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Decentralisatie van sociaal overleg is een van de belangrijkste recente trends in het Europees 
arbeidsmarktbeleid sinds 2008.

Zuid-Europese landen hebben het zwaartepunt verlegd naar sector- of bedrijfsniveau. Wat kunnen 
we hiervan leren?

Experimenten met top-down doorgevoerde decentralisatie werken niet: bottom-up ruimte voor 

onderhandelingen op bedrijfsniveau, in het bijzonder voor kmo’s, is de sleutel.

Decentralisatie is geen wonderoplossing, maar kan bijdragen tot werkgelegenheid en welvaart mits 
efficiënte coördinatie tussen niveaus, een duidelijke bevoegdheidsverdeling, een stabiel kader, en 
een goede onderhandelingscultuur.
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Decentraliseren van sociaal overleg: wondermiddel of illusie?

Het decentraliseren van collectieve onderhandelingen is een van de belangrijkste trends in de recente wetgeving 
betreffende de arbeidsmarkt. In tal van Europese landen werden intussen – in verschillende gradaties – procedures 
en hervormingen ingevoerd om collectieve onderhandelingen op het niveau van bedrijven te versterken. De Grote 
Recessie heeft die trend nog versterkt – en dan in het bijzonder in verschillende Zuid-Europese landen die onder 
zware financiële druk waren komen te staan. In deze paper wordt onderzocht hoe deze hervormingen in de richting 
van decentralisering in de praktijk werken en worden op basis van de bevindingen de nodige beleidsconclusies 
getrokken. 

Economische theorieën hebben intussen al duidelijk aangetoond dat collectieve onderhandelingen, lonen en 
prijzen met elkaar verbonden zijn. Daaruit blijkt enerzijds dat, als de totale loonkosten na onderhandelingen met de 
vakbonden op een niveau komen te liggen dat relatief gezien te hoog is ten opzichte van de totale productiviteit, 
collectieve onderhandelingen uiteindelijk tot meer werkloosheid kunnen leiden. Anderzijds is ook duidelijk dat een 
beleid waarbij loonopslag wordt toegekend zonder rekening te houden met de productiviteit, kan leiden tot een 
sterke stijging van de inflatiedruk, wat ten slotte leidt tot een zwakkere concurrentiekracht van het hele land. 

Op basis van die kennis lijkt het duidelijk dat landen waarin de centralisering van de onderhandelingen niet al 
te ver is doorgedreven, betere werkgelegenheids- en inflatiecijfers kunnen voorleggen door de loonbepaling 
(door collectieve onderhandelingen) meer te decentraliseren, wat loonmatiging in de hand werkt. Bovendien kan 
decentralisering ervoor zorgen dat lonen meer worden aangepast aan de onderlinge productiviteitsverschillen 

tussen verschillende industriesectoren en regio’s. Met andere woorden: decentralisering zou beter inspelen op de 
behoeften van ondernemingen, werkzoekenden en arbeidsmarkten. 

Ondanks het feit dat de strategie, de intensiteit en de technieken van decentralisering van land tot land verschillen, 
zijn enkele gemeenschappelijke patronen zichtbaar die verwijzen naar de belangrijkste ingrediënten van waaruit de 
sterkte van collectieve onderhandelingen op het niveau van ondernemingen verder kan worden ontwikkeld.

In de eerste plaats houdt decentralisering in de meeste gevallen verband met de derogatie van het zogenaamde 

‘favourability’-principe, dat stelt dat onderhandelingen op het niveau van de onderneming alleen kunnen dienen om 
de resultaten van onderhandelingen op een hoger niveau te verbeteren. Dit principe ligt al langer onder vuur, omdat 
het volgens de tegenstanders de aanpassing van de loonkosten aan de omgevingen waarin de onderneming moet 
werken, bemoeilijkt, waardoor deze laatste over minder manoeuvreerruimte beschikt. Wanneer hiervan afstand 
wordt genomen, kunnen ondernemingen kosten drukken wanneer dat nodig is en hoeven ze daarbij geen rekening 
te houden met de inherente beperkingen van het principe. 

In de tweede plaats werd decentralisering ook gestimuleerd door lijsten op te stellen van de uitdagingen die best 
ofwel op sectoraal of op bedrijfsniveau worden onderhandeld. Met de wetgeving als opperste regel wordt beslist 
welke domeinen sectoraal blijven en welke domeinen naar het bedrijfsniveau kunnen worden gebracht voor 
onderhandelingen. Bovendien wordt deze aanpak vaak gebruikt in combinatie met de vorige. Deze techniek is 
mogelijk in landen waar het rechtssysteem wordt gekenmerkt door een intense tussenkomst van de overheid in het 
sociaal overleg.

Ondanks langdurige en zware inspanningen om een reëel en stevig onderhandelingsniveau bij de bedrijven te 
ontwikkelen, kon geen enkele van de betrokken landen vermeldenswaardige vooruitgang boeken in de richting van 
decentralisatie. Volgens de indeling van de OESO zijn de landen die hier worden geanalyseerd, vier voorbeelden 
van het gecentraliseerde en zwak gecoördineerde model. Bovendien lijken de beschikbare gegevens in dezelfde 
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richting te wijzen. Deze contra-intuïtieve resultaten kunnen aan verschillende oorzaken worden toegewezen.

In de eerste plaats hebben alle landen – ondanks de verschillen in de productieve structuur van hun economie – 
met elkaar gemeen dat hun economie vooral door kleine en middelgrote ondernemingen wordt gevormd. Het is 
duidelijk dat deze structuur de ontwikkeling van gedecentraliseerde onderhandelingen bemoeilijkt. In de meeste 
rechtssystemen is geen werknemersvertegenwoordiging opgenomen voor alle soorten ondernemingen, waardoor 
de ontwikkeling van een onderhandelingscultuur op bedrijfsniveau zelden verder reikt dan minder belangrijke 
knelpunten.

In de tweede plaats werden de meeste hervormingen die tijdens de financiële crisis werden goedgekeurd, 
eenzijdig door overheden (of in sommige gevallen door Europese instellingen) opgelegd. Deze aanpak kan de 
doeltreffendheid van de hervormingen zelf aantasten, aangezien de partijen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de hervormingen, niet bij de goedkeuring werden betrokken of er zelfs politiek niet achter staan. 

Ten slotte kunnen sociale partners om strategische redenen zo te werk gaan dat de praktische implementatie 
van decentralisering van collectieve onderhandelingen wordt voorkomen, ingeperkt of zelfs minder doeltreffend 
wordt. Met andere woorden: vakbonden noch ondernemingen blijken erg geïnteresseerd in het nastreven van 
onderhandelde afwijkingen tot een hoger onderhandelingsniveau wanneer dit toegelaten is. 

De vraag over de efficiëntie van de collectieve onderhandelingsstructuur is nog lang niet beantwoord. Sterker 
nog: het ziet er steeds meer naar uit dat op deze vraag niet één antwoord kan worden gegeven. Sommige 
onderzoekers hebben het thema opnieuw vol onder de aandacht gebracht door aan te voeren dat zogenaamde 
‘two-tier’ onderhandelingssystemen (d.w.z. waarbij onderhandelingen op bedrijfsniveau alleen boven op 
sectorale onderhandelingen kunnen komen) slechtere oplossingen zijn dan volledig gecentraliseerde of volledig 
gedecentraliseerde systemen omdat ze noch op micro-economische noch op macro-economische schokken 
kunnen reageren. Anderen voeren dan weer aan dat een tussenoplossing mogelijk zou zijn als ze goed kan worden 
gecoördineerd. Recent onderzoek door de OESO toont in het bijzonder dat gecoördineerde systemen vaker kunnen 
worden gelinkt met een hogere werkgelegenheid, lagere werkloosheid, een betere integratie van kwetsbare 
groepen en minder grote loonkloven dan bij volledig gedecentraliseerde systemen. 

Vanuit dit standpunt bekeken komt het er in de eerste plaats op aan om de bestaande coördinatie van de 
onderhandelingen te behouden of zelfs nog te versterken. Een strategie van decentralisering zou dan ook gericht 
moeten zijn op een efficiënte coördinatie, waarbij een antwoord wordt gegeven op vragen zoals welke functies 
en taken moeten worden gecoördineerd, aan welke structurele basisvoorwaarden moet worden voldaan voor 
de coördinatie van de onderhandelingen, welke richtlijnen moeten worden gevolgd voor de coördinatie van 
activiteiten of welke coördinatiemechanismen nodig zijn om die richtlijnen te implementeren.

De analyse van recente hervormingen in Europa leert ons dat een gecoördineerde decentralisering van 
onderhandelingen pas doeltreffend is als de macro-economische en institutionele omstandigheden aanwezig zijn 
en als ook de onderhandelende partijen volledig bij het proces worden betrokken. Dit impliceert: 

• een bedrijfsspecifieke actieve bedrijfscultuur en capaciteit tot onderhandelen; 

• de (stilzwijgende) steun van de geïnstitutionaliseerde niveaus voor gecentraliseerde onderhandelingen; 

• de nodige wettelijke mogelijkheden voor een bepaalde mate van gedecentraliseerde autonomie en een  
 toewijzing van onderhandelingsthema’s aan het bedrijfsniveau.

Decentralisering werkt nooit per decreet.


