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Een jaar geleden stelde de Werkgroep Politiek In-
houdelijke Koers, onder voorzitterschap van
Margreeth de Boer, vast dat de PvdA lijdt aan pro-
grammatische onzekerheid. Om het ‘program-
matische tekort’ te dichten benoemde het rap-
port van de werkgroep, De kaasstolp aan diggelen,
21 ‘brandende kwesties voor de sociaal-democra-
tie’. Een van die kwesties betrof de toekomst van
de Europese integratie.
Veel van die 21 brandende kwesties stelt het rap-
port in de vorm van vragen en/of dilemma’s  aan
de orde. Maar ten aanzien van de Europese inte-
gratie neemt het rapport duidelijk stelling: ‘Een
sterker Europa vraagt om meer Euroscepsis’. 

Onder die kop concludeert de werkgroep: ‘De
PvdA is de pijnlijke discussie te zeer uit de weg
gegaan tot waar federalisme politiek haalbaar en
realiseerbaar zou zijn en op welke onorthodoxe
wijzen de legitimiteit van Europa bij de burgers
versterkt kan worden. Het taboe op renationali-
sering en intergouvernementele en nationaal-
parlementaire constructies dient in het Europese
debat van de PvdA te worden losgelaten, zoals
ook Euroscepsis als productieve debat-inbreng
moet worden omhelsd.’ 

Eerlijk gezegd zijn wij ons niet zo bewust van
taboes die binnen de PvdA zouden rusten op het
bespreken van de toekomst van Europa en van de
positie van Nederland in Europa. Wat ons eerder
opvalt is een gebrek aan belangstelling voor het

Europese integratieproces. Het belang van dat
proces voor onze huidige en toekomstige wel-
vaart lijkt door velen – ook in vertegenwoordi-
gende posities – te worden onderschat.

Het citaat uit De kaasstolp aan diggelen bevat
overigens wel een aantal goede aandachtspunten
voor debat en positiebepaling van de PvdA. We
noemen er drie:
> een goede toepassing van het subsidiariteitsbe-

ginsel: de Europese Unie (EU) moet niet van al-
les op zich nemen, maar zich richten op die za-
ken die de lidstaten elk afzonderlijk niet goed
kunnen regelen.

> de inrichting van de (parlementaire controle
op de) Europese besluitvorming, met bijzon-
dere aandacht voor de rol van de nationale par-
lementen. 

> ‘onorthodoxe’ manieren om burgers bij het Eu-
ropese project te betrekken en daardoor de legi-
timiteit van de EU te versterken.

In dit artikel willen wij nagaan in hoeverre het
Europees verkiezingsmanifest van de PvdA aan
deze aandachtspunten beantwoordt. Daarmee
proberen we ook te achterhalen wat de produc-
tieve waarde van Euroscepsis zou kunnen zijn. 

meer democratie in europa

Het manifest pleit voor een bestuur in Europa
dat democratisch en integer is en dicht bij de
burgers staat. Dat bestuur moet de problemen
aanpakken die we niet meer alleen in eigen land
kunnen oplossen. Daarvoor is nodig dat ‘de Euro-
pese overheid’ de Europese burgers beter ver-
tegenwoordigt: ‘Wij moeten af van Europa als
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een onbekende en onzichtbare regelmachine,
die mensen het gevoel geeft dat zij er geen en-
kele invloed op kunnen uitoefenen’ (paragraaf 7).
Het manifest stelt vast dat met de Europese Con-
ventie belangrijke stappen in de goede richting
zijn gezet: niet alleen door de kwaliteit van het
ontwerp voor een grondwettelijk Verdrag dat
deze heeft opgeleverd, maar ook door de ge-
volgde werkwijze, met directe betrokkenheid
van vertegenwoordigers van nationale parle-
menten en het Europees Parlement.1

Waarheen moeten die stappen uiteindelijk
leiden? Volgens de PvdA moeten we op lange ter-
mijn toegroeien naar een situatie waarin ‘de Eu-
ropese Commissie als een echte Europese rege-
ring optreedt en onder nauwe controle staat van
het Europees Parlement als de volwaardige volks-
vertegenwoordiging in de Europese Unie. In dat
model is de Raad van Ministers een soort Senaat.’

Dit ideaalbeeld weerspiegelt het streven naar
het zuiver overzetten van nationale staatkundige
verhoudingen naar het Europese vlak. Zover zijn
we niet en mogelijk zullen we daar ook nooit op
uitkomen. Wezenlijker is volgens ons dat dit ide-
aalbeeld de komende tijd niet erg bruikbaar is
om richting te geven aan betekenisvolle institu-
tionele hervormingen in de Europese Unie (EU).
Het lijkt ons veel beter om het sui generis-karak-
ter van de EU

2 voluit te erkennen en op basis
daarvan te zoeken naar effectieve waarborgen
voor democratische controle, doorzichtigheid en
slagvaardigheid. Dan lopen we ook niet in de val-
kuil dat de democratische controle kennelijk per
definitie tekort moet schieten zolang het ge-
schetste ideaalbeeld niet is bereikt.

We voorkomen dan ook overtrokken eisen te
stellen aan een ‘Europese overheid’ die dicht bij
de straks 450 miljoen burgers moet staan. Tegen
die achtergrond verdient de aanbeveling van De
kaasstolp aan diggelen om de legitimiteit van Eu-
ropa op meer onorthodoxe wijze te versterken
zeker nadere uitwerking. Dat zou ook kunnen
door gebruik te maken van een raadplegend refe-
rendum. Maar dan moet je dat verstandig aan-
pakken, en niet de burger de digitale vraag ‘ben
je voor of tegen het grondwettelijke Verdrag voor

Europa?’ voorleggen. Om te beginnen is die
vraag voor de meeste burgers lastig te beant-
woorden. Bovendien bevat het antwoord op die
vraag heel weinig informatie over wat burgers
nu echt wel en niet van de EU verwachten.

Veel interessanter is te weten waarom men-
sen (per saldo) voor of tegen stemmen. Ten slotte
moet worden bedacht dat met een uitspraak door
volk en volksvertegenwoordiging van Nederland
de kous niet af is. Indien de rest van Europa wel
overtuigd is van de noodzaak van een nieuw
grondwettelijk Verdrag, komt ons land in pijn-
lijke ‘slikken of stikken’ situaties terecht.3

Overigens bevat het verkiezingsmanifest in
zijn concrete uitwerking ook heel goede onder-
delen. Punt 7b. maakt duidelijk dat alle wetge-
ving onderworpen moet zijn aan parlementaire
goedkeuring en dat direct duidelijk moet zijn
welk parlement – het nationale of het Europese –
daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Punt
7c. legt de regel vast dat het Europees Parlement
over de bevoegdheden van medewetgever be-
schikt bij alle onderwerpen waarover de Raad
van ministers bij meerderheid van stemmen be-
slist. Het ontwerp grondwettelijk Verdrag dat de
Conventie heeft opgesteld, voldoet overigens in
hoge mate aan die regel.

Het democratisch tekort is – althans op Euro-
pees niveau – verregaand gedicht. Laten we ge-
woon, met Dorette Corbey en Diederik Peere-
boom, vaststellen dat het Europees Parlement
(EP) inmiddels over aanzienlijk uitgebreide be-
voegdheden beschikt en zich daarbij tot een effi-
ciënte medewetgever heeft ontwikkeld. Wat
resteert is een ‘(partij)politiek tekort’: een gebrek
aan (voor kiezers goed herkenbare) strijd tussen
politieke fracties over de toekomstige inrichting
van Europa.4 En de vraag is of we dat tekort nu
zwaarder zouden moeten laten wegen dan de on-
miskenbare vorderingen die inmiddels zijn ge-
maakt op het pad van de grensoverschrijdende
democratie. In het EP blijft nationaliteit een be-
langrijke rol spelen, maar breuklijnen tussen po-
litieke fracties hebben inmiddels de overhand
gekregen.5 Het EP kan die breuklijnen beter
zichtbaar maken door politieke debatten sterker
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te richten op hoofdlijnen van beleid, bij voorkeur
op terreinen waar het EP over een medebeslis-
singsrecht beschikt.6

Punt 7d. stelt dat de ‘rol van de nationale par-
lementen bij de Europese besluitvorming moet
worden vergroot’. Waarom is hier de lijdende
vorm gekozen? Wat weerhoudt het Nederlandse
parlement ervan om in de toekomst gericht en
vooral ook bijtijds te toetsen of Europese wetge-
ving nuttig en nodig is? Dat kan zowel in alge-
mene zin aan de hand van het jaarlijkse werkpro-
gramma van de Europese Commissie – zoals het
manifest voorstelt – als bij concrete wetgevings-
voorstellen. Daarvoor heeft de Conventie een
procedure opgesteld; deze is in een protocol bij
het ontwerp grondwettelijk Verdrag vastgelegd.

Willem Witteveen vindt deze procedure
‘voor-democratisch’; zij doet hem denken aan
‘monarchale verhoudingen’.7 Dat komt omdat
hij alleen naar het begin van het wetgevingspro-
ces kijkt en de checks and balances die daarop vol-
gen over het hoofd ziet. De Europese Commissie
heeft inderdaad het exclusieve recht van initia-
tief, maar het is aan de Raad van ministers en het
Europees Parlement samen om wetten vast te
stellen. In de Europese besluitvorming komen
daardoor twee lijnen van democratische legiti-
matie samen: van de lidstaten en van de burgers
van Europa. De door de Conventie ontwikkelde
procedure komt hiervoor niet in de plaats; zij
biedt wel de ruimte voor een extra toets op de
subsidiariteit en voor een vroegtijdige betrok-
kenheid van nationale parlementen daarbij.
Frans Timmermans wijst er terecht op dat het
daardoor voor nationale parlementen moeilijker
wordt hun verantwoordelijkheid te ontlopen:
‘Wellicht kan de betreurenswaardige situatie
worden doorbroken, waarbij nationale parle-
menten zoals het Nederlandse achteraf zeuren
over het negatieve beleid dat uit Europa komt,
zonder erbij te vermelden dat zij zelf hebben na-
gelaten zich ermee te bemoeien, terwijl zij wel
degelijk in staat waren het beleid te
beïnvloeden.’8

De PvdA zal zich hard maken, zo stelt het ma-
nifest, om de Europese bureaucratie te bestrij-

den. Daarmee moet je de harten van de burgers
kunnen winnen. Want als het gaat om de Euro-
pese Unie, dan blijken Nederlanders zich vooral
zorgen te maken over te veel bureaucratie en een
te grote afstand tot de burgers.9 Maar waar rich-
ten we onze pijlen precies op als we de ‘Europese
bureaucratie’ een kopje kleiner willen maken?
Zijn dat de diensten en de werkwijze van de Eu-
ropese Commissie? De omvang van het apparaat
waarover de Commissie kan beschikken geeft

daar géén aanleiding toe, want het aantal mede-
werkers is niet groter dan van een gemeente als
Rotterdam.

Het lijkt ons zinniger om de bron van de ‘Eu-
ropese bureaucratie’ primair te zoeken in de ver-
schillende lidstaten. Het verschijnsel is zowel
een uitloper van de nationale bureaucratieën in
de ‘Brusselse besluitvorming’ als een projectie
van nationale politici die gaarne vasthouden aan
de mythe van de ultieme beslissingsmacht over
alles wat op het eigen grondgebied plaatsvindt.
Voor velen vormt Europa inderdaad ‘een onbe-
kende en onzichtbare regelmachine’. Deels is dat
logisch en onvermijdelijk, gelet op het soort ta-
ken dat de EU vervult. Het maken van goede
spelregels voor de interne markt bijvoorbeeld is
niet altijd politiek spannend, maar wel heel be-
langrijk voor onze toekomstige welvaart. 

Maar voor een ander deel is de onzichtbaar-
heid van ‘Brussel’ te wijten aan de kortzichtig-
heid van ‘Den Haag’.10 Onze nationale politici,
overheden en media lijken zozeer geobsedeerd
door wat onder de Haagse kaasstolp gebeurt, dat
niet alleen de dynamiek van de Europese beleids-
ontwikkeling, maar ook de inbreng en verant-

De kaasstolp aan diggelen,
heel graag, vooral om politici en
burgers beter zicht te geven op
het verloop van Brusselse besluit-
vormingsprocessen
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woordelijkheid van nationale politici als mede-
bestuurders van de Europese Unie uit het oog
wordt verloren. De kaasstolp aan diggelen, heel
graag, en vooral om politici en burgers beter
zicht te geven op het verloop van Brusselse be-
sluitvormingsprocessen.

minder europa?

‘Nederlanders weten (…) hoeveel voordeel ze van
Europa hebben’, stelt het manifest in de inlei-
ding. Is dat wel zo? Wij denken dat veel voorde-
len voor de gemiddelde Nederlander niet direct
waarneembaar zijn (bijvoorbeeld de effecten van
de interne markt op innovatie en concurrentie-
vermogen). En voor zover de voordelen wel di-
rect herkenbaar zijn (zoals de afschaffing van
grenscontroles), is de vraag of die verworvenhe-
den van Europese integratie inmiddels niet als
vanzelfsprekend worden ervaren. Het kan geen
kwaad om met enige regelmaat te herinneren
aan de bijdrage van de Europese integratie aan
welvaart, veiligheid en stabiliteit op ons conti-
nent. 

Naast voordelen zijn er ook ‘zorgen over wat
Europa in petto heeft’. Het manifest maakt dui-
delijk dat de PvdA die zorgen zeer serieus neemt:
‘Niet door gemakkelijk te roepen dat alles wat
Europees is niet deugt. Nederland met zijn open
economie dankt zijn welvaart en werkgelegen-
heid voor een belangrijk deel aan de open gren-
zen binnen Europa. Nederland heeft Europa no-
dig. Ook voor de stabiliteit en veiligheid. Dat was
zo na de Tweede Wereldoorlog en later opnieuw
na de val van de Berlijnse Muur. Maar het Europa
dat we nu willen moet meer zijn. Meer dan munt
of markt. (…) Een Europa, kortom, dat meer is
dan het Europa van liberalen en conservatieven
dat niet veel verder gaat dan grote vrijheid voor
de markt en waarin sociale rechten voor de bur-
ger op een laag pitje staan.’

Maar ‘meer Europa’ betekent niet dat EU zich
met alles kan en moet bemoeien: ‘Waar de PvdA
voor een Europese aanpak kiest, geven wij aan
waarom dat nodig is’. Daarin herkennen we het
subsidiariteitsbeginsel. De conclusie is logisch:

‘Alles wat beter nationaal geregeld kan worden
dan Europees, doen wij nationaal. Alles wat beter
Europees geregeld kan worden, doen wij Euro-
pees.’ De vraag blijft: hoe bepalen we wat ‘beter’ is?

De pleidooien voor ‘minder Europa’ in het ma-
nifest hebben in hoofdzaak betrekking op twee
dingen: het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
en het mededingingsbeleid en de regels van de
interne markt. Om te beginnen het landbouwbe-
leid. Terecht wordt de overschakeling van pro-
ductiesteun naar (van de landbouwproductie ont-
koppelde) inkomenssteun aan boeren een be-
langrijke stap in de goede richting genoemd.
Punt 4a maakt duidelijk dat de PvdA verder wil
gaan, door middelen die vrijkomen door de af-
schaffing van de productiesteun grotendeels te
bestemmen voor de economische en sociale ont-
wikkeling van het platteland. Verder worden ex-
portsubsidies en importheffingen binnen vijf
jaar beëindigd, omdat ze nadelig zijn voor (boe-
ren in) ontwikkelingslanden (zie punt 1d).

Maar hoe verhouden deze voornemens zich
tot de eis van diervriendelijke en milieuvriende-
lijke voedselproductie? (zie punt 4d). We weten
dat buiten Europa meestal lagere normen voor
milieu en dierenwelzijn worden gehanteerd. En
bekend is dat in de internationale handel als re-
gel niet mag worden gediscrimineerd tussen
identieke producten die slechts verschillen in ge-
bruikte productiemethode. Dat betekent bijvoor-
beeld dat de EU in principe vlees uit derde lan-
den dat minder diervriendelijk is geproduceerd,
op de interne markt zal moeten toelaten. 

Dat zou er, wanneer dier- en milieuvriende-
lijk produceren meer kost en wanneer compen-
serende invoerheffingen en/of inkomenssteun
weg zouden vallen, toe kunnen leiden dat Euro-
peanen vooral minder duurzaam geproduceerd
voedsel uit derde landen gaan consumeren. Tus-
sen marktwerking en het streven naar duur-
zaamheid blijven spanningen. En die spannin-
gen kunnen het noodzakelijk maken een zekere
mate van protectie van de Europese landbouw-
productie in stand te houden (maar wel op een
duidelijk lager niveau dan het huidige).11

Terug naar de subsidiariteitsvraag. Het mani-
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fest kiest dus voor een minder intensieve be-
moeienis van Europa – vooral in financiële zin –
met de landbouw. Een vergelijkbare keuze wordt
gemaakt voor het plattelandsbeleid (zie punt 4c)
en voor natuurbeheer. Punt 4h stelt duidelijk:
‘De natuurontwikkeling is van groot belang,
maar is vooral een zaak van de lidstaten. De Euro-
pese Unie zet zich in voor specifieke natuurge-
bieden van groot Europees belang of op de grens
van verschillende lidstaten.’

Dat is een verstandige keuze, omdat de
waardering van veel natuur- en landschaps-
waarden primair een regionale of nationale aan-
gelegenheid is. De mogelijkheden voor natuur-
ontwikkeling en ook de behoeften daaraan lopen
nu eenmaal tussen de lidstaten sterk uiteen.12

Aan het Europese mededingingsbeleid en aan
de regels van de interne markt wordt (onder
meer) in de paragraaf over sociale en economi-
sche integratie een halt toegeroepen. Daarmee
willen de opstellers van het manifest bescher-
ming bieden aan ondernemingen die diensten
van algemeen belang (zoals energie, water, post,
telecom en openbaar vervoer) leveren. Dit wijst
op een gebrek aan vertrouwen in een evenwich-
tige belangenafweging door de Europese instel-
lingen. Mede vanwege de raakvlakken met an-
dere ‘brandende kwesties’ in De kaasstolp aan dig-
gelen – ‘Ordening in tijden van mondialisering’
en ‘De hervorming van de publieke sector: de
klant nooit koning?’ – willen we op dit vraagstuk
nader ingaan. In de kern gaat het erom twee
soorten belangen goed tegen elkaar af te wegen
en daardoor beide zo goed mogelijk tot hun recht
te laten komen: de belangen van burgers en con-
sumenten bij een universele en verzekerde toe-
gang tot de verschillende diensten van algemeen
belang, en het belang van een goed werkende
interne markt, zonder belangrijke verstoringen
van de mededinging.

Deze afweging ligt besloten in het huidige
EG-Verdrag (zie artikelen 16 en 86) en komt tot
uitdrukking in de jurisprudentie van het Hof van
Justitie. Een recent voorbeeld daarvan is het Alt-
mark-arrest over subsidies aan regionaal open-
baar vervoer.13 Het Hof heeft bepaald dat aan

ondernemingen die belast zijn met bepaalde –
duidelijk omschreven – openbare dienstver-
plichtingen financiële compensatie mag worden
gegeven, mits: de berekeningswijze van die com-
pensatie doorzichtig is en vooraf is vastgelegd;
de compensatie niet hoger is dan nodig om de
netto-kosten (na aftrek van de opbrengsten,
maar met inachtneming van een redelijke winst-
marge) van de openbare dienstverplichtingen te
dekken; en de onderneming die belast is met

openbare dienstverplichting op basis van een
openbare aanbesteding is geselecteerd; als dat
niet het geval is, moet de hoogte van compensa-
tie worden afgestemd op de netto-kosten van de
openbare dienstverplichting voor een ge-
middelde, goed beheerde onderneming.
Het verkiezingsmanifest wekt de indruk het Eu-
ropese mededingingstoezicht buitenspel te wil-
len zetten (zie punt 2d): ‘Nationale garanties
voor deze diensten mogen niet in het geding ko-
men door regels van de Europese Unie.’ Dat zou
heel onverstandig zijn. Het is niet nodig voor een
goede voorziening met openbare diensten. Het
zet wel de deur open voor grootschalige steun-
verlening aan weinig efficiënte ondernemingen;
een steunverlening die de mededinging op de
interne markt ernstig kan verstoren. 

Het is simpelweg niet in het belang van
Nederland om Frankrijk meer ruimte dan nodig
te geven voor steun aan een ‘nationale kampioen’
als Electricité de France. Een te royale compensatie
voor openbare dienstverplichtingen komt de af-
nemers van elektriciteit niet ten goede, maar
leidt wel tot een scheeftrekking van de concur-
rentieverhoudingen op de interne markt. Zij

‘Het belang van het Europese
integratieproces voor onze huidige 
en toekomstige welvaart lijkt door
velen – ook in vertegenwoordigende
posities – te worden onderschat’
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draagt daardoor het risico van overmatige markt-
concentratie in zich.

Tegen deze specifieke zorg voor diensten van
algemeen belang steekt schril af het gebrek aan
aandacht voor corporate governance, voor de checks
and balances in het bestuur van grote onderne-
mingen.14 Van een verkiezingsmanifest van de
PvdA mag je verwachten dat het duidelijk positie
kiest in het debat over de aard van de onderne-
ming, en wel ten gunste van een stakeholders-mo-
del (een langetermijn samenwerkingsverband
van verschillende belanghebbenden, waaronder
werknemers en aandeelhouders).

en waar meer europa?

Het manifest noemt verschillende beleidsterrei-
nen waar ‘meer Europa’ wordt gewenst: meer ge-
meenschappelijk buitenlands beleid, voor een
duidelijke versterking van de rol van de EU in de
wereld (al blijft wat vaag – gegeven het feit dat in
de regel unanimiteit vereist is – hoe de goede
voornemens in daden kunnen worden omgezet).
meer samenwerking en integratie ten aanzien
van milieu, transport en energie (goed verdedig-
baar, want juist op deze beleidsterreinen doen
zich belangrijke grensoverschrijdende effecten
voor); en een ‘krachtig en rechtvaardig Europees
beleid’ voor het aanpakken van criminaliteit en
mensensmokkel, om van Europa daadwerkelijk
‘een ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht-
vaardigheid, van vrij verkeer van burgers te ma-
ken’. Het manifest pleit in dat verband voor een
harmonisatie van strafwetgeving met betrek-
king tot grensoverschrijdende en/of zeer ern-
stige misdrijven; voor een bijdrage van de Unie
als geheel aan de bewaking van de Europese bui-
tengrenzen; en ten aanzien van de opvang van
vluchtelingen voor ‘een solidaire en eenduidige
Europese aanpak waarbinnen eerlijke verdeling
der lasten centraal staat.’

Meer gemeenschappelijke afspraken en re-
gels ten aanzien van sociaal beleid, zorg en pen-
sioenen. Op dit laatste punt willen we wat uit-
voeriger ingaan. De verantwoordelijkheid voor
de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen

moet volgens het verkiezingsmanifest bij de na-
tionale en regionale overheden blijven. Uit het
manifest valt op te maken dat aan Europa op so-
ciaal vlak de volgende taken worden toebedeeld:
het vaststellen van sociale minimumnormen
met het oog op de beleidsconcurrentie; het voor-
komen van negatieve effecten van marktwer-
king op sociaal beleid en sociale zekerheid door
beperkingen op te leggen aan de marktwerking
en de mededinging; en het vaststellen van geza-
menlijke doelstellingen van de lidstaten ten aan-
zien van arbeidsdeelname en werkgelegenheid.

Met de uitbreiding van de Unie komen er lid-
staten bij met een veel lager welvaartspeil. Vol-
gens het manifest hebben deze lidstaten minder
ontwikkelde systemen van sociale zekerheid en
zorgvoorzieningen. Dit wordt als een bedreiging
voor de oude lidstaten gezien (‘We willen geen
weg omlaag door een spiraal van concurrentie
binnen de EU op lage lonen en sociale premies’).
Wij interpreteren het pleidooi voor gezamen-
lijke afspraken over een aan de welvaart gerela-
teerd gegarandeerd minimuminkomen, bij-
standsniveau en minimumpensioen primair als
een antwoord op deze vermeende bedreiging. In
onze ogen bestaat deze bedreiging niet en is het
pleidooi voor minimumnormen op dit vlak niet
realistisch. 

Wij willen niets afdoen aan de bestaande Eu-
ropese harmonisatie op sociaal gebied, bijvoor-
beeld ten aanzien van de arbeidsomstandighe-
den. Maar met het in aanvulling daarop willen
harmoniseren van minimuminkomensnormen
speelt de PvdA hoog spel. De kans dat dergelijke
normen op afzienbare termijn gerealiseerd wor-
den is namelijk klein. Voor het vaststellen van
dergelijke normen is unanimiteit in de Raad no-
dig. Dit is gehandhaafd in het ontwerp grondwet-
telijk Verdrag. Eerdere pogingen om hierin ver-
anderingen te brengen zijn, met het beroep op de
subsidiariteit, op fel verzet van o.a. Engeland ge-
stuit. Door nu te suggereren dat Europese mini-
mumnormen voor inkomens en uitkeringen no-
dig zijn ontstaat het gevaar van een ‘self-fulfilling
defeat’ en worden linkse eurosceptici (‘Europa
leidt tot sociale afbraak’) in de kaart gespeeld.
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Deze weg moet je dus alleen willen inslaan als
de noodzaak van Europese minimumnormen
voor inkomens en uitkeringen goed beargumen-
teerd kan worden. Het verkiezingsmanifest laat
dit, afgezien van de suggestie van bedreiging
door de nieuwe toetreders, na. Voor ons staat de
noodzaak van Europese minimuminkomensnor-
men niet vast. Ook na de toetreding van arme
lidstaten als Ierland, Griekenland, Spanje en Por-
tugal is de vrees geuit van een concurrentie via
lagere sociale premies (‘sociale dumping’) en is er
gepleit voor dergelijke normen. Van ‘sociale

dumping’ is echter geen sprake geweest. In-
tegendeel: het voorzieningenniveau in de zuide-
lijke lidstaten is met het toenemen van de wel-
vaart steeds meer naar het EU-gemiddelde ge-
groeid. Onder politieke druk is een deel van de
door productiviteitsgroei gecreëerde loonruimte
ingezet voor hogere pensioenen en zorguitga-
ven. Dat zal in de toekomst niet anders zijn: noch
in de huidige, noch in de nieuwe lidstaten.

Overigens klopt het beeld niet dat de nieuwe
lidstaten lage sociale uitgaven en lage sociale
premies zouden hebben. Mede als erfenis uit het

Grafiek 2 Ontvangsten
van de lidstaten uit de
EU-landbouwbegroting
en uit de EU-structuur-
fondsen, beide in verhou-
ding tot hun economisch
gewicht in de EU (jaar
2002).

Grafiek 1 Ontvangsten
van de lidstaten uit de
EU-begroting en af-
drachten van de lidstaten
aan de EU-begroting,
beide in verhouding tot
hun economisch gewicht
in de EU (jaar 2002).

Bron: Europese Commissie, Allocation of 2002 EU operating expenditure by Member State, Brussel septem-
ber 2003, http://europa.eu.int/comm/budget/ agenda2000/reports_en.htm.

S&D 3 binnenwerk  04-03-2004  17:17  Pagina 43



s & d 3  |  20 0 4

44

Marko Bos & Bart van Riel  Europa: geen scepsis maar realisme

verleden, en door een massale vervroegde uittre-
ding uit het arbeidsproces in de jaren negentig,
kennen de meeste nieuwe lidstaten relatief hoge
sociale uitgaven. Dit geldt zeker voor Polen, de
grootste onder de nieuwe toetreders. En net als
de huidige lidstaten zullen de nieuwe lidstaten
te maken krijgen met een opwaartse druk op de
sociale uitgaven vanwege de vergrijzing. Wij
mogen hopen dat deze landen in staat zullen zijn
tijdig hun stelsels van sociale zekerheid en zorg
te moderniseren.

meer en minder europa tegelijkertijd?

Volgens paragraaf 9 van het manifest moet de fi-
nancieringslast van de EU eerlijker worden ver-
deeld tussen de lidstaten: de sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten. Nederland zou in ver-
gelijking met andere lidstaten zowel meer afdra-
gen aan de Europese begroting als minder di-
recte financiering uit Brussel ontvangen.15

In een eerdere versie van het verkiezingsma-
nifest werd hieruit een logische conclusie ge-
trokken: Nederland moet minder geld aan de EU

afdragen. In de uiteindelijke versie staat nu dat
de bijdrage van de lidstaten moet worden her-
zien. Onduidelijk blijft hoe tot een eerlijker ver-
deling van lusten en lasten kan worden geko-
men. Daarvoor zijn in principe twee opties: door
de introductie van een netto-begrenzer of door
hervorming van de EU-uitgaven (vanuit de lid-
staten bezien de ontvangstenkant). Een striktere
toepassing van het draagkrachtbeginsel aan de
afdrachtenkant, zoals in een eerdere versie van
het verkiezingsmanifest bepleit, zet weinig zo-
den aan de dijk.

Grafiek 1 laat zien dat het draagkrachtbeginsel
aan de afdrachtenkant voor een belangrijk deel al
opgaat. Deze grafiek relateert het aandeel dat de
lidstaten betalen en ontvangen aan de EU aan
het economisch gewicht van deze lidstaat in de
EU. Een score van 1 wil dus zeggen dat een lid-
staat met een bruto nationaal inkomen (bni) dat
x% van het totale bni van de EU bedraagt, ook
precies x% van de totale afdrachten aan de EU

voor zijn rekening neemt repectievelijk x% van

de totale uitgaven van de EU ontvangt. Een score
hoger of (lager) dan 1 duidt aan dat de betref-
fende lidstaat naar verhouding meer (minder) af-
draagt respectievelijk meer (minder) ontvangt. 

draagkrachtbeginsel

Uit de grafiek blijkt dat de afdrachten van de
meeste lidstaten overeenkomen met hun econo-
misch gewicht in de EU. Daarmee is het draag-
krachtbeginsel dus al voor een belangrijk deel
verwezenlijkt. Nederland draagt weliswaar iets
meer af dan andere lidstaten. Maar dat geldt ook
voor België (dat naar verhouding het meeste af-
draagt), Denemarken en Griekenland.16 De grote
uitzondering is het VK, dat op grond van haar
speciale korting duidelijk minder afdraagt. 

Eén van de wegen om de netto-betalingsposi-
tie van Nederland te verbeteren, is door de speci-
ale korting van de VK ook (verder) naar Neder-
land uit te breiden.17 Dit kan bijvoorbeeld door
de introductie van een algemene netto-begren-
zer. Dit is de favoriete optie van het kabinet. Het
nadeel van deze optie is dat hiermee het draag-
krachtprincipe aan de afdrachtenkant verwatert
en dat het financieringssysteem van de Unie on-
doorzichtiger en ingewikkelder wordt. Het ‘juste
retour’ principe waarvoor mevr. Thatcher zo
hartstochtelijk op de bres sprong wordt hiermee
tot norm verheven. 

De koninklijke weg om het probleem aan te
pakken begint bij de oorzaak van de financiële
scheefgroei. Die ligt niet zozeer bij de inkom-
sten- als wel bij de uitgavenkant van de Europese
begroting. Nederland ontvangt, zeker in vergelij-
king met andere rijkere lidstaten, relatief weinig
uit de landbouw- en structuurfondsen. Dit zorgt
ervoor dat Nederland de grootste netto-betaler is.
Grafiek twee laat volgens dezelfde logica als gra-
fiek 1 zien hoeveel de lidstaten naar verhouding
met hun economisch gewicht ontvangen aan
structuursteun en landbouwgelden. Dit zijn ver-
uit de twee belangrijkste uitgavencategorieën
van de Europese begroting.18

Vanwege het ontbreken van belangrijke re-
gionale verschillen ontvangt Nederland een zeer
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klein deel van de structuuruitgaven. Dit beeld
wordt nog wat vertekend doordat Nederlandse
overheden de laatste jaren zeer terughoudend
zijn geworden met het aanvragen van gelden uit
één van de structuurfondsen, het ESF. De Neder-
landse landbouw is naar verhouding gespeciali-
seerd in producten die buiten de zware markt-
verordeningen vallen: dit verklaart waarom
Nederland relatief weinig ontvangt uit de land-
bouwbegroting. Dit heeft de Nederlandse land-
bouw en voedingsmiddelenindustrie er overi-
gens niet van weerhouden om zich op de Euro-
pese markt en de wereldmarkt een stevige posi-
tie te verwerven. 

De scheefgroei aan de uitgavenzijde kan nu
verder worden gespecificeerd: het gaat er vooral
om dat een aantal rijke lidstaten relatief meer
van de Europese Unie ontvangen dan Nederland.
Ons land kan in deze situatie twee zaken doen:
zorgen dat het meer geld ontvangt uit de land-
bouw- en structuurfondsen; of: zorgen voor een
vermindering van het niveau van de landbouw-
uitgaven en een sterkere toespitsing van de
structuuruitgaven op de minst welvarende lid-
staten en regio’s. 

Voor de kwaliteit van het beleid is de laatste
weg de beste. De komende uitbreiding noopt tot
een verdere concentratie van structuursteun bij
de armste lidstaten. Het ‘rondpompen’ van geld
via structuursteun aan rijke lidstaten is weinig
effectief en strijdig met het subsidiariteitsbegin-
sel. Ook bij de gewenste omschakelijking in het
landbouwbeleid van productiesteun naar inko-
menssteun zal het draagkrachtbeginsel moeten
worden toegepast: het is niet verdedigbaar
waarom inkomenssteun aan grote boeren pri-
mair in (rijke) lidstaten met EU-middelen zou
moeten worden gefinancierd. 

Het verkiezingsmanifest kiest niet duidelijk
voor één van deze twee wegen. Weliswaar wordt,
zoals eerder besproken, voor een vermindering
van de landbouwuitgaven gepleit, maar daaraan
is vastgeplakt de uitspraak: ‘Een deel van die
middelen kan tevens worden ingezet voor het
verbeteren van de sociale samenhang in stede-
lijke probleemgebieden.’ Deze passage valt uit de

toon. Niet alleen omdat dit programmapunt in-
houdelijk niets met ‘Landbouw, Visserij en Na-
tuur’ te maken heeft, waar het nu is onderge-
bracht. En ook niet louter vanwege het feit dat
hier naar willekeur de opbrengsten van de ene
bezuiniging worden geoormerkt voor het opzet-
ten van beleid op een ander terrein, waardoor
een bredere prioriteitenafweging wordt belem-
merd. Nee, in het bijzonder doordat geen poging
wordt gedaan om te beargumenteren waarom de
overigens noodzakelijke en lofwaardige inzet
voor meer sociale samenhang in stedelijke pro-
bleemgebieden met middelen uit het Europese
budget zou moeten worden ondersteund. 

Let wel: Brussel beschikt niet over een soort
geldvermenigvuldiger. De middelen die de EU

ter beschikking kan stellen, moeten eerst door de
lidstaten worden afgedragen. Het opzetten van
een Europees programma voor stedelijke ver-
nieuwing leidt onvermijdelijk tot het rondpom-
pen van geld en tot extra bureaucratie; daarmee
zijn onze stedelijke probleemgebieden niet ge-
holpen. Welke mogelijke meerwaarde van een
Europese bemoeienis zou tegen deze bezwaren
kunnen opwegen?

In onze ogen is de scheefgroei van de Neder-
landse betalingspositie nauw gerelateerd aan de
kwaliteit van het beleid. Een belangrijk deel van
de huidige EU-uitgaven leidt tot het rondpom-
pen van geld tussen rijke lidstaten, zonder dat
hiervoor duidelijke rechtvaardiging in de vorm
van marktfalen kan worden gegeven. Door de
kwaliteit van het beleid consequent voorop te
stellen in de discussie over de netto-betalingspo-
sitie kan worden voorkomen dat de PvdA zich op
sleeptouw laat nemen door eurosceptici. Verder
biedt deze ingang veel meer mogelijkheden voor
het aangaan van effectieve Europese coalities in
de komende onderhandelingen over de nieuwe
meerjarenbegroting van de EU.

euroscepsis productief?

Tot slot keren we terug naar de vraag over de pro-
ductieve waarde van euroscepsis. In het verkie-
zingsmanifest klinkt de euroscepsis door in het
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benadrukken van de ‘juste retour’-gedachte ten
aanzien van de begroting (eufemistisch uitge-
drukt als een betere toepassing van het draag-
krachtprincipe in de verdeling van de lusten en
lasten van Europa), in gemakzuchtige pleidooien
voor minder Europese bureaucratie en voor min-
der marktwerking, en in het gebrek aan enthou-
siasme over de komende uitbreiding van de EU

die een definitief einde maakt aan de naoorlogse
deling van Europa. 

Naar onze mening slaagt het manifest er niet
in de eurosceptische houding productief in te
vullen. Het manifest roept allerlei zorgen op over
‘Europa’ maar heeft weinig effectiefs te bieden
om die zorgen weer weg te nemen. Zo wordt van
de eerlijke verdeling van lusten en lasten in Eu-
ropa een probleem gemaakt, maar ontbreekt een
strategie om tot een betere balans te komen.
Hierdoor dreigt het manifest degenen in de kaart
te spelen die Europa voorstellen als een geldver-
slindende bureaucratische moloch die staat voor
ongebreidelde marktwerking, een tweekoppig
monster waarvoor met name de Nederlandse
burger financieel opdraait en waarvan hij/zij so-
ciaal de dupe wordt.

De zorgen van de burger moeten heel serieus
worden genomen. Dat doe je om te beginnen
door de kwaliteit van het Europese beleid cen-
traal te stellen en door een realistische kijk op
wat de EU nu doet, en in de toekomst kan en
moet doen. En dat doe je, als politicus op het na-
tionale speelveld, door betrokkenheid te tonen

bij het Europese integratieproces, door daadwer-
kelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het
mede vormgeven van de EU. Vergeet niet dat
burgers hun houding ten aanzien van de Euro-
pese integratie niet zozeer (kunnen) baseren op
eigen ervaringen maar op informatie en ‘beel-
den’ die politici en massamedia overbrengen.19

‘Europa’ is geen monster van Frankenstein,
een wezen dat onbestuurbaar door zijn schep-
pers een volstrekt eigen leven leidt. ‘Europa’ is
deel van ons; nationale beleidsmakers zijn mede
verantwoordelijk voor het bestuur van ‘Europa’.
Daarom is het zo jammer dat Wouter Bos op het
Groninger congres van 2003 zijn pleidooi voor
verdere Europese eenwording voorzag van de
kanttekening: ‘Maar als ik burgers moet overtui-
gen, dan moet Europa mij eerst overtuigen.’

Onmiskenbaar is de euroscepsis in Nederland
opgerukt. Programmatisch vormt eurorealisme
daar naar onze mening het beste antwoord op.
Dat betekent een kritische houding ten aanzien
van punten waar het verkiezingsmanifest juist
meer Europa bepleit: een verhoging van de Euro-
pese steun aan stedelijke probleemgebieden en
een Europese harmonisatie van minimumnor-
men voor inkomens en uitkeringen. Maar bo-
venal komt het aan op de houding van toonaan-
gevende nationale politici. Onverschilligheid en
opportunisme bij nationale beleidsmakers ten
aanzien van ‘Europa’ vormen een ideale voe-
dingsbodem voor niet-productieve euroscepsis.
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