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Als vakbondsvrijgestelde Justitie Noord/Oost, lid van het landelijk groepsbestuur (LGB) en kaderlid CNV 
Publieke Zaak heb ik, Luuk Middelbos samen met Marina Nolle, Jorick de Bruin en Eric de Macker dit 
symposium bijgewoond. 
 
Eerst wat uitleg wat de CESI en haar uitdaging is. 
 
De Europese Confederatie van Onafhankelijke Vakbonden (CESI-Confederation Europeenne des 
Independents syndicats) is een Europese overkoepelende organisatie, met leden uit de EU-lidstaten, 
momenteel zijn dit er 28. CESI is niet verbonden aan een politieke partij en verdedigt vakbondspluralisme op 
Europees niveau. Via haar lidorganisaties, vertegenwoordigt zij enkele miljoenen werknemers. In 1990 is zij 
opgericht te Brussel en kan zij bij de uitvoering van haar werk rekenen op de steun van meer dan dertig 
filialen die op hun beurt weer vertegenwoordigd worden door enkele miljoenen werknemers. Het is een jonge 
organisatie, die nog steeds groeit en nieuwe leden wil trekken. 
 
Zij heeft een Europese uitdaging. Vakbonden in Europa worden geconfronteerd met grote uitdagingen. 
Demografische veranderingen, het gebrek aan banen in veel lidstaten, de staatsschuld en globalisering 
dwingen Europa te komen met nieuwe antwoorden. Ook spant zij zich erg in voor het succes van de 
Europese eenheid en de miljoenen arbeiders die het vertegenwoordigt. Sterke punten van de CESI zijn haar 
relaties. De organisatie maakt gebruik van de vaardigheden van haar lidorganisaties en brengt ze samen in 
hun gespecialiseerde commissies en sectorale organisaties. Ook hebben sommige leden een zetel in het 
Europees Economisch en Sociaal comité en doen dan ook hun best om de invloedssfeer van de CESI uit te 
breiden. 
 
Het presidium beheert CESI 's zaken als een Uitvoerende Raad, in overeenstemming met de beslissingen 
van het congres en de raad. De raad bestaat uit een president, de vicevoorzitters, de secretaris-generaal, de 
penningmeester en de voorzitter van de Europese Academie. Eén van de vicevoorzitters is Eric de Macker. 
 
CESI symposium 
 
Deskundige sprekers uit verschillende Europese instellingen en nationale overheden namen deel aan de 
besprekingen en hebben een bijdrage geleverd die gericht zijn om aanbevelingen op te stellen voor de 
ontwikkeling van een opvolger van het programma van Stockholm. 
 
Het programma van Stockholm, dat loopt van 2010 tot 2014, is het derde EU-initiatief, wat richtlijnen 
nastreeft betreffende de samenwerking voor de lidstaten en verdiept zich in de coördinatie op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken. CESI vice-president Jean-Claude Delage( Fonctions Publiques-CGC) 
onderstreepte het belang van feedback van werknemers op het gebied van de ontwikkeling van een 
programma van post-Stockholm. 
 
De ochtend sessie werd geopend met de uitleg van de betrokken deskundigen op EU-niveau, zoals o.a. 
Vertegenwoordigers van de Raad, Eurojust, Europol, Frontex en het COSI ( het Permanent Comité voor 
interne veiligheid). De sprekers gaven de afgevaardigden in de zaal nuttige inzichten door, nl. op het gebied 
van  samenwerking van justitie en binnenlandse zaken. De discussie draaide uiteindelijk bij tot de 
tenuitvoerlegging van één Europees aanhoudingsbevel (EAB). Tijdens deze sessie, hoorden de 
afgevaardigden in de zaal verschillende nationale perspectieven op uitdagingen, waarmee de lidstaten bij de 
toepassing van het EAB in de praktijk tegen kunnen komen. Zo zou men kunnen afstraffen in het land van 
delict en uitzitten in eigen land. Probleem waar men in de 28 lidstaten tegen aan loopt, zijn de diverse 
vormen van afstraffen voor hetzelfde delict. 
 
Op de tweede dag werden diverse voorbeelden besproken door werknemers werkzaam op verschillende 
werkterreinen binnen het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Problemen in de grensgebieden, zoals 
o.a. Verschillende werktijden of kantoortijden. Eigenlijk moet men altijd 24 uur informatie kunnen krijgen. Ook 
de diversiteit van paspoorten geven een probleem. Als ambtenaar is het moeilijk om een vals paspoort van 
een buurland te onderscheiden. Een crisissituatie in een grensgebied kan leiden tot verschillende 
benaderingen, deze kunnen weer leiden tot verschillende beslissingen, waardoor er ook weer verschillende 



maatregelen genomen gaan worden. Wat duidelijk werd uit deze case-studies, is de noodzaak van een 
internationale aanpak van risicobeoordeling en risicomanagement. 
 
Voor CESI secretaris-generaal Klaus Heeger zijn deze voorbeelden een belangrijk onderdeel van het 
symposium. Rekening houdend met de verschillende ervaringen moet er gezocht worden naar een goede 
follow-up van het programma van Stockholm, dat goed zal gaan werken in de praktijk. 
 
Ik vond het een zeer leerzame en waardevolle ervaring om kennis gemaakt te hebben met deze Europese 
overkoepelende vakbondsorganisatie, CESI. Tevens ben ik ervan overtuigd dat het een zeer nuttige bijdrage 
levert aan het Europees parlement. Het is dan ook goed, dat wij als CNV Publieke Zaak vertegenwoordigd 
zijn om ook onze belangen zo goed mogelijk mee kunnen laten wegen in de totale besluitvorming. 
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