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De regerende sociaal-democratische partij 

SPÖ heeft één van haar grote doelstellingen 

bereikt: vanaf 1 september zal er een natio-

naal minimum bijstandsniveau komen van 

€ 744 per maand. Zo’n 270.000 mensen 

zullen deze bijstand ontvangen.Nu zijn de 

regio’s zelf verantwoordelijk voor de hoogte 

van hun sociale zekerheidsuitkeringen. Wel 

kunnen de regio’s bovenop dit minimum 

aanvullende bijstand geven. 

Door de hoogte van de bijstandsuitkering is 

er nu een discussie ontstaan over de hoogte 

van het minimumloon, dat € 1000 euro 

voor een voltijd baan bedraagt. Volgens de 

Oostenrijkse vakbeweging en de Grünen 

is het verschil met de bijstandsuitkering 

te klein, waardoor laaggeschoolde werk-

nemers niet gestimuleerd worden te gaan 

werken. Daarom eisen ze een verhoging van 

het minimumloon naar € 1300. Aangezien 

vooral vrouwen het minimumloon ver-

dienen, heeft de vrouwenafdeling van de 

Oostenrijkse vakcentrale ÖGB daartoe al 

een campagne opgestart. 

De vakbonden willen de verhoging van het 

minimumloon niet door wetgeving reali-

seren, maar via cao-onderhandelingen. De 

werkgevers hebben al laten weten hier niets 

in te zien. 

(planet labor)

De twintig bedrijven die staan genoteerd 

op de Brusselse beurs Bel20 (het equiva-

lent van de Nederlandse AEX), hebben in 

2009 een gezamenlijke winst behaald van 

maar liefst 14 miljard euro, ondanks een 

economische krimp van 3%. In 2008 verlo-

ren de bedrijven nog 28 miljard. In totaal is 

het resultaat dus 42 miljard verbeterd. De 

aandeelhouders hebben hier flink profijt 

van gehad. De bedrijven hadden de ruimte 

om de dividenden met 14% op te trekken 

tot 3,8 miljard. Het zijn vooral de werk-

nemers die verantwoordelijk zijn voor de 

opmerkelijke winstverbetering. De winst 

is namelijk vooral toe te schrijven aan het 

drastisch snijden in de kosten, onder meer 

door werknemers massaal te ontslaan.

(De Tijd) 

De Portugese regering wil de lonen bevrie-

zen van werknemers in de (semi)publieke 

sector om de uitgaven in de hand te hou-

den. De werknemers voelen daar niets 

voor. Werknemers bij het stedelijk vervoer 

en treinpersoneel hebben een protestmars 

aangekondigd, terwijl verpleegkundigen 

en piloten een stap verder gaan en willen 

staken. In januari hebben de verpleegkun-

digen ook al drie dagen gestaakt. Zij willen 

een verhoging van het starterssalaris, dat 

nu op € 1020 per maand ligt. De werkgevers 

boden € 180 extra, verspreid over drie jaar. 

Dat hebben de werknemers verworpen.    

(planet labor)

Het aantal ondernemingen in Duitsland 

met een paritair samengestelde raad van 

toezicht is in 2009 gestabiliseerd op circa 

700. Dat heeft de Duitse Hans Böckler 

Stichting becijferd, die jaarlijks de deel-

name van werknemersvertegenwoordigers 

in de raden van toezicht van grote onder-

nemingen onderzoekt. Deze raden zijn de 

Duitse variant van de Nederlandse raad van 

commissarissen. Sinds een wetwijziging 

in 1976 kent Duitsland in grote onderne-

mingen (meer dan 2000 werknemers) een 

paritair samengestelde raad van toezicht. 

De ene helft van de commissarissen wordt 

benoemd door de kapitaalbezitters, de an-

dere helft bestaat uit werknemersvertegen-

woordigers. 

Bij middelgrote ondernemingen met 500 

tot 2000 werknemers bestaat de zoge-

naamde 1/3 regeling. Dat betekent dat 2/3 

van commissarissen door de kapitaalbezit-

ters worden benoemd en bij 1/3 komt de 

benoeming van werknemerszijde. Tot nu 

toe was onbekend hoeveel bedrijven deze 

regeling toepassen. Maar dit voorjaar is hier 

voor het eerst onderzoek naar gedaan door 

de Universiteit van Jena. Die heeft berekend 

dat het om ongeveer 1500 middelgrote on-

dernemingen gaat.

(Jan Cremers)

IEdErEEN lId VaN dE BONd
FNV Bondgenoten meldde onlangs met 

gepaste trots dat het ledental in 2009 met 

ruim 5.000 is gegroeid. Is daarmee de da-

lende trend in het ledenbestand en de or-

ganisatiegraad van de vakbeweging tot 

staan gebracht? Dat is zeer de vraag. De 

ledenontwikkeling van veel andere bonden 

geeft nog geen reden tot optimisme. En een 

kortstondige groei van het ledental hebben 

we eerder gezien, bijvoorbeeld na de grote 

demonstratie op het Museumplein in 2004. 

Tot nog toe kunnen dit soort kleine oplevin-

gen de dalende trend in de organisatiegraad 

niet keren. In 1980 was nog ongeveer één 

op de drie werknemers van een vakbond, 

momenteel is dat nog maar één op de vijf.

Dat steeds minder werknemers lid zijn van 

een vakbond betekent nog niet dat zij het 

nut van een vakbond niet inzien of het be-

leid van de vakbonden afwijzen. Hier doet 

zich het free riders of liftersprobleem voor. 

Wie geen lid is van een vakorganisatie – en 

dus ook geen contributie betaalt – profiteert 

toch van veel activiteiten van de vakbond, 

zoals het afsluiten van cao’s en de beïnvloe-

ding van overheidsbeleid via de Sociaal-

Economische Raad en de Stichting van de 

Arbeid. Het liftersprobleem is voor veel 

vakbonden reden om meer nadruk te leg-

gen op individuele dienstverlening, waar-

van alleen betalende leden profiteren. Denk 

aan rechtsbijstand, advies over belastingen 

en loopbaan, aanvullende verzekeringen, 

en kortingen op consumptiegoederen. De 

hoop is dat als leden meer direct voordeel 

van hun lidmaatschap hebben, ze ook eer-

der bereid zullen zijn daarvoor contributie 

te betalen. Die individuele dienstverlening 

heeft echter twee nadelen. Ten eerste gaan 

de kosten van de individuele diensten af van 

de middelen die beschikbaar zijn voor de an-

dere taken, zoals het onderhandelen over en 

het afsluiten van cao’s. Ten tweede lijkt er 

weinig verband te bestaan tussen individu-

ele dienstverlening en collectieve belangen-

behartiging. Het is de vraag of de inzet van 

vakbonden bij cao-onderhandelingen of een 

SER-advies voldoende wordt gelegitimeerd 

door leden die alleen vanwege hun directe 

eigen belang lid zijn.

Daarom kan het liftersprobleem beter op 

een andere wijze worden aangepakt. Het lif-

tersprobleem doet zich voor bij zogenaamde 

publieke goederen en diensten, die niet uit-

sluitbaar en niet rivaliserend zijn. Niet uit-

sluitbaar betekent dat iedereen ervan profi-

teert, ongeacht of hij of zij eraan bijdraagt. 

Niet rivaliserend wil zeggen dat het profijt 

dat de een van die collectieve goederen trekt 

niet ten koste gaat het van het profijt van de 

ander. Zowel cao’s als het polderoverleg in 

de SER en de Star zijn in deze zin publieke 

goederen. De klassieke oplossing voor het 

liftersprobleem is om iedereen te verplich-

ten eraan bij te dragen. Zo is iedere burger 

verplicht voor de publieke goederen die de 

overheid levert – wegen, dijken, politie, de-

fensie, openbaar bestuur – belasting af te 

dragen. Waarom zouden we niet hetzelfde 

principe toepassen bij de publieke goede-

ren die vakbonden leveren? Het belang van 

cao’s wordt breed onderschreven – ook door 

niet-vakbondsleden – dus er is reden om alle 

werknemers daaraan mee te laten betalen. 

Een verplichte contributie aan de vakbewe-

ging dus, bijvoorbeeld in de vorm van een 

klein vast percentage van het loon.

Iedere werknemer mag dan meebetalen, dat 

lost nog niet het probleem op dat slechts 

een kleine minderheid van de werknemers 

lid is van een vakbond en mag meepraten 

en meebeslissen over het vakbondsbeleid. 

Daarom zouden alle werknemers niet al-

leen moeten worden verplicht om mee te 

betalen, maar ook om lid te worden van een 

vakbond. Als iedere werknemer vakbondslid 

is, zijn alle problemen rond de representa-

tiviteit van de vakbonden in een klap opge-

lost. Het ledenbestand van de vakbeweging 

vormt dan per definitie een afspiegeling van 

de beroepsbevolking.

Dit biedt bovendien een uitgelezen kans aan 

groepen die zich nu onvoldoende vertegen-

woordigd achten – zoals jongeren, vrouwen, 

flexwerkers of hoger opgeleiden – om hun 

stem te laten horen. Dat kunnen zij binnen 

de bestaande bonden doen, maar ook door 

een nieuwe bond op te richten. Aangezien 

iedereen toch al contributie betaalt, wordt 

het veel eenvoudiger om een nieuwe vak-

bond op te richten en een substantieel aan-

tal werknemers te organiseren. Dat houdt 

bovendien de gevestigde bonden scherp 

doordat zij gezonde concurrentie ondervin-

den van nieuwkomers. Om de concurrentie 

tussen bonden te bevorderen, is het zelfs 

denkbaar van alle werknemers te vragen 

(twee)jaarlijks hun lidmaatschap te herbe-

vestigen, zodat zij zich steeds weer moeten 

afvragen of zij zich bij hun huidige bond 

nog wel thuis voelen. 

Het is een open vraag of een verplicht vak-

bondslidmaatschap vooral de positie van de 

gevestigde vakbonden zal versterken of dat 

er juist een veel grotere variëteit aan vakbon-

den zal ontstaan, vergelijkbaar met het par-

tijpolitieke speelveld. Maar hoe dan ook zou 

het een belangrijke impuls kunnen bieden 

aan vernieuwing en revitalisering van onze 

overlegeconomie.
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