Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa

Conferentie over de toekomst van
de bescherming van de sociale rechten
in Europa
12 en 13 februari 2015

Programma

In samenwerking met

In het jaar de vijftigste verjaardag van de inwerkingtreding van het Europees Sociaal Handvest,the is de op 12 en 13 februari in Brussel
bijeengeroepen conferentie een bijdrage van het Belgische voorzitterschap aan het op de Topconferentie over het Europees Sociaal Handvest
in Turijn gelanceerd proces (Turijn, 17-18 oktober 2014).
Sociale rechten zijn mensenrechten. Zij maken integraal deel uit van het Europese samenlevingspatroon. Deze rechten komen toe aan alle
mensen, zoals de burger- en politieke rechten, en zelfs in grotere mate, vermits zij in heel wat opzichten een noodzakelijke voorwaarde
uitmaken voor het daadwerkelijk genieten van burger- en politieke rechten.
Bijzondere nadruk zal gelegd worden op het ondertekenen en bekrachtigen van het “herzien Europees Sociaal Handvest”, de toegang van
de Lidstaten van de Europese Raad tot het Protocol betreffende een systeem voor collectieve klachten en de mogelijkheden en uitdagingen
betreffende de toegang van de Europese Unie tot deze instrumenten.
Beyond general policy issues, social security and social labour law will be on the agenda.
Naast onderwerpen van algemeen beleid zullen ook de sociale voorzieningen en de arbeidswetgeving op de dagorde staan.

Eerste dag
8u30

Verwelkoming – koffie

9u

Openingstoespraken door dhr. T. Jagland, Secretaris-generaal van de Raad van Europa, mevr. M. Thyssen,
Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit , mevr. M. De Block, Belgische Minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Inleiding: voorstelling van de doelstellingen van de conferentie door dhr. T. Auwers, Directeur generaal, Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

9u30

Sessie I. Herdefiniëring van de welvaartsstaat en de economische crisis:
evolutie van de sociale bescherming en het arbeidsrecht
De sessie gaat over de context van de hervormingsprogramma’s die in een aantal Europese Staten uitgevoerd worden om de
arbeidsmarkt flexibeler te maken en de overheidsschuld te verlagen, door de omvang van de sociale prestaties of zelfs van de
sociale bescherming te beperken. Hiertoe worden de programma’s beschreven die uitgewerkt werden om de welvaartsstaat te
hervormen en, recenter, het hoofd te bieden aan de financiële en economische crisis, door de voornaamste tendensen in de lidstaten
van de Raad van Europa in kaart te brengen.
De veranderingen van de sociale bescherming, door mevr. I. Ortiz, Directeur Sociale Bescherming, Internationale
Arbeidsorganisatie.
De veranderingen van het arbeidsrecht, door prof. C. Barnard, Cambridge University.
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10u30

Koffiepauze

10u

Sessie II. Het waarborgen van de sociale rechten door de Raad van Europa:
een bescherming tegen de crisis
De sessie wordt voorgezeten prof. F. Tulkens, gewezen vicevoorzitster van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
Tijdens de sessie wordt dieper ingegaan op de recente ontwikkelingen in verband met de bescherming van de sociale rechten
inzake arbeid en sociale bescherming voor het Europees Comité voor sociale rechten en het Europees Hof voor de rechten van de
mens, de voornaamste instanties van de Raad van Europa die hiervoor bevoegd zijn. Na de voorstelling van de recente
ontwikkelingen op het vlak van de rechtspraak wordt van gedachten gewisseld over de overeenkomsten en verschillen in de
benadering door de verschillende instanties.
Bijdrage van het Europees Sociaal Handvest, door dhr. G. Palmisano, Voorzitter van het Europees Comité voor Sociale Rechten.
Bijdrage van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, door prof. P. Lemmens, rechter bij het Europees Hof voor de
rechten van de mens.

12u30

Lunch

14u

Sessie III. Het waarborgen van de sociale rechten in een ruimere context
De sessie wordt voorgezeten prof. F. Tulkens, gewezen vicevoorzitster van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
Bijdrage van het Hof van Justitie van de Europese Unie, door prof. K. Lenaerts, vicevoorzitter van het Hof van Justitie van de
Europese Unie.
Bijdrage van het Comité voor economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties, door mevr. V. Bras Gomes, lid
van het Comité.
Bijdrage van het Comité van deskundigen van de IAO over de toepassing van verdragen en aanbevelingen, door
mevr. C. Doumbia-Henry, Directeur Internationaal Departement Arbeidsnormen IAO.
Na de presentaties, die elk ongeveer 20 minuten duren, blijven ongeveer 20 minuten over voor een debat met alle deelnemers van de
conferentie over de vier volgende vragen:

•
		
•
•
		
•
		

Blijft de bescherming van de sociale rechten in Europa coherent, ondanks de verscheidenheid aan bronnen en
controlemechanismes voor de naleving ervan?
Worden de rechterlijke mechanismen voor bescherming van de sociale rechten op elkaar afgestemd?
Welke invloed zullen de ontwikkelingen bij de instanties voor bescherming van de sociale rechten op het Europese of
internationale vlak hebben op de benadering door de nationale rechterlijke instanties?
Wat betekenen die ontwikkelingen voor de andere machten (wetgevende en uitvoerende macht) voor de bescherming van de
sociale grondrechten?
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15u30

Koffiepauze

16u

Ronde tafel van de sociale en politieke actoren
Deze ronde tafel wordt voorgezeten door dhr. P.-P. Maeter, voorzitter van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg.
Gedachtewisselingen tussen dhr. S.Clauwaert, Senior Onderzoeker bij het European Trade Union Institute,
mevr. R. Smith, Senior Adviseur van Sociale Zaken voor Business Europe, dhr. P. Baussand, Directeur van Social Platform,
dhr. R. Delarue, Deputy Head of Unit , DG werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie,
dhr. C. Giakoumopoulos, Directeur, Directie Mensenrechten, Directie-generaal Mensenrechten en Rechtsstaat, Raad van
Europa. De bijdragen van de sprekers zullen enerzijds uit een deel over de sociale bescherming en anderzijds uit een deel over het
arbeidsrecht bestaan.
Tijdens de ronde tafel komen volgende vragen aan bod:

•
		

Zijn de sociale grondrechten aangetast wegens de reacties van de Europese Staten op de economische en financiële crisis en
op de staatsschuldencrisis?;

•
		

Konden de reacties van de Staten gestuurd worden door middel van de mechanismen voor bescherming van de sociale
grondrechten, met het oog op een zo beperkt mogelijke impact? Zo niet, wat kan beter?;

•
		

Wat was de respectieve rol van de regeringen, sociale partners en organisaties van het middenveld bij het zoeken naar
antwoorden op de crisis? Hebben de sociale grondrechten het gedrag van die actoren gestuurd?

18u
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Cocktail

Tweede dag
9u

Samenvatting van de eerste dag, door dhr. F. Vandamme, verkozen lid van het Europees Comité voor Sociale Rechten.

9u15

Sessie IV. Verhouding tussen de Europese Unie en de Raad van Europa op het vlak van sociale rechten
De sessie wordt voorgezeten door dhr. M. VILLAN, Directeur, Directie Generaal Sociale Actie en Gezondheid, Wallonië - België.
Rol van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in de bescherming van de sociale rechten, door prof. J. Kenner, voorzitter
van European Law en lid van het Human Rights Law Centre (HRLC),Universiteit van Nottingham.
Verhouding tussen de Europese Unie en de Raad van Europa op het vlak van sociale rechten: nu en in de toekomst, door
prof. O. De Schutter, lid van het wetenschappelijk comité van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten en lid van het
Comité voor economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties.

10u30

Koffiepauze

11u

Ronde tafel
Moderator: dhr. J. Grimheden, Head of Sector Access to Justice Freedoms and Justice Department, of the EU Agency for
fundamental Rights
Gedachtewisselingen tussen dhr. T. Elzinga, Lid van Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa,
een vertegenwoordiger van de DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en inclusievan de Europese Commissie, mevr. I. Reine, Head of
Institutionele Zaken Divisie van de Permanente Vertegenwoordiging van Republiek Letland bij de EU, dhr. R. Brillat Executive Secretary
van het Europees Comité voor Sociale Rechten, Mr. J.-P. Tricart, Adviseur Internationale zaken DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en inclusie
van de Europese Commissie.
Bevoorrechte sprekers (nemen onmiddellijk na een eerste rondvraag van de panelleden het woord): dhr. P. Baussand,
Directeur van Social Platform ; mevr. V.Nilsson, algemeen secretaris van het Europees Verbond van vakverenigingen; dhr. G. De
Kerchove, vertegenwoordiger van ATD Quart Monde.
Tijdens deze ronde tafel komen volgende vragen aan bod:

•
•
		
•
		
		

Vertoont de bescherming van de sociale rechten bij het uitstippelen van de wetgeving en het beleid van de Europese Unie nog lacunes?  
Zorgt het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie er voldoende voor dat het recht en het beleid van de Europese Unie
afgestemd zijn op de standaarden die de Raad van Europa uitgewerkt heeft inzake sociale rechten?
Zijn de samenwerkingsmodaliteiten tussen de Europese Unie en de Raad van Europa even bevredigend op het vlak van sociale rechten
als op het vlak van burgerrechten en politieke rechten? Hoe kan de complementariteit inzake sociale rechten tussen de Europese Unie
en de Raad van Europa bevorderd worden?
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Sessie V. Conclusies
12u30

Vooruitzichten naar aanleiding van het Turijnproces, door dhr. Michele Nicoletti, vice-voorzitter van de parlementaire
vergadering van de Raad van Europa, algemeen verslaggever van de Conferentie van Turijn.

13u

Afronding met dhr. K. Peeters, Belgische Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handelen aankondiging van het toekomstige document van Brussel over de toekomst
van de bescherming van de sociale grondrechten in Europa.
Onmiddellijk na de conferentie zullen deskundigen uit academische kringen een samenvatting opstellen met de belangrijkste
voorstellen die op de conferentie geopperd werden om de sociale rechten beter te beschermen als rechten van de mens. De
vergadering zal voorgezeten worden door decaan prof. J.-Fr. Akandji-Kombé, hoogleraar aan de universiteit PanthéonSorbonne (Paris I) en coördinator van het Academisch Netwerk van het Europees Sociaal Handvest.
Deze deskundigen zullen volledig onafhankelijk werken, maar wel rekening houden met de conclusies van de
gedachtewisselingen op de conferentie. Zij zullen zich bijgevolg baseren op de vaststellingen van de conferentie, op
aanbevelingen en op de reacties op die aanbevelingen.
Zodra hun samenvatting klaar is, zullen zij die als “Document van Brussel over de toekomst van de bescherming van de sociale
grondrechten in Europa” voorleggen aan het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa. Daarna zullen de lidstaten van
de Raad van Europa en het Belgische voorzitterschap, maar ook de volgende voorzitterschappen, gepast moeten reageren op
de voorstellen.

Lunch

Talen: FR, EN en NL, met simultane vertaling.
In een backgroundnota van 4 tot 5 pagina’s worden de doelstellingen van de conferentie en het proces waarvan de conferentie
een onderdeel vormt beschreven.

6

