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INTERNATIONAAL VAKBONDSNIEUWS 
 

 
Klimaatplannen met oog voor de sociale gevolgen 
 
Impressie van een etui-workshop 

Op 18 januari 2023 heeft het Europees Vakbondsinstituut ETUI in Brussel een workshop georganiseerd over het onderwerp “Understanding 

and taking action on companies’ climate transition plans: what role for workers’ representatives and trade unions?”. Een hele mond vol, maar 

een onderwerp, waarvan het belang nauwelijks overschat kan worden. Zoals gewoonlijk stond ook in deze workshop het belang dat we NU 

gaan VERANDEREN, rood, vetgedrukt en met hoofdletters, voorop. De signalen die we inmiddels van alle kanten krijgen, wijzen er immers op 

dat we als wereldsamenleving lang niet voldoende doen om aan de klimaatontwrichting en de aantasting van de biodiversiteit een halt toe te 

roepen. En ook dat onze westerse wereld en daarbinnen vooral de (grote) bedrijven daarbij een belangrijke en cruciale rol vervullen. De 

uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe (weliswaar minder snel dan voorheen) en een groot aantal bedrijven (vooral grote multinationals) lijkt 

zich nog steeds alleen maar om winstmaximalisatie en aandeelhouders te bekommeren. De fossiele multinational Shell presteert het zelfs om 

met een uitspraak van de Nederlandse rechter op zak, gewoon full blow door te gaan met het zoeken naar en exploiteren van fossiele 

brandstoffen (zoals momenteel o.m. in de Waddenzee gebeurt). Initiatieven zoals de bedrijvenactie van Milieudefensie zijn elders in de wereld 

(ook in de EU-landen) nog volkomen onbekend. Tijd dus om in ieder geval vanuit de Europese vakbeweging hieraan veel meer aandacht te 

gaan besteden. Daarbij moet ook veel aandacht worden besteed aan de gevolgen voor werknemers en burgers in onze samenleving. Er 

moet sprake zijn van een eerlijke transitie, die gedragen wordt door onze burgers. 

 

In kaart brengen van het bedrijvenprobleem 
De deelnemers aan de workshop kregen onder vakkundige begeleiding de gelegenheid om uit bestaande rapportages van bedrijven zo veel 

mogelijk informatie te halen om een beeld te krijgen van de bereidheid van die bedrijven voor verandering om het klimaatprobleem aan te 

pakken. Daarbij gaat het o.m. om duurzaamheidsverslagen en andere financiële en niet-financiële rapportages van bedrijven. Tijdens dat deel 

van de workshop bleek o.m. dat van de bedrijven, die dat soort rapportages maken en publiceren, de bereidheid tot verandering vaak nog zeer 

gering is. Ook bleek daarbij dat het betrekken van de eigen werknemers daarbij (Europese Ondernemingsraad, e.d.) nauwelijks plaatsvindt en 

dat slechts in enkele gevallen vakbonden als overlegpartners worden beschouwd i.v.m. mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid. Toch 

biedt het onderzoeken van die rapportages een goede eerste mogelijkheid voor klimaat- en vakbeweging om de stand van zaken voor de 

noodzakelijke verandering in kaart te brengen. Helaas beperkt de huidige (Europese) wetgeving voor dit soort rapportages zich nog veelal tot 

de grote bedrijven. 

De rol van werknemers en de vakbonden 
Hoewel het geplande deel van de workshop over dit onderdeel door tijdsproblemen helaas niet is doorgegaan, is over dit aspect wel een aantal 

belangrijke zaken naar voren gebracht. Op Europees (EU) niveau kunnen Europese Ondernemingsraden (EOR) in de multinationale bedrijven 

hun stem laten horen. Dat kan helpen, zeker als je daarbij voor de nodige publiciteit zorgt. Het biedt echter bij veel multinationals geen echte 

ingang om in gesprek te komen over de werkelijke omvang van de problematiek in het eigen bedrijf en de mogelijkheden om veranderingen 

tot stand te brengen waardoor het bedrijf een goede, klimaatverantwoordelijke toekomst tegemoet kan gaan. Omdat in de overeenkomsten 

voor de instelling van veel EOR’s de klimaatproblematiek niet als zodanig wordt genoemd (de zogenaamde bullet-lijstjes in die 

overeenkomsten), weigeren sommige directies überhaupt om over het onderwerp in gesprek te gaan met hun EOR. In nationale OR-wetgeving 

(zoals in Nederland) is daarvoor wel een aantal goede mogelijkheden voorzien, maar dat is slechts in een klein aantal landen het geval. Daarbij 

speelt in multinationale bedrijven ook het probleem van de “transnationale besluitvorming” een belangrijke rol: besluiten worden vaak in een 

ander land / op een ander niveau genomen dan waar op een bepaald moment de gevolgen (voor werknemers en samenleving) zichtbaar en 

voelbaar worden. 

In sommige bedrijven in de EU vindt wel samenwerking met vakbonden plaats. Dat is vooral het geval in bepaalde EU-landen, die daarvoor 

vaak ook adequate wetgeving (ontwikkeld) hebben. In de afgelopen jaren is dat bijvoorbeeld het geval geweest in Spanje. Daarbij speelde ook 

een publieke raadpleging een rol. 
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Als begin van een snel en intensief proces om vanuit de (Europese) vakbeweging een rol te gaan spelen bij de beïnvloeding van multinationale 

bedrijven m.b.t. klimaataangelegenheden, heeft de workshop naar mijn idee een belangrijke rol vervuld. Er moeten echter wel snel Europese 

regels komen, die er voor zorgen dat werknemers via hun vakbonden, (Europese) ondernemingsraden e.d. onmiddellijk, intensief en 

diepgaand betrokken moeten worden bij alle besluitvorming over klimaat-gerelateerde onderwerpen van die bedrijven. Daarvoor kunnen 

we niet wachten op de verbeteringen van de EU-wetgeving voor medezeggenschap, die momenteel in behandeling zijn. Wat verdere ETUI-

workshops/betrokkenheid betreft geldt voor mij: hoe sneller, hoe beter. Ik zal me daarvoor in ieder geval hard maken. We moeten en 

kunnen er voor zorgen dat we in deze levensbelangrijke situatie als vakbonden daadwerkelijk het verschil maken 

Ernst Kuntz, kaderlid FNV en klimaatactivist 
 
 

 
 
 

 
NIEUWS UIT EUROPA 
 

EU regelgeving voor korte termijn verhuurplatforms als AIRbnb en Booking.com 
 
Op 7 november vorig jaar heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening om de transparantie op het gebied 
van korte termijn verhuur van accommodaties te vergroten en lokale overheden meer handvatten te geven grip op de sector te krijgen. 
Kortom, een voorstel voor een verordening voor verhuurplatforms als AIRbnb en Booking.com. 
Eurocommissaris Vestager benadrukte dat de online korte termijn verhuur van accommodaties erg gestimuleerd is door de opkomst van de 
platformeconomie, maar dat de sector te weinig transparant is. Het gebrek aan betrouwbare data maakt het volgens haar moeilijker voor 
lokale autoriteiten om beleid te maken en oplossingen te vinden voor mogelijke problemen, zoals een gebrek aan betaalbare woningen of een 
te grote toestroom van toeristen.   
De Commissie stelt vast dat de korte termijn verhuur van accommodaties een fenomeen is dat zich heel snel ontwikkeld heeft; het 
vertegenwoordigt nu ongeveer een kwart van alle toeristische accommodatie in de EU en de verwachting is dat dit aandeel de komende jaren 
zal toenemen. Zo is het aantal boekingen in de eerste helft van 2022 met 138 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Korte 
termijn verhuur is daarmee een factor van belang geworden voor verhuurders, gasten en voor veel lokale gemeenschappen. Maar er is te 
weinig transparantie en toezicht. De lidstaten hebben verschillend beleid rond de verhuurplatforms. De Commissie wil die versnippering 
aanpakken door regels op te stellen over het delen van gegevens door de online-platforms (het “wie”, “wat” en “waar” ervan).  
Ieder verhuurder krijgt een eigen registratienummer en de conceptverordening bevat regels over hoe die registratienummers worden 
weergegeven op het platform. De platforms, zoals AIRbnb, moeten steekproefsgewijs controleren of de verhuurders zich registreren en de 
juiste nummers vermelden. Overheidsinstanties kunnen platforms vragen dwingen het aanbieden van accommodaties door niet/onjuist 
geregistreerde verhuurders te verwijderen. 
Lokale overheden houden de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen hoeveel en hoe vaak woningen verhuurd mogen worden via platforms. 
Maar de platforms zullen hun informatie-uitwisseling met de overheidsinstanties moeten stroomlijnen: eenmaal per maand zullen online 
verhuurplatforms, zoals AIRbnb en Booking.com, data moeten delen over hoeveel nachten een huis of appartement verhuurd is en aan 
hoeveel personen. Dat moet het voor een gemeente bijvoorbeeld makkelijker maken zicht te krijgen op de toeristenstromen en diensten (zoals 
vuilnisophaal). De verplichtingen gelden ook voor kleinere platforms met gemiddeld minder dan 2.500 verhuurders per maand, maar zij zullen 
van een soepeler regime genieten. 
De platforms sturen de gegevens naar de overheidsinstanties via een digitale tool, een zogenaamd nationaal “centraal digitaal toegangspunt”. 
Ook worden de gegevens gebruikt voor in de toerismestatistieken van Eurostat en als input voor de komende Europese gegevensruimte voor 
toerisme. De lidstaten moeten toezicht houden op de uitvoering en sancties voorzien voor platforms en verhuurders die zich niet aan de regels 
houden.  
In het Europees Parlement is Kim van Sparrentak (GroenLinks) rapporteur op dit dossier. Zij maakte duidelijk dat: “De huidige woningcrisis kan 
alleen worden opgelost als duidelijk wordt dat huizen zijn bedoeld om in te wonen en niet om winst mee te maken. Met de wetgeving gaan we 
duidelijk maken dat het niet de grote techbedrijven, maar democratisch verkozen overheden zijn die de regels in steden maken. De Commissie is 
met een goed voorstel gekomen, maar er zijn op verschillende vlakken nog verbeteringen nodig. Steden moeten voorwaarden kunnen opleggen 
vóór een woning geadverteerd kan worden. De sancties die opgelegd worden bij niet-naleving moeten ook hoger.’’  
Als het Europees Parlement in een later stadium instemt met het rapport, wordt dit de inzet van het Europees Parlement voor de 
onderhandelingen met de lidstaten in de Raad, die de komende maanden hiertoe ook een eigen standpunt vaststellen.  
 

 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_571_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_571_1_EN_ACT_part1_v7.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_6493
https://groenlinks.nl/nieuws/van-sparrentak-hoofdonderhandelaar-europarlement-op-airbnb-wet
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EU voorstellen versterking sociale dialoog 
 
De Europese Commissie heeft op 25 januari een mededeling en een ontwerpaanbeveling voor de lidstaten in de Raad over de versterking van 
de sociale dialoog in de EU gepubliceerd, waarin zij onder meer de lidstaten zal oproepen om een klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor 
het overleg tussen sociale partners en om kaders voor collectieve onderhandelingen bevorderen (mede in vervolg op de recente EU-richtlijn 
over toereikende minimumlonen die vereisten bevat om ervoor te kunnen zorgenmeer werknemers onder collectieve onderhandelingen te 
laten vallen). 
 
De ontwerpaanbeveling beoogt de omzetting van deze Europese richtlijn in nationaal recht, de Europese pijler van sociale rechten en het 
bijbehorende actieplan aan te vullen en stelt voor "de nationale sociale dialoog en collectieve onderhandelingen te ondersteunen en sterke en 
onafhankelijke werknemers- en werkgeversorganisaties en maatregelen ter versterking van hun handelingsvermogen te bevorderen".  
 
In het voorstel van de Commissie wordt de volledige autonomie van sociale partners erkend. Het bevat drie hoofdelementen:  

• Zorgen voor de raadpleging van de sociale partners over het ontwerp en de uitvoering van economisch, werkgelegenheids- en sociaal 
beleid volgens de nationale praktijken 

• De sociale partners aanmoedigen om naar nieuwe vormen van werk en atypisch werk te kijken, en om breed te communiceren over 
de voordelen van de sociale dialoog en over eventueel ingevoerde collectieve overeenkomsten 

• Een verhoging van de capaciteit van werknemers- en werkgeversorganisaties mogelijk maken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
ze toegang hebben tot relevante informatie en door te zorgen voor steun van nationale regeringen 

 
Het voorstel beveelt aan dat er een gunstige omgeving is voor de bipartiete en tripartiete sociale dialoog die “the fundamental rights of 
freedom of association and collective bargaining, promotes strong and independent workers’ and employers’ organisations, includes measures 
to strengthen their capacity, ensures access to the relevant information needed in order to participate in social dialogue, promotes engagement 
in social dialogue on the part of all parties, adapts to the digital age, promotes collective bargaining in the new world of work (...) and ensures 
appropriate institutional support” . 
De ontwerpaanbeveling beveelt de lidstaten ook aan ervoor te zorgen dat organisaties naar behoren representatief zijn, met objectieve criteria 
die zijn vastgesteld in overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties. En wanneer zowel vakbonden als gekozen vertegenwoordigers in 
hetzelfde bedrijf aanwezig zijn, moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het bestaan van gekozen 
vertegenwoordigers niet wordt gebruikt om de positie van de betrokken vakbonden of hun vertegenwoordigers te ondermijnen. 
 
In haar ontwerpmededeling kondigt de Commissie om de rol van de sociale partners bij de beleidsvorming in de EU verder te bevorderen en 
de sectorale sociale dialoog op EU-niveau te versterken, een reeks maatregelen aan om: 

• De Europese sectorale sociale dialoog te versterken door het kader ervan te moderniseren, in nauwe samenwerking met de sociale 
partners van de EU, door een mogelijke herziening van de huidige regels overeenkomsten van de sociale partners blijven steunen, 
met name door middel van administratieve ondersteuning en juridisch advies; 

• De betrokkenheid van de sociale partners bij de beleidsvorming van de EU versterken, bijvoorbeeld door vóór het werkprogramma 
van de Commissie de standpunten van de Europese cross sectorale sociale partners over de beleidsprioriteiten van de EU te 
verzamelen; 

• De technische en financiële steun van de EU aan de sociale partners doeltreffender maken. Zo zal de Commissie in samenwerking 
met de sociale partners een onderzoeksnetwerk opzetten voor het monitoren en bevorderen van de sociale dialoog in de EU; 

Daarnaast roept de Commissie de sociale partners op om meer sociale partnerovereenkomsten te onderhandelen en te sluiten en het 
lidmaatschap en de representativiteit van zowel vakbonden als werkgeversorganisaties te verbeteren. 
 
De Commissie wil de EU sociale dialoog ook internationaal blijven bevorderen door regelmatige samenwerking met de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De Commissie moedigt de lidstaten aan de IAO-
verdragen te blijven ratificeren en daadwerkelijk uit te voeren. 
 
Vervolgstappen 
De lidstaten zullen de komende maanden in de Raad spreken over de ontwerpaanbeveling. De bedoeling van het Zweeds Voorzitterschap is 
eventuele aanname in de juni Raad, maar een aanbeveling op dit terrein moet met unanimiteit van stemmen aangenomen worden, en dat ligt 
zeker niet makkelijk. Zo gaat het gerucht dat de Zweedse overheid zelf geen groot voorstander is van het voorstel dat te weinig zou doen om 
het Zweedse model te borgen. Voor ons vakbonden is het van groot belang dat lidstaten echt uitvoering gaan geven aan de uitgangspunten 
van de ontwerp aanbeveling. Zo bevat het voorstel een oproep dat er indicatoren ontwikkeld moeten gaan worden om te kunnen toezien op 
de uitvoering van de uitgangspunten door de lidstaten, maar kunnen de verdere bepalingen niet afgedwongen worden. Kortom, een goede 
stap, maar “the proof of the pudding is in the eating”. 
Een mededeling heeft ook geen afdwingbaar rechtgevolg, het geeft weer hoe de Commissie om wil gaan met de eigen bevoegdheid. In de 
mededeling staat een aantal mooie uitgangspunten, maar is ook nog veel niet beantwoord of onduidelijk. Zo zegt de Commissie de EU 
sectorale sociale dialoog te willen ondersteunen, maar gaat zij het functioneren van de verschillende commissies bekijken en moeten 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_290
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_290
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bijeenkomsten veelal online plaats vinden. Een online vergadering is niet altijd even bevorderlijk om als sociale partners het vertrouwen op te 
bouwen er samen uit te kunnen komen.  Een ander gemis is dat de Commissie geen duidelijkheid geeft hoe zij voortaan om wil gaan met 
overeenkomsten uit de EU sociale dialoog die sociale partners aan de Commissie aanbieden om voor te leggen aan de lidstaten in de Raad als 
EU wetgevingsvoorstel. Daarover zegt de Commissie dat zij zal: “assess the agreement’s legality and the signatory parties’ representativeness, 
as well as the appropriateness of implementing the agreement through EU law, by looking at economic, social and political aspects among 
other considerations. An impact assessment may be conducted in this context”. Kortom, de Commissie beslist zelf of ze dat wil doen of dat ze 
dat niet wil doen, zonder dat wij als EU sociale partner ook maar enig inzicht hebben in de criteria die de Commissie in haar afweging toepast. 
Dat biedt (te) weinig houvast.  
 
 

 
 

 
Belangrijke stappen in Europees Parlement m.b.t. Richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence 
 
 
In februari vorig jaar publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een EU richtlijn over corporate sustainability due diligence om 
negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in waardeketens centraal aan te pakken. Met het richtlijnvoorstel wil de Europese 
Commissie een transparant en voorspelbaar kader voor de hele EU tot stand brengen dat ondernemingen helpt om duurzaamheidsrisico's en -
effecten op de belangrijkste mensenrechten- en milieurisico's te beoordelen en te beheren, ook in hun waardeketens.  
Op 1 december hebben de lidstaten in de Europese Raad een akkoord bereikt over haar standpunt ten aanzien van de CSDD. Duit standpunt 
vormt de basis voor de lidstaten om de onderhandelingen met het Europees Parlement aan te gaan.   
Op 24 januari hebben maar liefst vijf commissies van het Europees Parlement hun adviesrapporten over de richtlijn ‘corporate due diligence’ 
goed. Ze waren het in grote lijnen eens met de voorstellen van de hoofdrapporteur, Lara Wolters (PvdA), die pleit voor een ambitieuzere 
richtlijn over mensenrechten en respect voor het milieu. De standpunten van de verschillende Commissies worden nu aan de JURI commissie 
gestuurd, waarna de plenaire vergadering van het Europees Parlement van mei 2023 het uiteindelijke standpunt van het Europees Parlement 
moet bevestigen, waarna de onderhandelingen met de lidstaten in de Raad van start kunnen gaan.    
In het onderstaande het twitterdraadje van rapporteur Lara Wolters van 24 januari over de belangrijke EU Human Rights Due Diligence 
regelgeving: 
“De kop is eraf: vandaag startten onderhandelingen over de Europese wet die het bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord te 

ondernemen. De bedoeling is dat er eind van dit jaar een deal is. Het gaat er enorm om spannen. Hieronder leg ik uit waarom 👇”: 
 
 

 

https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-rules-for-large-companies/
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“Er is veel onenigheid over vragen als:  
- Voor welke bedrijven moet de wet gaan gelden? 
- Moet een bedrijf zich bezighouden met zijn hele keten of alleen zijn directe leveranciers? 
-Hoe kunnen slachtoffers hun recht halen? 
- Hebben vakbonden en werknemers ook wat in te brengen?” 
 
“In Brussel heet de wet Due Dilligence. Wat zoveel betekent als: rekenschap afleggen. Bedrijven moeten zich verdiepen in hun aanvoerketen en 
een serieuze inspanning leveren om kinderarbeid, milieuvervuiling en slavernij tegen te gaan”. 
 
“In Nederland is ook een wet over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de maak. Het is voor de Europese onderhandelingen heel 
belangrijk dat de Nederlandse wet een sterke wet wordt. Zo staan we de komende tijd sterker in Brussel, en dat komt mens en milieu ten 
goede”. 
 
“VNO-NCW zegt een Europese wet te willen. Tegelijkertijd lobbyt het bedrijfsleven in Brussel voor een tandeloze wet. Dat is niet de juiste weg. 
Vandaag schreef de Volkskrant al over de twee gezichten van de bedrijfslobby”. (Zie volkskrant.nl: Bedrijvenlobby in Brussel knaagt aan regels 
voor duurzaam ondernemen: Op een conferentie in Den Haag blijkt maandag waarom werkgeversorganisatie VNO-NCW stug vasthoudt aan 
haar standpunt 
 
 

 
 
 

AGENDA 
 
Save-the-date: Boekbespreking "Democratiseer Ons Werk" 
Datum:  15 februari 2023 

Plaats:   Pakhuis De Zwijger in Amsterdam 

Tijd:  20.00 uur 

Aanmelden:  Klik hier voor meer informatie over het programma en om je aan te melden. 

 
Op 15 februari organiseert de FNV samen met de Rijksuniversiteit Groningen een boekbespreking ter gelegenheid van de Nederlandse 
vertaling van "Democratize Work". De avond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam start om 20 uur met keynote speaker Isabelle Ferreras, een 
van de initiatiefnemers van deze beweging, gevolgd door een panelgesprek met o.a. Anja Dijkman, projectleider Platformwerk bij FNV. 
Ook de Nederlandse vertaling zelf draagt de signatuur van de FNV. Het voorwoord is namelijk geschreven door Catelene Passchier, voormalig 
vicevoorzitter FNV en sinds 2017 voorzitter van de Workers' group van de ILO. 
 
De voertaal is Nederlands en de entree is gratis. Klik hier voor meer informatie over het programma en om je aan te melden. 
Democratzing Work is een wereldwijd netwerk van wetenschappers, activisten en praktijkbeoefenaars die geïnteresseerd zijn in een betere, 
rechtvaardigere en duurzamere toekomst van werk. In mei 2020, tijdens de eerste lockdowns, werd een manifest over de toekomst van werk 
gepubliceerd in 36 landen, dat sindsdien meer dan 6000 handtekeningen heeft vergaard. Het manifest riep op tot democratisering, 
decommodificatie en decarbonisatie van werk, principes die verder werden uitgewerkt in een boek (vertaald in het Frans, Italiaans, Portugees, 
Engels en binnenkort dus ook in het Nederlands). 
 

 
 
 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bedrijvenlobby-in-brussel-knaagt-aan-regels-voor-duurzaam-ondernemen-waarom-wat-is-jullie-probleem-ermee~b28e0251/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bedrijvenlobby-in-brussel-knaagt-aan-regels-voor-duurzaam-ondernemen-waarom-wat-is-jullie-probleem-ermee~b28e0251/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bedrijvenlobby-in-brussel-knaagt-aan-regels-voor-duurzaam-ondernemen-waarom-wat-is-jullie-probleem-ermee~b28e0251/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F
https://dezwijger.nl/programma/democratiseer-ons-werk
https://dezwijger.nl/programma/democratiseer-ons-werk
https://democratizingwork.org/
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FNV, Team Europa en Internationale Zaken van de Beleidsadviesgroep 
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