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‘Europese’ verkiezingen. De Europese

verkiezingen van 10 juni 2004

‘Europa leeft’ – zo luidde de reactie vanminister-president Jan Peter Bal-
kenende (cda) op de avond van 10 juni 2004, toen de voorlopige uitslag
van de Europese verkiezingen (op basis van opiniepeilingen) bekend
was geworden.1 De opkomst van ruim 39 procent zou volgens hem
getuigen van een groeiende belangstelling van de Nederlandse kiezers
voor Europa. Vergeleken met 1999 lag die opkomst inderdaad veel
hoger: toen ging immers nog geen dertig procent van de kiezer naar de
stembus, na het Verenigd Koninkrijk het laagste opkomstpercentage in
de EuropeseUnie.Met een speciale publiciteitscampagne had deNeder-
landse regering er dit keer alles aan gedaan om de opkomst te verhogen.
Ook in demedia werd geconstateerd dat ‘Europa’ invloed had gehad

op het stemgedrag van de kiezer. ‘Nederland stemt Europees,’ zo
meende het dagblad Trouw in zijn commentaar op de uitslag.2 De
hogere opkomst betekende echter niet automatisch een grotere mate
van identificatie met het project van de Europese integratie. Zo’n twin-
tig procent van de stemmen werd uitgebracht op partijen die sceptisch
stonden tegenover van Brussel – hetzij in praktische zin (dat wil zeggen
wat betreft bepaalde aspecten van de Europese Unie), hetzij in princi-
pieel opzicht (wat inhield dat de huidige Europese Unie in haar geheel
werd afgewezen).3

Dit betrekkelijk hoge percentage van sceptische en kritische kiezers
was niet gering, gezien het feit dat een paar jaar eerder, in 2001, de
gehele Tweede Kamermet uitzondering van de sp instemdemet het Ver-
drag van Nice (zie tabel 1). ‘Samenwerking is prima, maar tegen fede-
ralisme zeggen wij “nee”,’ aldus sp-leider Jan Marijnissen.4 Dat naast
de traditionele voorstanders ook GroenLinks akkoord ging, kon inmid-
dels verwacht worden. Minder voor de hand lag de instemming van de
orthodox-christelijke partijen – zij het niet zoals GroenLinks uit volle
overtuiging. De ChristenUnie (de partijformatie waarin het gpv en de
rpf sinds januari 2000 nauw samenwerkten en in 2003 geheel zouden
opgegaan) accepteerde het verdrag omdat het niet met soevereiniteits-
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overdracht gepaard ging, en wel de toegejuichte uitbreiding van de
Uniemet een aantalMidden- enOost-Europese statenmogelijkmaakte.
De partij maakte duidelijk dat haar fiat niet de aanvaarding van de ge-
groeide staatkundige en politieke status quo van de Europese integra-
tie inhield: ‘Wij komen niet terug op eerder ingenomen standpunten.’5

De sgp ging nolens volens akkoord, vanwege de verwachtingen die na
de val van de Berlijnse Muur waren geschapen in de voormalige Oost-
bloklanden. Zowel de ChristenUnie als de sgp wezen echter nadruk-
kelijk uitbreiding van de supranationale besluitvorming binnen de
Europese Unie af en wilden niet verder gaan dan een Unie van zelf-
standige Europese staten.
Al met al was de opstelling van de Tweede Kamer in november 2001

en de keuze van de kiezer in juni 2004 niet geheel in balans. In breder
perspectief bezien leek er in deze jaren sprake te zijn van kortsluiting
tussen de Haagse politiek en ten minste een deel van de samenleving.
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002
beschuldigde outsider Pim Fortuyn de gevestigde partijen ervan dat
zij het contact met de maatschappij hadden verloren. De ‘regenteske’
politieke elite zou elkaar de functies in het openbaar bestuur toespelen
en weinig behoefte hebben de kiezers naar hun mening te vragen. De
populistische strategie van Fortuyn droeg bij aan het eclatante verkie-
zingssucces van zijn partij, de Lijst Pim Fortuyn (lpf). Met maar liefst
26 zetels kwam deze in de Kamer, hetgeen er inderdaad op leek te wij-
zen dat een grote groep kiezers zich vervreemd voelde van het poli-
tieke bestel. Fortuyn zelf maakte het niet meermee, tien dagen voor de
verkiezingen werd hij vermoord.
In de Europese verkiezingen draaide het dit keer in sterke mate om

een Europees thema: het ‘ontwerpverdrag tot vaststelling van eenGrond-
wet voor Europa’. Dit document was in juli 2003 gepresenteerd door de
zogeheten Europese Conventie, bestaande uit onder anderen vertegen-
woordigers van de regeringen en parlementen uit de (kandidaat-)lid-
staten. De ‘ontwerpgrondwet’ had als doel de Europese Unie na de op
handen zijnde toetreding van een behoorlijk aantal nieuwe lidstaten
beter te laten functioneren. In het concept waren ondermeer de grond-
rechten van de burgers vastgelegd. Het roulerende voorzitterschap van
de Europese Raad zou worden ingeruild voor een permanente voorzit-
ter, en zowel het Europese Parlement als de nationale volksvertegen-
woordigingen kreeg meer invloed. De Tweede Kamer had besloten
over deze plannen een raadplegend referendum te houden (zie het vol-
gende hoofdstuk). Verwacht werd dat de volksraadpleging tegelijk met
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de Europese verkiezingen kon worden gehouden, maar dat bleek niet
haalbaar: de regeringsleiders bereikten pas na de verkiezingen over-
eenstemming over de definitieve tekst.
De ontwerpgrondwet speelde niettemin een rol in de Europese ver-

kiezingen. Het thema bood demalcontenten een nieuwemogelijkheid
hun ongenoegen kenbaar temaken. De bedenkingen van Fortuyn bij de
Europese integratie boden daarvoor goede aanknopingspunten, zoals
alleen al blijkt uit de titel van zijn in 1997 verschenen boek Zielloos
Europa. Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en
onvermijdelijke fraude. Niet alleen Nederland, ook Europamoest worden
‘teruggeven aan de burger’. Met als angstbeeld een bureaucratische
Europese ‘superstaat’ die de natiestaat – het ‘leefbare verband’ met zijn
eigen zingevende identiteit – uitholde, wilde Fortuyn niet verder gaan
dan een unie van soevereine staten die vooral samenwerkten op eco-
nomisch terrein.6 Het zwaartepunt moest liggen bij de aangesloten
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landen en hun parlementen. Het politiek machteloze en niet in de
bevolking gewortelde Europees Parlement kon worden ‘gemist als kies-
pijn’.7

Het optreden van Fortuyn en het electorale succes van de lpf bleek
een aantal partijen niet onberoerd te hebben gelaten.8 Sommigen pas-
ten bij de Europese verkiezingen hun standpunten aan, of legdenmeer
nadruk op handhaving van de Nederlandse identiteit dan zij eerder
hadden gedaan.

Partijen en hun lijsttrekkers

De veranderende stemming had op d66 geen vat: de partij bleef in de
Nederlandse politiek de kampioen van de Europese integratie en was
dan ook een warm pleitbezorger van de Europese grondwet. Met de
groeiende euroscepsis had d66 niets op: ‘Boe roepen is makkelijk’,
liet het verkiezingsaffiche weten. [59]De partij kreeg een nieuw gezicht,
omdat Lousewies van der Laan in 2003 de overstap naar de Tweede
Kamer had gemaakt. Bob van den Bos was haar als delegatieleider
opgevolgd, en stelde zich (voor de derde keer) kandidaat voor het lijst-
trekkerschap. Opnieuw redde hij het niet; nu werd hij tot verrassing van
velen afgetroefd door Sophie in ’t Veld.9 [60]
Net als d66 benadrukte ook de pvda dat de Europese samenwer-

king Nederland economisch veel voordeel had opgeleverd. Na het zware
verlies bij de Kamerverkiezingen in 2002 werden de bakens echter
wat verzet.10 ‘Het schone ideaal van een Europese Federatie heeft te
veel als eenmolensteen omde nek van de pvda gehangen,’ aldus de par-
tijcommissie die de nederlaag analyseerde. Zij vond verder dat ‘euro-
scepsis als productieve debat-inbreng moet worden omhelsd’.11 Het
verkiezingsprogramma, dat een nadere aanvulling was van het pes-
manifest, omarmde niet alleen de grondwetmaar liet daar in één adem
op volgen: ‘Tegelijk weten we dat de Europese Unie zich niet met alles
kan enmoet bemoeien.’12 De aanwijzing van de lijsttrekker in de pvda
was een spannende zaak. Max van den Berg, die zich weer kandidaat
had gesteld, werd uitgedaagd door oud-minister van Verkeer enWater-
staat Tineke Netelenbos. In plaats van de partijraad of het partijcongres,
zoals vroeger, wezen de partijleden de lijsttrekker voortaan direct aan.
Met ruim zeventig procent van stemmen kwam Van den Berg als win-
naar uit de bus; Netelenbos werd derde. De campagneslogan ‘sterk en
sociaal in Europa’ van de pvda kwam uit de oude doos: zij was sinds
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1998 al diverse malen bij verkiezingen gebruikt. Wat betreft de vorm-
geving was het affiche een kopie van de poster voor de Tweede Kamer-
verkiezingen van 2003metWouter Bos. Op het Europese affiche stond
partijleider Bos vlak achter lijstaanvoerder Van den Berg. [61]
Het cdawas eveneens voorstander van een sterk en federaal Europa,

maar leekmeer oog te hebben gekregen voor het behoud van de Neder-
lands identiteit, getuige zijn verkiezingsleus: ‘voor een eigen plek in
Europa’. Het cda wilde ‘ervoor waken dat we in het grote Europa ons
eigen Nederlandse gezicht verliezen’.13 Vanuit deze gedachte is wellicht
ook gekozen voor oranje als kleur van het decor waartegen de beel-
tenis van lijsttrekker Camiel Eurlings prijkt. [62]Hij nam de plaats in
vanMaij-Weggen, die in 2003 Commissaris van de Koningin in Noord-
Brabant was geworden. De uit de provincie Limburg afkomstige Eur-
lings werd in het cda als een politiek talent beschouwd; hij was in
2003 met bijna 70.000 voorkeurstemmen in de Tweede Kamer geko-
zen. Het cda presenteerde naast het evp-program een eigenmanifest.
GroenLinks vond de ontwerpgrondwet op een aantal punten ‘teleur-

stellend voorzichtig’, maar beschouwde deze toch als ‘een historische
stap voorwaarts (…), een belangrijke stap vooruit. Het is de moeite
waard om deze Grondwet te verdedigen’. Zonder terughoudendheid
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schreef de partij in haar programma: ‘Als de Europese Grondwet de
eindstreep haalt, zijn we straks niet alleen burgers van het Koninkrijk
der Nederlanden, maar ook van de Republiek Europa.’14 Het was de
bedoeling dat Joost Lagendijk deze boodschap opnieuw zou uitdragen.
Nadat de kandidatencommissie hem weer officieel had voorgedragen,
leek een hernieuwd lijsttrekkerschap voor hem in kannen en kruiken.
Het partijcongres dat de lijst moest vaststellen wilde echter ‘iets te kie-
zen’ hebben. Kathelijne Buitenweg, beleidsmedewerkster van de Tweede
Kamerfractie, bond daarop de strijd met Lagendijk aan. Met een kleine
meerderheid wezen de congresgangers haar voor de eerste plaats aan:
zij zou een ‘frissere’ en meer strijdbare indruk hebben gemaakt dan
Lagendijk, die nu de tweede positie kreeg toebedeeld. [63]Met de andere
groene partijen uit de Europese Unie voerde GroenLinks een geza-
menlijke verkiezingscampagne onder leiding van de bekende Duits-
Franse groene politicus Daniel Cohn-Bendit. Naast het eigen verkie-
zingsprogramma kende Groen Links ook een kort verkiezingsmanifest
dat door de efgp was opgesteld. De Federatie zou overigens in 2004
worden omgevormd tot de Europese Groene Partij (egp).
De vvd stond vroeger in het ‘federalistische’ kamp schouder aan

schouder met cda, pvda en d66, maar met het aantreden van Frits
Bolkestein als partijleider veranderde dit. Het partijstandpunt over de
Europese integratie was kritischer geworden – en daarin kwamgeen ver-
andering nadat Bolkestein in 1999 Eurocommissaris was geworden.
Voormalig Europarlementariër Gijs de Vries, die de Nederlandse rege-
ring vertegenwoordigde in de Conventie die de Europese grondwet
ontwierp, betreurde de groeiende scepsis van zijn partij tegenover
Europa. De vvd zou de Europese samenwerking te veel reduceren tot
economie en markt, en ‘in het kielzog van Fortuyn’ de Europese Unie
als probleem gaan zien in plaats van als oplossing voor problemen.15 De
toegenomen liberale reserves kwamen tot uitdrukking in de campag-
neleus ‘Voor Europa. Maar er zijn wel grenzen’. [64]Met die grenzen
werd zowel verwezen naar de uitbreiding van de Unie in geografisch
opzicht als naar de bevoegdheden van Brussel. De vvd verklaarde zich
vóór verbeterde en versterkte Europese samenwerking, ‘maar schroomt
niet te zeggen dat het beter kan’.16 De partij gaf bovendien aan liever
géén grondwet te willen ‘dan een slechte’.17 Voor het eerst konden de
leden van de vvd nu rechtstreeks de lijsttrekker aanwijzen. Hun keuze
viel op de zittende Europarlementariër Jules Maaten. Toen Jan-Kees
Wiebenga in 2001 lid van de Raad van State was geworden, hadMaaten
zijn plaats als delegatieleider ingenomen. [65]
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Door de veranderde koers in de vvdwat betreft Europa was de afstand
van deze partij met d66 groter geworden. Lijsttrekker In’t Veld van de
Democratenmeende dat de vvd in de binnenlandse politiek ‘een bijna
anti-Europees geluid [liet] horen’.18 Desalniettemin werkten de beide
eldr-leden nauw samen: in september 2003 organiseerden zij
getweeën in Amsterdam het jaarlijkse congres van de eldr, waar het
Europese verkiezingsprogramma – dat was ontworpen door een com-
missie onder voorzitterschap van vvd’er Hans van Baalen – werd vast-
gesteld (alhoewel d66 daarnaast ook een eigen program had en de vvd
een ‘tienpuntenplan’). Ook gingen ze een lijstverbinding aan. Beide
partijen zouden echter wel ieder een eigen campagne voeren.
Van de in het Europees Parlement zitting hebbende partijen waren

er twee die een verenigd Europa afwezen. De combinatie van sgp en
ChristenUnie had de voortschrijdende integratie in bepaalde mate en
met de nodige kritiek aanvaard: deze partijen ‘[erkenden] de voordelen
en kansen van Europese integratie’. Tegelijkertijd bleven zij zich kan-
ten tegen vormen van Europese samenwerking die de nationale zelf-
standigheid en culturele identiteit van Nederland in het gedrang brach-
ten.19 ‘Het gaat ons niet om Europese staatsvorming, maar om een
Unie waarvan de lidstaten de politieke kernen blijven,’ aldus hun geza-
menlijke verkiezingsprogram.20 De kandidaatstelling binnen de Chris-
tenUnie verliep verrassend. De selectiecommissie streefde naar ver-
jonging en vernieuwing en zette de zittende Europarlementariërs Hans
Blokland en Rijk van Dam op een onverkiesbare plaats. Het Uniebe-
stuur hechtte echtermeer aan ervaring, wat er uiteindelijk toe leidde dat
Blokland lijsttrekker werd van de gemeenschappelijke lijst, namelijk
samen met de sgp. [66] Binnen de sgp roerde zich opnieuw de stro-
ming die principiële bezwaren had tegen deelname aan de Europese ver-
kiezingen. Net als in 1999 riep een aantal predikanten in een advertentie
op om niet te gaan stemmen.21

Naast de ChristenUnie-sgpweerde ook de sp zich tegen de Europese
Unie. De partij verzette zich tegen de totstandkoming van een ‘neoli-
berale Europese superstaat’, waarin het grote kapitaal heerste, en was
tegen de verdere overdracht van nationale bevoegdheden vanDenHaag
naar Brussel. De nationale parlementen (én het Europees Parlement)
moesten daarentegen meer macht krijgen. De sp voerde campagne
onder de leus ‘Stuur een waakhond naar Brussel’, waarmee de partij
poogde in te spelen op het onbehagen dat onder de kiezers bestond ten
aanzien van de Europese Unie. [67] Een reeks posters met negatieve
aspecten van de Europese integratie hadden hetzelfde doel. [68, 69,
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70, 71, 72, 73]Als lijsttrekker kwam opnieuw ErikMeijer naar voren. Par-
tijleden die een plaats op de kandidatenlijst ambieerden, dienden onder
meer een ‘strijdbaar socialist’ te zijn.22

Verder dedenmaar liefst acht nieuwe partijen aan de Europese verkie-
zingenmee, die het hele spectrum van een categorische anti- tot een uit-
gesproken pro-Europese opstelling bestreken.Met uitzondering van de
Partij voor het Noorden waren zij alle – om soms uiteenlopende rede-
nen – tegen de Europese grondwet gekant.
De in de Tweede Kamer zitting hebbende lpf liet net als de sp een

principieel afwijzend geluid horen, zij het vanuit meer nationalistisch
perspectief. De partij ontleende haar visie grotendeels aan de opvattin-
gen van zijn oprichter Fortuyn, die zoalsal vermeld vanmening was dat
de Europese integratie vooral een project was van de politieke en eco-
nomische elite, waarin ‘het volk’ niet was gekend.Met de campagneleus
‘is u iets gevraagd?’ sloot de lpf hier nauw bij aan. [74, 75, 76, 77] Lijst-
aanvoerder werd Jens van der Vorm-de Rijke, die sinds 2003 namens
de lpf in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zat.
De partij Nieuw Rechts was opgericht door Michiel Smit, die na de

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 in Rotterdam nog korte
tijd met Fortuyn in de fractie van Leefbaar Rotterdam had gezeten.
Door zijn flirt met het extreem-rechtse Vlaams Blok in België was hij
een jaar later uit de raadsfractie gezet. Nieuw Rechts was ‘voor meer
Nederlandse onafhankelijkheid’, en voor herinvoering van de gul-
den.23 [78]
Europa Transparant [79] was niet tegen de Europese Unie, maar

eiste wel een scherpere controle en beter toezicht op het Europese
bestuur om verspilling, fraude en corruptie in de toekomst te voorko-
men. De partij was in april 2004 opgericht door Paul van Buitenen, de
al vermelde klokkenluider die in 1998 gevallen van fraude en vriend-
jespolitiek binnen de Europese Commissie aan de kaak had gesteld en
daarmee het heengaan van de door Santer geleide Europese Commis-
sie inleidde. Over zijn gevecht met de Europese bureaucratie publi-
ceerde hij vlak voor de verkiezingen zijn boek In de loopgraven van Brus-
sel. De slag om een transparant Europa.24 Van Buitenen pleitte voormeer
democratie en transparantie om aan de achterkamertjespolitiek in
Brussel een einde te maken. ‘Europamoet teruggebracht worden naar
de burgers,’ zo stelde hij in navolging van Fortuyn, maar zonder diens
afkeer van Brussel te delen.25 ‘Ik ben pro-Europa, maar Europa kan
beter bestuurd worden.’26
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De Partij voor de Dieren (pvdd) met als lijsttrekkerMarianne Thieme
had dierenwelzijn als hoofdthema. De partij wilde de ‘dieren eindelijk
een stem geven binnen Europa’, en richtte zich vooral tegen het Euro-
pese landbouwbeleid, waarin winstbejag prevaleerde over ethiek – zoals
volgens Thieme duidelijk naar vorenwas gekomen bij de bestrijding van
de varkenspest, de vogelpest en de mond-en-klauw zeerepidemie. [80]
Respect.nu [81] streed tegen de Brusselse betutteling en bemoei-

zucht. De directe aanleiding hiervoor vormde de nieuwe tabakswet,
die de rechten van de rokers volgens de partij zou negeren.27

Democratisch Europa werd aangevoerd door Sammy baron van Tuyll
van Serooskerken, die in 2004 uit het hoofdbestuur van de vvd gestapt.
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De naam van de groepering was haar program: de democratie moest
binnen de Europese Unie worden versterkt, ondermeer door de invoe-
ring van Europese kieslijsten. Burgers konden dan ook op kandidaten
uit andere landen van de Unie stemmen, wat zou leiden tot de komst
van echte Europese politieke partijen. [82]
De Partij voor het Noorden beschouwde de regio’s – zoals Noord-

Nederland – als de bouwstenen voor een werkelijk federaal Europa.
Lijsttrekker werd Teun Jan Zanen, die de partij in de Provinciale Staten
van Groningen vertegenwoordigde. [83]
Leefbaar Europa ten slotte leek een reïncarnatie van de groepering

God met Ons, die in 1984 en 1989 aan de Europese verkiezingen had
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deelgenomen. Beide groeperingen hadden een sterk orthodox-katho-
lieke signatuur. De 81-jarige lijsttrekker Jan Leechburch Auwers was
waarschijnlijk de oudste lijsttrekker die Nederland ooit heeft gekend.
Zijn partij stond voor de onschendbaarheid van hetmenselijk leven, en
wilde afschaffing van abortus en euthanasie.28 [84]

Campagne

Europa stond meer dan ooit tevoren centraal in de campagne voor de
Europese verkiezingen. Over de eventuele toetreding van Turkije werd
gediscussieerd, maar vooral over de Europese grondwet gingen voor- en
tegenstandersmet elkaar in debat. De lijsttrekkers van de gevestigde par-
tijen trachtten nadrukkelijk hun onderlinge programmatische ver-
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schillen over Europa te verhelderen. Ze wilden de confrontatie zoeken
om zo bij de kiezers belangstelling te wekken voor de verkiezingen, wat
dan tot een hogere opkomstmoest leiden. ‘De Eurocampagnesmoeten
gepolitiseerd worden,’ zomeende vvd’er Van Baalen.29 ‘Wemoeten de
tegenstellingen duidelijk voor het voetlicht brengen,’ aldus de zittende
Europarlementariër Van den Bos (d66). Hij voegde er echter aan toe dat
dat lastig was, omdat ook nu ‘de tegenstellingen op Europees niveau
minder groot zijn dan nationaal het geval is’.30

Van dat gegeven probeerden de pvda en de andere linkse oppositie-
partijen gebruik te maken door te pogen om de verkiezingsstrijd in
het binnenlands-politieke domein te trekken. Zij kantten zich tegen het
bezuinigingsbeleid van het tweede kabinet-Balkenende van cda, vvd en
d66, en riepen de kiezers op zich hiertegen uit te spreken. Ook de
mogelijke verlenging van de aanwezigheid van Nederlandse militai-
ren in Irak speelde een rol in de campagne.
In hun opzet meer leven in de brouwerij te brengen door te politi-

seren en polariseren waren de partijen niet echt geslaagd – zo oor-
deelden althans de media. nrc Handelsblad sprak bijvoorbeeld over
een ‘tam verlopende verkiezingsstrijd’.31 Het is echter de vraag of ieder-
een de campagne wel echt als zo saai zal hebben ervaren. Zeker verge-
leken met voorgaande Europese verkiezingen heeft de toegenomen
euroscepsis in ieder geval tot een verlevendiging van het politieke debat
geleid.

Uitslagen

In 1999 bezetten de Nederlandse partijen in het Europees Parlement
nog 31 zetels. Vanwege de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei
2004 met tien landen slonk het aantal ‘Nederlandse’ vertegenwoordi-
gers tot 27, waardoor de kiesdrempel steeg tot 3,7 procent. Deze ver-
hoging vermocht nieuwkomers niet af te schrikken: hun aantal steeg
naar acht; niet eerder hadden zovelen zich gemeld. Zoals vermeld was
de opkomst met 39,1 procent behoorlijk gestegen.

cda en pvda haalden beide zeven zetels (zie tabel 8). De christen-
democraten trokken echter meer stemmen en bleven dus de grootste
partij. Het cda verloor twee zetels, en had sinds het begin van de Euro-
pese verkiezingen in 1979 in procenten nog nooit zo laag gescoord. De
vvd boekte eveneens het slechtste resultaat sinds 1979 en kwam uit op
vier zetels. Het zeteltal van d66 halveerde, de partij hield er één over. De
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drie regeringspartijen zaten alle in demin; het cda en de vvd ook in ver-
gelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 2003. De pvda, die
tevergeefs had geprobeerd om de Europese verkiezingen om te vor-
men tot een vertrouwensvotum over de centrum-rechtse regerings-
coalitie, probeerde nu als een bewijs van haar gelijk uit te leggen dat het
kabinet-Balkenende zijn steun had verspeeld. ‘Als dat geen signaal is,
weet ik het niet,’ zo meende partijleider Bos.32 De sociaal-democraten
moesten echter erkennen dat het logische gevolg – steun voor de linkse
oppositiepartijen – wat hun eigen partij betrof was uitgebleven. De
pvda ging weliswaar vergeleken bij de Europese verkiezingen van 1999
erop vooruit (zij won een zetel), maarmoest ten opzichte van de Kamer-
verkiezingen van 2003 bijna net zoveel inleveren als het cda. Vergele-
ken bij de Europese verkiezingen van 1999 ging GroenLinks sterk ach-
teruit. Ook de ChristenUnie-sgp verloor; uitsluitend dankzij de
lijstverbinding met het cda behield de combinatie haar twee zetels.
Mogelijkerwijs was een deel van de kiezers van de combinatie afge-
schrikt door de commotie rondom de onkostenvergoedingen van haar
beide Europarlementariërs – vlak voor de verkiezingen was bekend
geworden dat zij met hun onkostendeclaraties waren afgeweken van de
door alle Nederlandse Europarlementariërs afgesproken gedragscode.33

Tegenover dit verlies van de meeste gevestigde partijen stond de
winst voor de eurosceptische partijen. De sp verdubbelde haar zeteltal,
de Partij voor de Dieren kwam dicht bij een zetel. Europa Transparant
was de onbetwiste winnaar, met twee zetels. ‘Het zijn onze stemmen,’
zo merkte lpf-leider Mat Herben jaloers op.34

De opkomst viel in de Europese Unie als geheel voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer lager uit. Het gemiddelde lag op 44 procent. De
evp-ed bleef met 268 van de 732 zetels de grootste fractie, gevolgd
door de pesmet 200 zetels. De Alliantie van Liberalen en Democraten
voor Europa (alde), zoals de eldr-fractie nu heette, behaalde 88 zetels.
De Groenen, die zich hadden omgedoopt tot egp, verwierven 42 zetels.
De beide Europarlementariërs van Europa Transparant hadden zich
hierbij aangesloten. De twee vertegenwoordigers van de ChristenU-
nie-sgp maakten deel uit van de Onafhankelijkheid en Democratie
Groep (ind/dem), die 37 zetels bezette. De eul/ngl-fractie, waarvan de
twee sp-Europarlementariërs lid waren, kreeg 41 zetels.
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Europese verkiezingen 1999 Europese verkiezingen 2004

% zetels % zetels

CDA 26,9 9 24,4 7

PvdA 20,1 6 23,6 7

VVD 19,7 6 13,2 4

D66 5,8 2 4,2 1

GroenLinks 11,9 4 7,4 2

ChristenUnie/SGP* 8,7 3 5,9 2

SP 5,0 1 7,0 2

Europa Transparant 7,3 2

Partij voor de Dieren 3,2 -

LPF 2,6 -

Partij voor het Noorden 0,4 -

Nieuw Rechts 0,3 -

Leefbaar Europa 0,2 -

Democratisch Europa 0,2 -

Respect.nu 0,1 -

Conservatieve Democraten 0,5 -

De Europese Partij 0,7 -

Europees Verkiezers

Platform Nederland 0,4 -

Lijst Sala 0,3 -

totaal 99,9 31 100,0 27

opkomst 30,0 % 39,1 %

Tabel 8.
Uitslag Europese verkiezingen 10 juni 2004

* In 1999 namen GPV en

RPF nog samen met de

SGP (zelfstandig) deel

aan de verkiezingen.

Bron: Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

(Kiesraad), 15 juni 2004.
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