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Resolutie 
Van de Europese Confederatie van Onafhankelijke vakbonden (CESI) 

 
 

 

 

 

 

De werknemer opnieuw centraal in de 

toekomstige strategische richtsnoeren op 

vlak van vrijheid, veiligheid en recht 

 

 
Voor een betere uitwerking en een beter begrip door de werknemers van de 

openbare veiligheids- en justitiediensten van het document dat het Programma 

van Stockholm zal opvolgen 
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CESI 
De Europese confederatie van onafhankelijke vakbonden (CESI) is een Europese organisatie bestaande uit 

vakorganisaties uit de lidstaten van de Europese Unie en kandidaat-lidstaten. CESI, dat niet politiek gebonden is, 

vertegenwoordigt miljoenen leden en strijdt voor betere levens- en arbeidsomstandigheden, evenals voor een 

betere sociale dimensie van Europa.  

www.cesi.org  

   @CESIpress 

 “EEN EUROPA VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHT BOUWEN: IMPACT OP DE 

BELANGRIJKSTE BETROKKEN SECTOREN EN VERZOEKEN VAN DE WERKNEMERS”  
Op 27 en 28 juni 2013 heeft CESI een seminarie met als titel “Een Europa van vrijheid, veiligheid en recht bouwen: 

impact op de belangrijkste betrokken sectoren en verzoeken van de werknemers” georganiseerd met 

medefinanciering van de Europese Commissie. Tijdens dat evenement konden de leden van CESI, als 

ervaringsdeskundigen, van gedachten wisselen en aldus een mening formuleren rond de toekomstige strategische 

richtsnoeren die zullen volgen op het Programma van Stockholm. Deze resolutie omvat de voorstellen van de 

deelnemers aan het evenement. 

 

  

http://www.cesi.org/
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://nickbaines.files.wordpress.com/2009/10/twitter-logo-1.jpg&imgrefurl=http://nickbaines.wordpress.com/2009/10/17/blogging-and-the-black-dog/twitter-logo-1-2/&h=1129&w=1153&sz=76&tbnid=-9pcu7db62D6WM:&tbnh=90&tbnw=92&prev=/search?q=logo+twitter&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+twitter&usg=__8Gw0ZJSk8SPpsaIO7DnCkdlndb8=&docid=83l2jZGxZ-9yqM&sa=X&ei=nGCvUcmzMorv0gW9t4DQAg&sqi=2&ved=0CDwQ9QEwAg&dur=69
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inds 1999 heeft de Europese Raad een meerjarenplan ingevoerd met als doel de 

strategische richtsnoeren vast te stellen op vlak van vrijheid, veiligheid en recht. 

Ondertussen werden drie programma’s in het leven geroepen, waarvan opeenvolgend 

het programma van Tampere, het Haags programma en als laatste het programma van 

Stockholm, dat tot op heden nog steeds van kracht is.  

Dankzij deze verschillende programma’s kon een gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, 

veiligheid en justitie gecreëerd worden, waarbij meer bepaald de uitwisseling van gegevens 

tussen lidstaten vergemakkelijkt werd en de rechten van de Europese burgers versterkt werden. 

Ondanks deze belangrijke stappen voorwaarts, acht CESI dat deze alsnog voor verbetering 

vatbaar zijn door meer bepaald de werknemers uit de verschillende veiligheidsdiensten, zoals 

politieagenten, brandweermannen, douanebeambten, rechters, gevangenispersoneel… nauwer 

te betrekken. 

Het zijn de werknemers die concreet en dag in dag uit de vrijheid, veiligheid en het recht 

garanderen binnen de Europese ruimte. 

Om hen te betrekken dient men met hen rekening te houden bij de uitwerking van toekomstige 

strategische richtsnoeren door hen te informeren, consulteren en te beschermen tegen risico’s. 

De inbreng en steun van het personeel dat actief is op het terrein zal ongetwijfeld bijdragen tot 

een betere toepassing van de toekomstige richtsnoereninzake vrijheid, veiligheid en recht. 

Het programma van Stockholm vervalt op 31 december 2014. Artikel 68 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie stelt dat de Europese Raad strategische 

richtsnoeren dient voor te stellen met het oog op de voortzetting van het programma terwijl 

sinds het Verdrag van Lissabon de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken onder de 

zogenaamde gebruikelijke wetgevende procedure valt, waarbij de Europese Commissie, de 

Raad en het Europees Parlement samenkomen. 

CESI wenst aan de hand van deze resolutie een bijdrage te leveren aan het debat zodat het 

standpunt van de werknemers uit de sector gehoord kan worden en dit essentieel project 

bestaande uit de creatie van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht een betere 

uitwerking krijgt. 
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RESOLUTIE VAN DE EUROPESE CONFEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE VAKBONDEN 

betreffende de volgende strategische richtsnoeren van de wetgevende en operationele 

programmering in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

 

DE EUROPESE CONFEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE VAKBONDEN, 

gezien het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in het bijzonder Titel V De 

ruimte van vrijheid, veiligheid en rechten de artikelen 68, 152 en 153; 

gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het bijzonder de artikelen 27 

en 31; 

gezien het Programma van Stockholm, Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van 

de burger; 

gezien het actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm De totstandbrenging van een 

ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtten dienste van de Europese burgers COM(2010) 171 definitief; 

gezien de conclusies van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2013 en in het bijzonder paragraaf 21 

(EUCO 104/2/13)  

gezien de nota van het Cypriotisch voorzitterschap van de Europese Unie De tussentijds evaluatie van 

het Programma van Stockholm (doc. 15921/12) 

gezien de initiatiefprocedure van het Europees Parlement De tussentijdse evaluatie van het 

Programma van Stockholm 2013/2024 (INI) 

na consultatie van de leden van CESI tijdens een informatieseminar met de steun van de Europese 

Commissie; 

*** 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Om een ruimte van vrijheid en de naleving van de grondrechten te garanderen, dienen de 

noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden vervuld te worden.  

 

(2) Het programma van Stockholm, voorafgegaan door het programma van Tampere en het 

Haags programma, heeft een grote vooruitgang en aldus de oprichting van een Europese ruimte van 

vrijheid, veiligheid en recht mogelijk gemaakt. De uitvoering van dergelijke initiatieven heeft het 
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echter niet mogelijk gemaakt deze gemeenschappelijke ruimte af te werken. Een betere uitwerking 

van de toekomstige strategische richtsnoeren vergt een betere betrokkenheid van de werknemers uit 

de sector, evenals een betere communicatie op het terrein. 

 

(3) Een afname van de menselijke en financiële middelen in de sector veiligheid en justitie kan op 

lange termijn nefaste gevolgen hebben. Hoewel de lidstaten van de Europese Unie hun uitgaven dienen 

te beperken om hun staatsschuld te beteugelen, dient men eveneens rekening te houden met de 

indirecte kosten ten gevolge van de afslanking van de veiligheids- en justitiediensten. Een toename van 

de criminaliteit zou namelijk een veel grotere economische en socialekost met zich meebrengen.  

 

(4) De sociale dialoog, het informeren en consulteren van de werknemers vergemakkelijken de 

uitwerking van wetgevingsbesluiten. Dankzij de sociale dialoog komen de problemen die door de in 

dienst zijnde personeelsleden ondervonden worden aan het licht, wat aldus het ontstaan van bepaalde 

risico’s verhindert. Dit is een sleutelaspect van het Europees sociaal model en vormt de motor van de 

economische en sociale hervormingen. 

 

(5) Om een ruimte van veiligheid te verschaffen, dienen degene die de Europese burgers 

beschermen op hun beurt beschermd te worden, des te meer wanneer zij het slachtoffer zijn van 

misdrijven in het kader van de uitoefening van hun functies. Daarenboven zijn de werknemers van de 

openbare veiligheids- en justitiediensten in dat opzicht bijzonder kwetsbaar daar zij meer blootgesteld 

worden aan risico’s. 

 

(6) Wederzijds vertrouwen berust op wederzijds begrip maar ook op het begrip van andere 

juridische stelsels. Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is slechts denkbaar op voorwaarde dat 

de Europese werknemers uit de sector samenwerken. Het volgen van taallessen en het tot stand 

brengen van een gemeenschappelijke cultuur blijven een noodzakelijke voorwaarde voor een betere 

samenwerking tussen de Europese burgers.  

 

(7) Het begrip opleiding dekt programma’s voor initiële en continue vorming. Elke maatregel 

voorzien in de strategische richtsnoeren dient een luik vorming te omvatten wanneer deze betrekking 

heeft op het personeel. 

 

(8) De technologische veranderingen brengen een continue evolutie van de opleidingsbehoeften 

van de werknemers uit de sector veiligheid en justitie met zich mee.  

 

(9) De vakorganisaties zijn essentiële informatieverstrekkers bij de werknemers. 

 

(10) De veiligheid van de burgers maakt bovenal deel uit van de prerogatieven van de lidstaten en 

behoort tot de overheidstaken van de Staat. 
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(11) Elke burger heeft recht op gelijkwaardige veiligheidsomstandigheden, en dit ongeacht de 

middelen waarover hij beschikt. 

 

I. De sociale dialoog als geprivilegieerd instrument voor implementatie 

CESI verzoekt de Europese Raad en de andere instellingen van de Europese Unie: 

- in hun volgende strategische richtsnoeren een luik op te nemen gewijd aan de sociale dialoog 
met de vakorganisaties, dit naar het voorbeeld van wat mogelijks voorgesteld werd met het oog 
op de dialoog met het maatschappelijk middenveld in het kader van het Programma van 
Stockholm (Paragraaf 1.2.8). 

Dialoog met de sociale partners - De Europese Raad moedigt de instellingen van de Unie aan om, 
binnen hun bevoegdheden, een open, transparante en regelmatige dialoog te houden met de syndicale 

vertegenwoordigers van de sector. 

 

II. De werknemers van de openbare veiligheids- en justitiediensten beschermen 

CESI verzoekt de Europese Raad en de andere instellingen van de Europese Unie: 

- de werknemers van de openbare veiligheids- en justitiediensten te beschermen, evenals te 
waken over hun veiligheid in het kader van de uitoefening van hun functies; 

- middelen te bestuderen om de wetgeving en de concrete ondersteuningsmaatregelen 
betreffende de bescherming van de werknemers uit de sector veiligheid en justitie te 
verbeteren; 

- een betere steun te bieden aan de werknemers uit de sector veiligheid en justitie wanneer zij 
zelf een slachtoffer zijn, evenals een betere juridische bescherming; 

- middelen en een uitrusting te garanderen die afgestemd zijn op de uitoefening van hun functie 
zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in gepaste en veilige arbeidsomstandigheden en 
efficiënter de misdaad kunnen bestrijden. 

 
III. Opleiding met het oog op samenwerking tussen de werknemers  

CESI verwijst naar het belang van de maatregelen op het vlak van opleiding voorgesteld door het 
programma van Stockholm en meent dat deze maatregelen als prioritair dienen beschouwd te worden 
in het kader van de uitwerking van de volgende strategische richtsnoeren. 

CESI verzoekt de Europese Raad en de andere instellingen van de Europese Unie: 

- de uitwisselingsprogramma’s te valoriseren; 
- de taalprogramma’s te versterken; 
- de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur nog sterker voort te zetten; 
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- zowel de initiële als continue opleiding in beschouwing te nemen om het Europees juridisch 
kader op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken te ontwikkelen; 

- de opleiding inzake nieuwe informatie- en communicatietools te versterken; 
- gemeenschappelijke software en informaticanetwerken te ontwikkelen. 

 
IV. Communiceren om de Europese Unie dichter bij de werknemers te brengen 

CESI verzoekt de Europese Raad en de andere instellingen van de Europese Unie: 

- beter in te spelen op veranderingen door de werknemers te informeren en consulturen 
vooraleer beslissingen genomen worden op het vlak van Justitie en Binnenlandse Zaken; 

- campagnes te voeren om de acties die gevoerd worden met betrekking tot Justitie en 
Binnenlandse Zaken meer ruchtbaarheid te geven; 

- een beroep te doen op de vakorganisaties om deze informatie over te maken aan de 
werknemers. 
 
 

V. De lidstaten, pijlers van de veiligheid 

CESI benadrukt de verantwoordelijkheid van de overheden op het vlak van openbare veiligheid. 

CESI verzoekt de Europese Raad en de andere instellingen van de Europese Unie: 

- de bevoegdheden inzake veiligheid en justitie binnen de openbare sfeer te behouden; 
- de mogelijke samenwerking tussen de openbare en privésector betreffende deze kwesties 

duidelijk af te bakenen; 
- via gemeenschappelijke normen de private veiligheidssector te controleren en te certificeren. 

 

 

De vakbondsafgevaardigden van CESI, die het personeel uit de openbare 

veiligheidsdiensten vertegenwoordigen, blijven ter beschikking van de beleidsmakers die 

belast zijn met dit dossier binnen de Europese instellingen om met hen praktijken en 

ervaringen uit te wisselen. 

 


