keurmerken werden gemaakt voor uiteenlopende zaken als 'groen
goud' en duurzaam terreinbeheer. Voor de diamantsector werd gebruikgemaakt van de
Kimberley-beginselen (zie www.smk.nl ).
III International Framework Agreements tussen sociale partners
Enkele internationale sectorale werknemersorganisaties hebben met een aantal bedrijven
zogeheten International Framework Agreements afgesproken, die gericht zijn op handhaving van de internationale arbeidsnormen van de ILO.
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Bron: Sorted by year of concluding / signing the agreement © Robert Steiert (IMF) / Marion Hellmann (BWI) – 2007.
Zie: K. Papadakis (2008 Research on transnational social dialoque and International Framework Agreements (IFA’s),
International Labour Review, vol. 147 (2008) – nr. 1, pp. 101-103.
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IV Enige Nederlandse en Amerikaanse ondernemingsvoorbeelden (good practices)
Unilever
Unilever is een bedrijf dat geldt als voorbeeld van best practice op het gebied van MVO.
In de Transparantieladder 2007 staat Unilever op de tweede plaats, en in de Dow Jones
Sustainability Index is het bedrijf voor het achtste jaar op rij de wereldleider in de categorie
voedselindustrie. Unilever hoorde bij de oprichters van het United Nations Global Compact,
en heeft aan de hand daarvan een eigen Gedragscode ontworpen. De naleving hiervan
noemt Unilever “een essentieel onderdeel van ons succes als bedrijf”2, en wordt beoordeeld door de raad van bestuur, ondersteund door de Auditcommissie en de Corporate
Risk Commissie. Naar aanleiding van deze Gedragscode zijn er maatregelen getroffen om
medewerkers in staat te stellen vertrouwelijk te rapporteren over mogelijke problemen.
Op het gebied van ketenverantwoordelijkheid in het bijzonder, scoort Unilever in de
Transparantiebenchmark 2007 maximaal. Dit duidt op een transparante verslaggeving
ten aanzien van ketenverantwoordelijkheid, inclusief een toelichting op de activiteiten
die ondernomen worden om te komen tot een verantwoord ketenbeheer3. Naast de algemene Gedragscode heeft Unilever ook een Business Partner Code ontwikkeld, die van toepassing is op de meer dan 8400 leveranciers van Unilever. De Business Partner Code is toegespitst op ketenverantwoordelijkheid, en is daarmee vergelijkbaar met gedragscodes die
gebruikt worden door Nike, Levi Strauss & Co. en de Fair Wear Foundation. Het betreft
richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden, integriteit en milieu. Unilever
voert een interne verificatie van de code, die gebaseerd is op positieve stimulering.
Op deze manier krijgen leveranciers de mogelijkheid om transparantie te bieden over het
ondernemingshandelen, maar lopen niet direct het risico te worden afgewezen als ze
niet aan alle richtlijnen voldoen. Unilever assisteert en stimuleert de leveranciers vervolgens tot verbetering. Alle nieuwe leveranciers worden, alvorens een contract getekend
wordt, gekwalificeerd door een manager van Unilever. Leveranciers kunnen gevraagd
worden specifieke verbeteringen door te voeren, binnen een gebonden tijdspad. Alleen
als na verificatie blijkt dat de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd, komt het contract
tot stand. In 2006 hebben alle leveranciersmanagers van Unilever hiertoe een formele
training gehad.

2
3

http://www.unilever.nl/onzewaarden/missieuitgangspunten/onzegedragscode.asp
PriceWaterhouseCoopers (2007) Transparantiebenchmark 2007: Maatschappelijke verslaggeving, in opdracht
van het ministerie van Economische Zaken, pp. 45-46, 69.
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Nike4
Nike is momenteel vooraanstaand op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Onlangs
is het bedrijf genoteerd in de top tien van het SustainAbility Global Reporters Program, wat
duidt op een hoge mate van transparantie. Nike heeft een eigen geformuleerde gedragscode, en zorgt via een interne, speciaal opgeleide afdeling voor een verificatie. Deze
afdeling werkt nauw samen met onafhankelijke organisaties, zoals het multistakeholderinitiatief Fair Labor Association (FLA). Nike brengt uitgebreid rapport uit over haar ondernemingshandelen, en formuleert ook doelen voor in de toekomst5. Zo wil het bedrijf in
2011 de arbeidsomstandigheden in haar fabrieken verder verbeteren, haar ecologische
voetprint minimaliseren en buitengesloten jongeren over de hele wereld toegang geven
tot de voordelen van sport. Het rapport bevat ook een gedetailleerde lijst met alle 700
namen en adressen van de fabrieken waar Nike mee samenwerkt. Aangezien Nike is aangesloten bij de FLA kunnen klachten via het klachtensysteem van de FLA aan Nike gericht
worden.
In haar laatste Corporate Responsibility Report FY05-06 verschaft Nike inzicht in de stand van
zaken betreffende het naleven van de gedragscode door gecontracteerde fabrieken.
A Fabriek handelt volledig in overeenstemming met de gedragscode, handelt naar
best practices, dient als voorbeeld voor andere fabrieken.
B Fabriek handelt grotendeels in overeenstemming met de gedragscode, kleine systeemfouten komen voor, fabriek maakt vooruitgang.
C Fabriek handelt niet in overeenstemming met de gedragscode, serieuze systeemfouten
komen voor, fabriek maakt geen vooruitgang.
D Fabriek handelt niet in overeenstemming met de gedragscode, trekt zich niets aan
van de gedragscode, wil niet of kan geen verbetering tot stand brengen, misleidt
opzettelijk controleurs, er worden ernstige systeemfouten geconstateerd.
E Onvoldoende informatie beschikbaar.
De grafiek op pagina 311 geeft aan hoe fabrieken hierop scoren in verschillende landen
waar toeleveranciers van Nike zijn gevestigd.

4

5

In het SER-advies, De winst van waarden, was er enige twijfel over het imago van Nike. Nike had toen al een
gedragscode opgesteld, maar de naleving hiervan liet te wensen over. Inmiddels heeft Nike een flinke slag
gemaakt op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Zie: SER (2000) De winst van waarden, publicatienr. 00/11,
Den Haag, pp. 70-71.
Zie Nike, Innovate for a better World – Nike FY05-06 Corporate Responsibility Report.
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Bron: Nike, Innovate for a better World – Nike FY05-06 Corporate Responsibility Report, p. 38.

Levi Strauss & Co.
Levi Strauss & Co. (LS&Co.) was in 1991 de eerste multinationale onderneming die een
eigen gedragscode invoerde6. Ook LS&Co. voert een eigen interne verificatie omtrent zijn
gedragscodes, met behulp van een speciaal hiervoor opgezette afdeling. Als een bedrijf
niet voldoet aan de gedragscodes, wordt een tijdgebonden actieplan opgezet. Als aan het
einde van de afgesproken periode de omstandigheden niet voldoende veranderd zijn,
wordt het contract met de fabriek verbroken.
LS&Co. is momenteel niet aangesloten bij een multistakeholderinitiatief. Tot eind 2006
was LS&Co. lid van het Britse Ethical Trading Initiative (ETI), maar omdat LS&Co. niet
bereid was de gedragscode ‘leefbaar loon’ over te nemen werd het bedrijf eind 2006 uit
ETI gezet. De gedragscode van LS&Co. wordt beschreven in het Terms of Engagement
Guidebook, en hierin wordt onder andere het hebben van een discrete, effectieve klachtenprocedure genoemd. LS&Co. wordt niet genoemd in het SustainAbility Global Reporters
Program.
6

Levi Strauss & Co., (2007) Terms of Engagement Guidebook, p. 10.
http://www.levistrauss.com/Citizenship/. http://www.mcgraw-hill.com/cr/docs/marketplace_spsurvey.pdf .
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Fair Wear Foundation (2001)
De Nederlandse Fair Wear Foundation (FWF) is een multistakeholderinitiatief van werkgeversorganisaties, vakbonden en NGO’s in de kledingindustrie. De FWF werkt met een
gedragscode, en door ondertekening verplichten de deelnemende bedrijven zich tot een
verificatie van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken, uitgevoerd door FWF. De transparantie van de bedrijven wordt gewaarborgd door FWF; FWF rapporteert jaarlijks over de
jaarverslagen, de verificatie die is uitgevoerd, schendingen die zijn geconstateerd en welke
afspraken ter verbetering er zijn gemaakt. Daarnaast heeft de FWF een klachtenprocedure
waar werknemers en hun vertegenwoordigers in kledingfabrieken die leveren aan FWFdeelnemers, een klacht kunnen indienen over hun arbeidsomstandigheden of de manier
waarop de gedragscode wordt geïmplementeerd. Deze klachtenprocedure is zorgvuldig
omschreven en er wordt vervolgens ook uitgebreid gerapporteerd over de uitkomst van de
behandeling van een klacht.
Overige informatie: zie www.fairwear.nl .
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