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Zoals toegezegd aan uw Kamer op 22 oktober jl. bied ik hierbij aan afschrift van 

mijn brief aan de vakbonden over sociale rechten, naar de inhoud waarvan ik 

kortheidshalve verwijs. 

 

 

DE MINISTER-PRESIDENT,        

 

 

 

 

Mark Rutte              
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Geachte mevrouw Jongerius, heer Smit en heer Van der Wal, 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw brief van 20 oktober jl., waarin u 
bezorgdheid kenbaar maakt over de toenemende druk op de fundamentele sociale 
rechten in een aantal EU-lidstaten.  

Ik deel uw bezorgdheid en ben met u eens dat de sociale dimensie ook in 
crisistijden niet veronachtzaamd mag worden. Het aanpakken van de 

schuldencrisis, het bevorderen van de economische groei en aandacht voor sociaal 
beleid gaan wat mij betreft hand in hand. De aanpak van de huidige crisis heeft 

naast een Europese dimensie ook een sterke nationale dimensie. Sociaal beleid is 
voor een groot deel een nationale verantwoordelijkheid. Daarover maken de 

regering en sociale partners van de afzonderlijke lidstaten nationale afspraken. 
Belangrijke kaders hiervoor zijn het herziene Europees Sociaal Handvest en de 

ILO-kernverdragen. Daarnaast heeft de EU afspraken gemaakt om een “race to 
the bottom” te voorkomen; het Verdrag van Lissabon biedt het EU-kader 

daarvoor. Voorts wijs ik op de aandachtspunten onderwijs en werkgelegenheid in 
de Europa 2020-strategie.  

De indruk dat de fundamentele sociale rechten met voeten zouden worden 

getreden door beleidsvoorstellen van Raad, Troika en Europese Commissie deel ik 

niet. Het aanpakken van de oorzaken van de crisis vergt van de lidstaten, van de 
sociale partners en van de burgers van de EU enorme inspanningen en soms ook 

offers, vooral bij het terugdringen van buitensporige begrotingstekorten.  

Op nationaal niveau zullen alle betrokken partijen ook goede afspraken moeten 
maken om economisch herstel mogelijk te maken. Daarbij kan de druk op het 

sociaal beleid van de respectieve lidstaten toenemen. Hierbij is van belang dat de 

grenzen van de Europese kaders niet worden overschreden. In dit licht moeten 

ook de voorstellen op EU-niveau worden gezien: ter bestrijding van de crisis, niet 
ter uitholling van de fundamentele sociale rechten.  

In het geval van Griekenland en enkele andere lidstaten betekent dit dat de EU 
strikt toeziet op de naleving van de afspraken. Het is aan de nationale 

parlementen om toe te zien op het handhaven van de grenzen van de 
fundamentele sociale rechten op nationaal niveau. 
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De Nederlandse regering zal zich er in ieder geval voor inzetten, dat de Europese 
Unie de fundamentele sociale rechten respecteert en zal dit in de betrokken 

Raadsformaties op relevante momenten opbrengen. Dit sluit ook aan bij de motie 
van de Tweede Kamerleden Albayrak, Sap en Irrgang van 22 oktober jl. 
(Kamerstukken 2011-2012 21 501 20 nr 569), 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER-PRESIDENT, 

Minister van Algemene Zaken, 

                          

                          

                          

                          

Mark Rutte 

 

 

 


