
De toetredingscriteria 

voor nieuwe lidstaten

jan willem sap

De uitbreiding van de Europese Unie markeert een uniek moment in de inte-

gratiegeschiedenis van het verbond van democratische rechtstaten in Europa

en biedt daarnaast volop economische mogelijkheden voor het Westen. Maar de

toetreding van nieuwe landen brengt ook onderhuidse spanningen en onzeker-

heid aan het licht. Zijn de nieuwe landen die veelal nog maar zo kort onder het

juk van de Sovjet-Unie vandaan zijn gekropen, er eigenlijk wel echt aan toe om

zich te voegen onder een complexe overheidsstructuur in Straatsburg, Brussel

en Luxemburg? Wat betekent de enorme uitbreiding voor de bestuurbaarheid

van Europa zelf? Volgens Sap is het daarbij allereerst verstandig het hoofd koel

te houden en stil te staan bij de vraag wat nu eigenlijk de toetredingscriteria

voor lidmaatschap van de EU zijn. Hij schetst daartoe de economische, politieke

en gemeenschapsrechtelijke voorwaarden (de Kopenhagen-criteria) aangevuld

met de transitiebepalingen uit de Raad van Madrid. De toepassing van de crite-

ria blijkt in de praktijk rekbaar te zijn en vooral geconcentreerd op de vraag of

sprake is van een democratische rechtsstaat. Het EU-lidmaatschap voor de tien

nieuwe landen en van potentiële lidstaten als Turkije en Rusland moet volgens

Sap primair worden gezien als een steun in de rug voor jonge democratieën.

Aanhakend bij de filosofie van Kant stelt Sap dat de EU geen doel is, maar een

middel tot vrede. Ook de vorm van de Unie zelf is aan hieraan ondergeschikt.

De verspreiding van democratie en mensenrechten en de zorg voor vrede in een

stabiel achterland moeten, bezien vanuit de internationale rechtsorde, een ho-

gere prioriteit hebben dan de bouw van een federale Europese superstaat.

Op 1 mei 2004 keerden tien landen, waarvan er acht in Midden- en Oost-Europa

liggen, terug tot Europa. Een unieke en historische datum in de integratiegeschie-

denis van het verbond van democratische rechtstaten in Europa. Na jaren van

Koude Oorlog is de pijnlijke deling van Europa voorbij. Tegelijkertijd is sprake van

een geopolitieke machtsverschuiving in het voordeel van het westen, de vervulling

van een missie die de droom vormde van vele generaties in Europa. Voor het wes-

terse bedrijfsleven ontstaat een makkelijker bereikbaar afzetgebied van 75 miljoen

nieuwe EU-burgers, met eerlijke concurrentie en gelijke kansen. Er ontstaat per-

spectief op toetreding tot de eurozone. Daarom was er terecht champagne.

Toch is er ook angst. Ondanks de geschapen mogelijkheden voor een Europa van

meerdere snelheden, dreigt in een EU van 450 miljoen inwoners daarnaast het ge-
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vaar van onbestuurbaarheid en imperial overstretch. Zijn de burgers van deze pas

sinds kort weer soevereine nationale staten, na nog maar zo kort onder het juk

van de Sovjet-Unie vandaan te zijn gekropen, er eigenlijk wel echt aan toe om zich

te voegen onder een complexe overheidsstructuur in Straatsburg, Brussel en

Luxemburg? Daarnaast vragen veel burgers en politici in het westen zich af of het

niet gevaarlijk is geweest om in één keer zoveel landen tegelijk binnen te laten,

landen die maar al te graag willen worden aangesloten op de melkkoe van de

Europese fondsen voor structuurversterking in economisch zwakke regio’s.

Lidstaten als Duitsland, Frankrijk en Nederland willen om die reden bezuinigen

op de tientallen miljarden euro’s die jaarlijks worden uitgegeven aan regionale

structuurversterking. Gezien die angst is het zinvol stil te staan bij de vraag wat ei-

genlijk de toetredingscriteria voor lidmaatschap van de EU zijn, mede van belang

vanwege de beoogde toetreding van Turkije, waarover tijdens het Nederlandse

voorzitterschap van de EU zal worden beslist.

Toetredingscriteria

Artikel 49 EU stelt de criteria voor toetreding tot de Unie. Het eerste vereiste is dat

het een Europees land betreft. Zo is de toetreding van Marokko in 1987 afgewezen,

omdat het geen deel uitmaakt van het Europese continent. Ook als slechts een ge-

deelte van een land in Europa ligt, is dat voldoende. Men kan niet van een rege-

ring verwachten vanwege de wens om lid te worden van de Europese club het land

op te splitsen. Als tweede vereiste dient het toetredende land de principes van arti-

kel 6 lid 1 EU te respecteren. Deze principes zijn vrijheid, democratie, respect voor

de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rule of law. Feitelijk dient

een land dit reeds kenbaar te maken met het lidmaatschap van het EVRM.1 Het

verzoek tot toetreding dient goedgekeurd te worden door achtereenvolgens de

Raad en het Europees Parlement. De Raad beslist bij unanimiteit en het Europees

Parlement dient in te stemmen. Er wordt vanuit gegaan dat de toetredende lid-

staat het geheel van gemeenschapsrecht aanvaardt zoals het bij de toetreding van

kracht was, het zogeheten acquis communautaire. Dit recht wordt met onmiddellij-

ke ingang na de toetreding van kracht.2

Bij de Europese Raad van Kopenhagen in juni 1993 zijn drie criteria opgesteld voor

de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen. Deze landen moesten al vóór

de toetreding tot de Unie aan de volgende Kopenhagen-vereisten voldoen:

1. politiek: de aanwezigheid van stabiele instellingen die de democratie, de rechts-

staat, de rechten van de mens, eerbiediging van minderheden en hun bescher-

ming waarborgen;

2. economisch: het bestaan van een levensvatbare markteconomie en het vermo-

gen om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de markt-

krachten binnen de EU;
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3. acquis communautaire: het vermogen van de kandidaat-lidstaat om de verplich-

tingen van het lidmaatschap op zich te nemen en met name de doelstellingen

van de politieke, economische en monetaire unie te onderschrijven.3

De Raad van Madrid in december 1995 heeft hieraan nog een vierde criterium toe-

gevoegd. Dit behelst de verplichtingen uit hoofde van het kandidaat-land de pas-

sende integratievoorwaarden te creëren middels het aanpassen van de bestuurs-

structuren. 

Bij het eerste criterium is in de praktijk met name de onafhankelijkheid van ge-

zagsdragers en het respecteren van mensenrechten een probleem. Dat speelt in

Roemenië en Bulgarije, landen die waarschijnlijk in 2007 lid willen worden. Wat

betreft de toetreding van Turkije moet scherp worden gelet op de mate van in-

vloed van het leger in de Turkse democratie, maar de toetreding van Turkije is ui-

teraard een geweldige mogelijkheid om de westerse visie op de mens ingang te

doen vinden in het van oudsher door de stamcultuur beheerste Turkije.4

Het economische criterium kent vooral obstakels bij de omschakeling van een ge-

leide planeconomie naar een westerse markteconomie. Deze omzetting zal een

lang proces zijn, waarbij ook een mentaliteitsverandering nodig is. Daarbij be-

staan ook verschillende visies. In Polen, Tsjechië en Hongarije wordt nog vrij socia-

listisch gedacht, gericht op volledig behoud van sociale zekerheid en gezondheids-

zorg. Estland, Slowakije en Slovenië zijn meer gericht op concurrentie. Nog voor

augustus 2004 dingen Litouwen en Estland naar een lidmaatschap van het

Europese wisselkoersmechanisme ERM-2, de wachtkamer voor deelname aan de

euro. De nieuwe lidstaten krijgen extra tijd om met eigen aanpassingsprogram-

ma’s hun begrotingstekorten terug te brengen tot onder drie procent van het bru-

to binnenlands product. De kans is klein dat de nieuwe lidstaten dit jaar al zullen

voldoen aan de begrotingseisen. Maar op 3 juni 2004 heeft minister Bernard Bot

(CDA) van Buitenlandse Zaken ook de Tweede Kamer overtuigd dat het kabinet-

Balkenende II de ‘spijkerharde’ eis moet laten vallen dat lidstaten door het Hof

van Justie van de EG moeten worden bestraft als ze de regels van het stabiliteits-

pact schenden. Er zijn zeker tien landen die een begrotingstekort hebben.5

Wat betreft het opnemen van verplichtingen is het een spannende vraag of de

nieuwe lidstaten in staat zijn om de nieuwe buitengrenzen van de Unie te bewa-

ken, hetgeen zal moeten leiden tot een meer Brussels gestuurd beleid op het ter-

rein van justitie en binnenlandse zaken en ook herverdeling van kosten in het

voordeel van de nieuwe lidstaten aan de buitengrens van de EU. Ook speelt of de

nieuwe lidstaten het zullen accepteren wanneer nieuwe sociale en milieuwetge-

ving wordt voorgesteld die mogelijk de concurrentiepositie van Midden- en Oost-

Europa zal verzwakken. In dat verband kan worden gewezen op het ambitieuze

grondrecht in artikel II-34 lid 3 concept-Europese Grondwet, een artikel dat bin-
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dend gaat worden bij de inwerkingtreding van de Europese Grondwet: ‘Om de socia-

le uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht op so-

ciale bijstand en op bijstand ten behoeve van huisvesting, teneinde een ieder die

niet over voldoende middelen beschikt, onder de door het recht van de Unie en de

nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden een waardig bestaan te

verzekeren.’ Dit geeft ruimte voor lidstaten om zelf te bepalen wie wel en wie niet

recht heeft op bijstand, maar het is fascinerend om te bedenken dat EU-burgers mo-

gelijk naar de rechter stappen en kunnen gaan claimen in hun land van keuze.

Als het gaat om een gemeenschappelijk buitenlands en defensiebeleid neigen de

nieuwe lidstaten naar een meer pro-Amerikaans beleid. Tijdens de Koude Oorlog

bleken Amerika en de NAVO voor veel anti-communisten een meer betrouwbare

partner dan de gemiddelde West-Europese burger; ‘liever rood dan dood’ was een

bekende leus in IKV-kringen in het begin van de jaren tachtig.

Overigens zijn de Kopenhagen-criteria zeer rekbaar, hetgeen onder meer blijkt uit

de discussie en de positieve signalen over de afgelopen twee jaar rond de toetre-

ding van Turkije.6

Van alle kandidaat-lidstaten zijn de vorderingen bijgehouden door de Commissie

op de zogeheten carte routière. Dit maakt het mogelijk dat ieder land middels het

differentiatiebeginsel een eigen tempo voor toetreding kan aanhouden. 

Met de voorbereiding op het EU-lidmaatschap is voor een aspirant-lidstaat onge-

veer tien jaar gemoeid. Concrete voorbeelden om te voldoen aan de toelatingscri-

teria zijn het ontwikkelen van beleid voor minderheden in Estland of de strengere

controle bij Poolse slachthuizen. Bovenal moeten de kandidaat-lidstaten de wet-

ten en regels van de EU overnemen en invoeren. Uiteindelijk komt dat neer op

85.000 pagina’s aan wettekst.7 Bijkomend probleem is om voor de aankomende

lidstaten eenduidige en gelijke regels op te stellen, terwijl de verscheidenheid zo

groot is. De lidstaten kunnen elk in een ander tempo en op eigen wijze aan de cri-

teria voor toetreding werken.

Op 16 april 2003 is in Athene door de huidige 25 lidstaten het toetredingsverdrag

ondertekend. De vijftien bestaande lidstaten sloten daarbij een verdrag met de

tien nieuwkomers. Zo zijn eerdere uitbreidingen ook vormgegeven. 

Echter, de nieuwe lidstaten zullen het acquis communautaire nog niet volledig toe-

passen. Evenmin zullen deze landen direct aan alle activiteiten van de Unie deel-

nemen of op gelijke wijze financiële steun genieten. De eerste drie jaar zal een be-

paald overgangsrecht van kracht zijn.8 Hierdoor krijgen de nieuwe lidstaten de

tijd om inconsistenties in de wetgeving weg te werken. De overgangsregelingen

kunnen per lidstaat verschillen.9 De EU wilde op dezelfde voet verder met de Unie.

Het gevaar dat met de uitbreiding de Unie terug zou vallen tot een vrijhandelszo-
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ne is onderkend. Om dit te voorkomen is onder meer de Conventie onder leiding

van Giscard d’Estaing in het leven geroepen, met als doel bruikbare politieke in-

stellingen, maar zonder een directoraat van grote lidstaten dat alles voor het zeg-

gen heeft. Er is behoefte aan sterk leiderschap tegenover de nationale vetosta-

tions. Tevens hebben de oude lidstaten de nieuwkomers actief geholpen, zowel

financieel als ondersteunend, om de landen klaar te stomen voor de uitbreiding.

Eenmaal binnen de Unie getreden wordt van iedere lidstaat verwacht dat men

zich aan de regels houdt. Dit vloeit onder meer voort uit de gelijkheidwaardigheid

van de lidstaten.10

De EU als het gewenste Utopia

Uitbreiding van de EU is een geweldige mogelijkheid om mensenrechten en de-

mocratie te verspreiden in naburige landen, op dezelfde wijze als ook voormalige

dictaturen in Griekenland, Spanje en Portugal zijn omgebouwd naar stabiele de-

mocratische rechtstaten. In dat verband kan worden gewezen op Zum ewigen

Frieden (1795) van Immanuel Kant.11 Hij streefde naar vrede op drie gebieden, te

weten het staatsrecht, het volkerenrecht en het wereldburgerrecht. Als antwoord

op de eindeloze oorlogen vond Kant het nastrevenswaardig wanneer er een fede-

ratie van staten zou komen, waarbinnen de conflicten volgens rechtsregels opge-

lost zouden kunnen worden. Vanuit deze optiek kan het huidige Europa plotse-

ling worden gezien als het gewenste Utopia. Landen staan ook in de rij om lid te

worden. Het ideaal van Kant was een Völkerstaat in de vorm van een Weltrepublik.

Ieder volk kan en moet omwille van zijn veiligheid van een buurvolk eisen met

hem een overeenkomst aan te gaan, waarin ieders recht kan worden gesteld. Het

gaat om de idee van een federatie, die geleidelijk alle staten moet gaan omvatten

en aldus tot de eeuwige vrede voert. 

Als dan wordt gezegd dat landen als Turkije en Rusland niet bij Europa passen,

dan kan daar allereerst tegenover worden gesteld dat deze landen reeds lid zijn

van de Raad van Europa, en dat dus sprake is van een feitelijk onjuist argument.

Als wordt tegengeworpen dat een echte federatie met de oorspronkelijke zes,

twaalf of vijftien misschien ooit was gelukt, maar met de uitbreiding met tien

nieuwe lidstaten niet meer realistisch is, dan kan daarop niet anders worden ge-

antwoord dan dat het verspreiden van democratie en mensenrechten en de zorg

voor vrede in een stabiel achterland, bezien vanuit de internationale rechtsorde,

een hogere prioriteit moet hebben dan de bouw van een federale Europese super-

staat. Bovendien is de hele wereld gebaat bij stabiliteit op de Balkan. Want dat valt

van Kant te leren: de EU is geen doel, maar een middel, het is een middel tot vrede.

Kant sprak ook over het wereldburgerrecht als ideaal. Momenteel lijkt regionale

samenwerking het beste te werken in gebieden waar sprake is van een zekere ge-

meenschappelijke identiteit, zoals in Europa, gebouwd op de dubbele erfenis van
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joods-christelijk en humanistisch denken. Mede daarom kon er zoiets als een

Europees burgerschap worden ingesteld bij de inwerkingtreding van het Verdrag

van Maastricht (1993). Zoals bekend draait het in een gemeenschappelijke markt

om vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, aangevuld met eer-

lijke concurrentie en harmonisatie van wetgeving. In zekere zin kunnen de vier

vrijheden ook als grondrechten worden beschouwd, maar het blijft daar toch

vooral economisch. Wel heeft het Hof van Justitie van de EG in de loop van de tijd

een groot aantal grondrechten erkend als algemene beginselen van gemeen-

schapsrecht, die ook de nieuwe lidstaten moeten eerbiedigen. Dit zijn onder

meer:

- de vrijheid van handel en beroep;

- het gelijkheidsbeginsel;

- de fundamentele rechten die het individu geniet als marktburger;

- bescherming van de eigendommen;

- het recht op onschendbaarheid van de woning en het privé-leven;

- de vrijheid van godsdienst;

- de vrijheid van vereniging;

- de vrijheid van meningsuiting;

- de gelijke behandeling van vrouwen en mannen;

- het recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces;

- rechten die voortvloeien uit behoorlijk bestuur;

- enkele strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechten.12

Daarnaast zal het EU-Handvest van de grondrechten, aangenomen op 7 december

2000 als niet-bindende politieke verklaring in Nice, grote invloed hebben op de

fundamentele rechten van de kandidaat-lidstaten, zeker nu het is opgenomen als

deel II in de concept-Europese Grondwet. Het is te hopen dat, ondanks de salami-

tactieken in de IGC, de Europese Grondwet nog wat voorstelt, voordat de nationa-

le parlementen de burgers in referenda er hun goedkeuring aan geven. 

Conclusie

Het lijkt mooi dat de Europese Unie op 1 mei 2004 de grootste economische

macht in de wereld is geworden, maar het is ook duidelijk dat er onderhuidse

spanningen bij zijn gekomen. Mogelijk is de ‘big bang’ met tien tegelijk om geopo-

litieke redenen te zeer versneld, met vanwege de hoge werkloosheid  te weinig

aandacht voor  het gevaar van bijvoorbeeld enerzijds goedkope Poolse arbeiders in

Nederland en anderzijds rijke Duitsers die gewoon de grond in West-Polen opko-

pen. Toch moet de Nederlandse angst niet worden overdreven. In Zuid-Europese

landen is de angst voor de nieuwkomers meer wezenlijk, omdat Oost-Europese

landen scherp kunnen concurreren, daar zij lage lonen combineren met een hoge

scholingsgraad en productiviteit. In Hongarije leest vijftig procent van de bevol-

king elke dag een krant, in Griekenland slechts tien procent. Op de meeste terrei-

25
d

e
 t

o
e

t
r

e
d

in
g

s
c

r
it

e
r

ia
 v

o
o

r
 n

ie
u

w
e

 l
id

s
t

a
t

e
n

cdv|zomer 2004



nen is de achterstand van de nieuwe landen ten opzichte van bijvoorbeeld

Portugal niet groot meer. Landen met hoge arbeidskosten zullen niet in staat zijn

laaggeschoolde productie in stand te houden. Dit kan leiden tot daling van de le-

vensstandaard, ook in Nederland. De redding van Nederland is de hoge scholings-

graad.

Het EU-lidmaatschap voor de tien nieuwe landen moet primair worden gezien als

een steun in de rug voor jonge democratieën. De toetredingscriteria zijn dan ook

met name geconcentreerd op de vraag of sprake is van een democratische rechts-

staat.

Doordat de oude EU landen, waaronder Nederland, een reeks uitzonderingen heb-

ben bedongen voor burgers uit de nieuwe lidstaten die werk komen zoeken, voe-

len sommige Oost-Europeanen zich nu reeds tweederangs EU-burgers. Ter voorko-

ming van teleurstelling, frustratie en populisme dient de aandacht te zijn gericht

op het opheffen van de belemmeringen voor een vrij verkeer van goederen, dien-

sten, kapitaal én personen, in combinatie met eerlijke concurrentie. Daarbij zal

harmonisatie van wetgevingen, bevordering van civil society en een sterke midden-

klasse onmisbaar zijn. 

Dr. J.W. Sap is universitair hoofddocent Europees Recht en Staatsrecht aan de Vrije Universi-

teit te Amsterdam. Met dank aan student-assistent Erik Koster voor zijn hulp bij het verza-

melen van materiaal.

Noten

1. R. Barents & L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees Recht, Deventer: Kluwer

2003, p. 72.

2. R. Barents & L.J. Brinkhorst, a.w., p. 26.

3. www.europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/e40001.htm op 25 mei 2004.

4. J.W. Sap, ‘De oorsprong van de Europese Grondwet. Groen van Prinsterer-le-

zing 2004’, Nederlands Dagblad, 23 april 2004.

5. ‘Kabinet slikt eis naleven pact in’, Trouw, 4 juni 2004.

6. www2.rnw.nl/rnw/nl/achtergronden/europa/eu021214.html op 25 mei 2004.

7. www.bestbelangrijk.nl op 25 mei 2004.

8. K. Inglis & A. Ott, ‘EU-uitbreiding en Toetredingsverdrag: verzoening van

droom en werkelijkheid’, SEW april 2004, p. 146.

9. K. Inglis & A. Ott, a.w., p. 149.

10. K. Inglis & A. Ott, a.w., p. 156. 

11. Immanuel Kant, De eeuwige vrede. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B.

Delfgaauw. Kampen: Kok Agora, 1986.

12. R. Barents & L.J. Brinkhorst, a.w., p. 66-67.

26

a
r

t
ik

e
l

 |
 v

r
a

g
e

n
 r

o
n

d
 d

e
 u

it
b

r
e

id
in

g
 v

a
n

 e
u

r
o

p
a

cdv|zomer 2004

Het EU-lidmaat-

schap voor de

tien nieuwe lan-

den moet pri-

mair worden ge-

zien als een

steun in de rug

voor jonge de-

mocratieën.


