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Symposium on Innovative Social Dialogue in Europe 

BNP Paribas Fortis, Brussels (Belgium), 09.10.2012 

Extensive information on a practical example, namely the collective bargaining agreement as it exists at 
BNP Paribas Fortis in Belgium, was given by the management and trade unions. 
Here the “consensus model” has in any case proved its advantage, more than the confrontation model. Still, 
it has cost nine months of negotiating. 
Important is that the management has an attitude of “negotiating”. What if that would not be the case? Trade 
unions were clear: if you see that the management is not ready for it, then go for the confrontation. 

In the course of the debate, Bert Van Caelenberg asked if this could lead to a Belgian version of the “Dutch 
Polder Model”? The speakers were of the opinion that, as a company, they have a better position to hold 
negotiations than at national level. National interference and the press can have a very negative effect on 
negotiations. 

Guido Schwarz, European Commission, DG Social Affairs and Inclusion, focussed on the future of Social 
Dialogue. 

In 41 sectors, a European committee already exists and is operational. 63 employers organisations and 15 
workers organisations are thus involved at European level. 

In times of crisis, it is necessary to focus on growth and job creation. He says that, at present, the available 
capacities are not being fully used. In times of crisis, “all” national social partners should be involved. That 
this means that the DG Employment should admit “all” European partners, still seems not to be fully 
understood by all officials of the European Commission. 

Apart from the COO F. Diercks and the C-HRM Bert Van Rompaey, experts from the Universities of Leuven 
and Sevilla were given the floor. 
Paul Windey, president of the National Labour Council of Belgium and facilitator of labour negotiations at 
European levels, spoke about the competences which are expected from trade union delegates and 
employers organisations with a view to their participation in European Social Dialogue. 
There is a clear lack of trained negotiators in European Social Dialogue. 
During this session with limited places, Bert Van Caelenberg (Eurofedop) represented the experience of 
Eurofedop in European Social Dialogue. His interventions were well appreciated by the participants in the 
meeting room 

 
Bert Van Caelenberg  
Secretary General 

PS.  During the Belgian presidency, Paul Windey was as expert involved in the establishment of the first 
regulation on European Works’ Councils. 
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Symposium on Innovative Social Dialogue in Europe 

BNP Paribas Fortis, Brussel (België), 09.10.2012 

Een praktisch voorbeeld, met name de CAO bij BNP Paribas Fortis in België, werd uitvoerig toegelicht door 
management en vakbonden. 
Het “consensusmodel” heeft hier in ieder geval zijn voordeel bewezen, meer dan het confrontatiemodel. Het 
kostte wel negen maanden aan onderhandelen. 
Belangrijk is dat het management een attitude heeft van “overleg”. Wat als dat er niet is? Vakbonden waren 
duidelijk: als je ziet dat het management daar niet klaar voor is, ga dan voor de confrontatie. 

Bij het debat vroeg Bert Van Caelenberg of dit op termijn naar een Belgisch type van “Nederlands 
Poldermodel” zou kunnen gaan. De sprekers waren van oordeel dat zij als bedrijf een betere positie hebben 
voor overleg dan op nationaal vlak. Nationale inmenging en pers kunnen zeer negatief werken op de 
onderhandelingen. 

Guido Schwarz, European Commission, Social Affairs and Inclusion DG, concentreerde zich op de toekomst 
van de Sociale Dialoog. 

In 41 sectoren is er een Europees Comité. Daaraan werken 63 werkgeversorganisaties en 15 
werknemersorganisaties op Europees niveau. 

In tijden van crisis zal men zich moeten concentreren op groei en jobcreatie. De huidige capaciteiten zijn niet 
volledig gebruikt, zegt hij. In tijden van crisis moeten “alle” nationale sociale partners betrokken worden. Dat 
de DG Employment daarvoor ook “alle” Europese partners moet opnemen, dringt nog niet door bij sommige 
ambtenaren van de Commissie. 

Naast de COO F. Diercks en de C-HRM Bert Van Rompaey, kwamen ook experts van de Universiteit Leuven 
en Sevilla aan het woord. 
Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad van België en stimulator van arbeidsonderhandelingen 
op Europees vlak, had het over de competenties die verwacht worden van vakbondsafgevaardigden en 
werkgeversorganisaties om aan Europese Sociale Dialoog te doen. 
Bij deze laatste bestaat er een duidelijk deficit in gevormde onderhandelaars. 
In deze zitting met limited places, vertegenwoordigde Bert Van Caelenberg (Eurofedop) de ervaring van 
Eurofedop in Europese Sociale Dialoog. Zijn tussenkomsten werden door de zaal goed ontvangen. 

 
Bert Van Caelenberg  
Secretaris-Generaal 

PS.  Paul Windey was als expert tijdens het Belgische Voorzitterschap grondlegger van de eerste 
reglementering rond Europese Ondernemingsraden 
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