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De Europese politiek is nog in de groei. 'Het democratisch tekort is 
breder en dieper', zo opent de auteur deze periscoop. Dit demoCI·a
tisch tekort is van een andere orde dan een corrupte Europese 
Commissie: het Europese volk moet aan de Europese Unie verbonden 
worden, maar hoe? De partijpolitiek in Europa moet een impuls krij
gen. Er is nauwelijks een Europees partijpolitiek landschap. Hier ligt 
een uitdaging voor de EVP: er moeten nieuwe instrumenten gecreeerd 

worden om een nieuwe generatie aan politiek te verbinden. 

Partijvorming 

De bevoegdheden van het Europees Parlement zijn met name sedert 

het Verdrag van Amsterdam sterk uitgebreid. Terecht. Het Europees 

Parlement heeft: de gelegenheid aangegrepen om bij de eerste -misschien 

niet de beste- gelegenheid zijn tanden te Iaten zien en de Commissie naar huis 

te sttn·en. Dat de sociaal-democraten hierdoor de kans kregen de exclusieve 

schuldigheid van 'hun' Commissarissen te veralgemeniseren, was voor de chris

ten-democraten een zware prijs, die zij omwille van hun afWegingen hebben 

willen betalen. Het zogeheten 'democratisch tekort' van de Europese Unie is 

sindsdien duidelijk minder geworden, maar zeker niet verdwenen. 

Het andere democratisch tekort 

Het democratisch tekort is echter breder en dieper. Toereikende competenties 

van het Europees Parlement zijn -hoe wezenlijk ook- slechts een aspect van deze 

zaak; een Europa, dat dichtbij de burgers staat, 'Biirgerniihe' is weer iets anders. 

Wil Europa uit de malaise komen, waarin het zich volgens de opiniepeilingen 

en op grand van de historisch !age opkomst bij de verkiezingen van het 

Europees Parlement bevindt, dan zal er vee! meer moeten gebeuren. 

Dan zal allereerst het Europese publieke debat verlegd moeten worden van in

strument naar inhoud, naar de vraag, wat voor soort Europese samenleving wil

len we eigenlijk.' 

Maar daarnaast veronderstelt een Europa, dat dicht bij de burgers staat, toch 

ook een andere competentiediscussie; zo men wil een nieuwe discussie over de 

vraag, wat verticaal wei en wat niet aan het Europese niveau kan worden over

gelaten. Dit liever nog positiever te duiden: in hoeverre kan een sterke Europese 

Unie bijdragen aan versterking van de nationale identiteit en kan zij vooral 

tegemoet komen aan die nieuwe behoefte van de Europese burgers, in het tijd

perk van globalisering, aan regionale en lokale identiteit en vertrouwdheid? 
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Nog belangrijker is het debat over de zogeheten horizontale subsidiariteit. Hoe 

gaat de Unie om met de instituties van haar burgers? In de afgelopen jaren is 

vanuit het Wetenschappelijk Instituut regelmatig gepleit voor een systemati

sche invulling op Europees niveau van het begrip 'verantwoordelijke samenle

ving',' De eerder gestelde vraag: willen wij Brussel tot een imitatie Iaten uit

groeien van de Washingtonse lobbysamenleving of hebben wij een eigen formu

le van omgaan met maatschappelijke belangen en instituties? De onbewuste en 

soms bewuste acceptatie van het Angelsaksische kapitalistische model komt 

nota bene op een moment, dat er een brede discussie gaande is in de Verenigde 

Staten over het gebrek aan waardering voor instituties, het onderwaarderen 

van de f~1ctor 'social capital' voor een menswaardige samenleving. en de nood

zaak van een scherpere demarcatielijn tussen het commerciele en het niet-com

merciele,' Als de EVP echt van mening is, dat zij meer is dan een instrument 

van machtsvorming. maar een partij van waarden met respect voor de eigen 

Europese tradities, dan zou in de nu net begonnen vijfjarige legislatuurperiode 

juist het hoofdstuk moeten worden geschreven, over de dragende beginselen 

van het Rijnlandse model en hoe deze kunnen worden vertaald op Europees 

niveau en naar de uitdagingen van de 21e eeuw. Hoe Europa omgaat met zijn 

instituties, van familie tot media, van onderwijs tot beroeps- en belangenorga

nisatie, bepaalt de vraag naar de menswaardigheid en de weerbaarheid van 

onze toekomstige samenleving, en kan een uniek selling point voor de christen

democratic zijn. Een eigen antwoord is ook beslissend voor het raison d'etre van 

de EVP. Alsop dit terrein de EVP zich niet meer zou mogen profileren, omdat 

dat de nieuwe samenwerking met de liberalen en conservatieven in gevaar zou 

brengen, dan verliest de EVP haar bestaansrecht.' 

Feit dat een van cle belangrijkste oorzaken van cle afstand tussen burger en cle 

Unie is het feit clat cle relatie tussen Unie en instellingen van de burgermaat

schappij niet geregelcl is. Daarnaast draagt het verwaarlozen van een specifiek 

onclerdeel van de burgerinstellingen, namelijk de politieke partijen, in het bij

zoncler bij aan cle vervreemding. Dat het democratisch tekort heel vee! te 

maken heeft met het gebrekkig functioneren van echt Europese politieke for

maries, is clezerzijds a! jaren betoogd. Maar cle recente, soms unfaire, houding 

van cle publieke opinie ten opzichte van het Europees Parlement en zijn parle

mentariers bevestigt meer clan ons lief is, dat het Europees Parlement bij velen 

niet zozeer gezien wordt als een instantie die cle burgers van Europa echt verte

genwoorcligt, maar vee! meer als een onderdeel van de Brusselse technocratie, 

Een -wat voorzieningen en competenties betreft- goecl toegerust Europees 

Parlement, is niet volcloende in een democratisch systeem, dat op participatori

sche, inhoudelijke en programmatische uitgangspunten client te berusten. Juist 

nu politieke participatie zo onder clruk staat, is er een vrachtwagen nodig, die 

35 

< 
0 

"' " z 

" 
0 

to; 

c 

"' 0 

z 
< 
'" > 
c 



~ 

n 
c 
c 

L 

" c 

"' 
c 

"' c 

z 
< 
C" 

"' 

~/' Aileen een vol-

ledig toegeruste 

politieke beweging 

kan die centrale 

vraag terugbrengen 

op de agenda van 

de Europese bur-

gers: wat voor soort 

samenleving willen 

we eigenlijk berei

ken met dat Europa 

in de komende 

decennia? 

de zorgen, de verwachtingen, de waardenorienteringen en de beoordelingen in 

Brussel en Straatsburg bezorgt en de dilemma's, de verklaringen, de vragen van 

het Parlement met een retourlading bij de burgers brengt. Zo'n communicatie

instrument kan niet worden vervangen door de gewone instellingen van de bur

germaatschappij, door de pers, door single- issuebewegingen, door algemene 

voorlichting, hoe belangrijk deze aile ook zijn. 

En ook niet door de nationale politieke partijen? Is het niet voldoende, dat kan

didaatstellingen, campagnes, communicatie met burgers, controle op functio

neren plaatsvind en via nationale, of zelfs 'lagere' politieke eenheden? Europa 

is toch geen federale staat, maar ook in de formule van 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' een sui generis-instelling. En inclerdaad: er is niet zoiets als ern 

Europees forum, waar culturele, economische, wetenschappelijke elites het dis

cours voeren, een centrum, waar zoiets als een Europese eenheidscultuur wordt 

geanalyseerd, gevoed en gevormd. Er bestaat niet zoiets als het nieuwe Athene, 

het nieuwe Rome, en er is geen Europees Washington, laat staan een Europese 

Madison Avenue. Er zijn ook geen Europese persoonlijke symbolen, geen 

Europese roddelpers. Er is hoogstens in de woorden van Peter Sloterdijk 'het 

permanente heimwee' naar het verloren gegane Europees imperium als het 

kenmerk van Europese cultuur.' Maar Europa heeft wei eigen macht, een gigan

tische eigen macht, eigen verantwoordelijkheid, en heel vee! eigen geld. En die 

macht, die verantwoordelijkheid is meer dan een verlengde van de verantwoor

delijkheid en de macht van afzonderlijke lidstaten. De gezamenlijkheid heeft 

een eigen opgave en een eigen macht, op afstand van en soms tegenover die van 

de afzonderlijke lidstaten. Dus geen Europa van de Vaderlanden, en dus ook geen 

Assisscs van de nationale parlementen, zoals Giscard d'Estaing dat ooit heeft 

voorgesteld. We hebben ooit de keuze gehad om het Europees Parlement een 

verlengstuk te Iaten zijn van de nationale parlementen, en we hebben die 

mogelijkheid terecht verworpen, met een verwijzing naar de supranationale 

elementen in de Europese eenwording. Dat aileen a! zou moeten impliceren, 

dat macht en verantwoordelijkheid op Europees niveau een tegenmacht en een 

referentiekader moeten krijgen. Dat referentiekader moet geen verlengcle zijn 

van nationale politieke bewegingen, maar van een eigen, op dat niveau functio

nerende Europese politieke identiteit. 

Het is daarbij een misverstand om te denken, dat een politieke beweging op 

Europees niveau primair een tegenmacht tegen de Europarlementariers zou 

zijn. Integendeel: een Europese politieke beweging is vooral een referentiepunt 

over de wijze, waarop op het brede front van de Europese machtsuitoefening 

die macht georienteerd moet worden. Dan gaat het clus ook over de Raad, en 

het gaat, niet te vergeten, over de Commissie." Maar al te dikwijls wordt het 

Commissariaat vooral gezien als een (super)-ambtelijke functie, die het in for-
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mele zin ook is. Het gaat om het totaal en om de diverse segmenten van 

Europese besluitvorming. Maar meer clan we ons realiseren bepaalt besluitvor

ming in Brussel, Luxemburg en Straatsburg de inrichting van onze samenle

ving. Tot en met ons culturele klima at en zelfs inclusief vragen, die met Ieven 

en cloocl te maken hebben, zoals de grenzen van de (bio)-technologisch research. 

Derhalve is het nooclzakelijk om te werken aan een kacler, dat richtinggevencl is 

voor die besluitvorming, aan een instituut, clat de uitvoering van die besluitvor

ming kan stimuleren en volgen, aan een verbinclingskanaal, clat aan de burgers 

vertelt, water aan de orcle is, en aan de politiek verantwoorclelijken, wat de 

voorkeuren en opinies van de eigen achterban zijn. Kortom aan een politieke 

beweging. Aileen een volleclig toegeruste politieke beweging kan die centrale 

vraag terugbrengen op de agenda van de Europese burgers: wat voor soort 

samenleving willen we eigenlijk bereiken met clat Europa in de komencle 

decennia? 

De inzet voor de totstanclkoming van Europese politieke bewegingen is intussen 

niet van vanclaag of gisteren. De christen-clemocraten hebben hier, eerst in de 

Nouvelles Equipes Internationalcs, later in de EVP (waar clank zij Frans Andries sen 

in de onclertitel de verwijzing naar de christen-clemocratie gehanclhaafcl bleef) 

voor geijvercl, en Ill! clan in de nieuwe forma tie van Europese Volkspartij 

Christen-clemocraten en Europese Democraten. Zij hebben ook als eersten een 

politiek programma voor de verkiezingen geformuleerd, en zoals bekencl een 

eigen Program van Uitgangspunten, het Program van Athene. De sociaal-clemo

Cl'aten zijn op grote afstancl gevolgcl, met voor het eerst een gezamenlijk pro

gramma bij cleze verkiezingen, maar zij lijken hun achterstancl snel in te halen 

door naclrukkelijk hun nationale icleologische discussies op Europees niveau te 
tillen.-

Ook de liberalen kennen a! geruime tijcl een Europees samenwerkingsverbancl, 

terzijcle van hun forma tie in het Europees Parlement. 

Onclanks cleze en andere politieke skeletorganisaties kan echter nauwelijks 

gesproken worden van een min of meer onafhankelijk van het Europees 

Parlement functionerencl Europees partijpolitiek landschap. 

De voornaamste reclen voor het niet van de grand komen is waarschijnlijk gele

gen in het feit, clat de nationale constituerencle partijen niet in staat zijn om de 

aanzienlijke financiele miclclelen, die gemoeicl zijn met het Iaten functioneren 

van Europese politieke bewegingen (clenk aan vertaalkosten, reiskosten, publica

ties) op te brengen. 

De nooclzaak van Europese politieke partijvorming komt immers op een 

moment, clat bijna aile politieke partijen op nationaalniveau met leegloop en 

functieverlies te maken hebben. Maar clat functieverlies heeft ook iets te maken 

met het feit, clat de re!evantie van politieke partijen op nationaal niveau 

beperkter is geworclen. Vee! beslissingen worden op ;meier, en met name ook op 
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Europees niveau genomen, en zo ontstaat een duivelskring: geen echt verwor

telde politieke bewegingen op Europees niveau vanwege zwakte van nationale 

politieke partijen en daardoor weer minder stimulans om via die nationale poli

tieke partijen te participeren in de Europese beleidsbe!nvloeding en controle. 

In de afgelopen acht jaren is dezerzijds zeer aangedrongen op het doorbreken 

van die duivelskring door een gedeeltelijke en geconditioneerde subsidiever

strekking aan politieke bewegingen. De beperkte successen, die behaald wer

den, zoals de erkenning van de Europese politieke partijen in het Verdrag van 

Maastricht, -het beroemde artikel 138a- stuitten op passiviteit, onwil en verzet 

van een merkwaardige, en deels onbewuste, coalition of the unwilling. Daardoor is 

er op het terrein van de toerusting en versterking in wezen heel weinig tot 

stand gebracht. De praktijk komt er op neer, dat de Europese politieke bewegin

gen in hoge mate aangewezen zijn op de infrastructuur van de met hen verwan

te Europarlementariers en hun ondersteunende staf. Dit is een in wezen niet 

gezonde situatie, hoe erkentelijk de politieke bewegingen ook (moeten) zijn 

voor de hen geboden ondersteuning met de faciliteiten van het Europees 
Parlement. 

Het doorbreken van de duivelskring door financiele erkenning is daarom het 

kernthema in de volgende paragrafen ter zake de opheffing van dit aspect van 
het democratisch tekort. 

Subsidiering van politieke partijen: een nieuw hoofdstuk. 

Sinds 1 juni jl. is ook in Nederland voor het eerst een wet van kracht geworden 

inzake de subsidiering van politieke parijen. Daannee schaart ons land zich in 

de rij van de Bondsrepubliek, Italie, Frankrijk, de Verenigde Staten, Belgie en 

vele andere staten. Vrijwel overal ter wereld doet zich de behoefte gevoelen om 

de financiering van politieke partijen in een wettelijk kader te plaatsen. 

Daar liggen allereerst negatieve oorzaken aan ten grondslag. Denk aan de rol 

van "Hitler's bankiers" uit het Ruhrgebied. Denk aan de rol van de parastatale 

bedrijven in het naoorlogse Italie: denk aan de geheime kassen van de Franse 

politieke parijen: aan het huren van de Ovale Kamer door Aziatische tycoons of 

regimes; de Augusta-affaire, etcetera. In aile democratieen speelt op een of 

andere manier de vraag, of macht gekocht kan worden, en daarmee samenhan

gend de vraag naar de financiering van de instrumenten, waarmee de burger in 

een democratie zijn invloed tot gelding brengt. 

In wezen gaat het om een tweetal verschillende overwegingen. Enerzijds is er de 

behoefte aan duidelijke transparantie -wie geeft wat?- en is er dus ook behoefte 

aan begrenzingen: niet meer dan dit of dat bedrag, en niet van de zijde van bij

voorbeeld buitenlandse regeringen. Anderzijds is er de erkenning, dat een 



gezonde democratie niet kan functioneren zonder min of meer sterke en ver

wortelde politieke bewegingen. En dus is er een algemeen belang bij subsidie

ring van specifieke activiteiten of instituten (onder meer ten behoeve van 

wetenschappelijk werk en de bev01;dering van participatie van vrouwen). Een 

stap verder gaat de institutionele financiering van partijen, soms met uitslui

ting van bepaalde deelactiviteiten, zoals de campagnevoering. (In sommige !an

den is er weer juist een voorkeur voor subsidiering van campagnes, juist om 

misstanden te voorkomen.) 

De basis voor de financiering wordt dan soms gevormd door het !eden tal van 

een partij in de vorm van een medefinancieringformule, maar meestal op basis 

van het zetelaantal in de vertegenwoordigende lichamen. In de Verenigde 

Staten kent men nog de bij ons moeilijk voorstelbare regeling, dat de fondsen, 

die een kandidaat prive bij elkaar brengt voor zijn campagne, tot een bepaald 

maximum weliswaar, eenzelfde bedrag aan overheidsfinanciering genereert. 

In Nederland is de discussie over het of en hoe van de partijsubsidiering op zeer 

serieuze wijze gevoerd in de Staatscommissie- Van den Berg, die door het kabi

net-Lubbers III was ingesteld en die een zeer goed gedocumenteerd en zorgvul

dig onderbouwd advies ter zake heeft uitgebracht.' Na zeer lang stilzwijgen 

kreeg het rapport een oppervlakkige reactie in de vorm van een -gesneuveld

voorstel van minister Dales om aile subsidies aan activiteiten van onderdelen 

van politieke partijen maar op een hoop te gooien, en een in eerste instantie 

zeer lichtvoetige reactie van minister Dijkstal, die de politieke partijen het 

ongevraagde advies gaf om sponsoring bij het bedrijfsleven te gaan zoe ken (en 

dus de weg van de misstanden in te slaan, die het buitenland nu net trachtte in 

te dammen). Uiteindelijk is er nu dan toch, na vee! discussie, een wettelijk 

kader gekomen, dat enige basis geeft voor subsidiering van politieke partijen, 

als antwoord op een drievoudige druk: de eigen contributies van de !eden slin

ken door het inkrimpend ledental; de traditionele 'vrije' fondswerving Ievert 

vrijwel niets meer op;'J en vooral is er het fenomeen van de explosief stijgende 

kosten van de campagnes, nu men ook in ons land de grens is overgestoken 

naar reclame op radio en televisie. 

Ook in ons land zou het gat dat zo ontstaat, gevuld kunnen worden door orga

nisaties, instellingen en personen, die een duidelijk belang hebben bij politieke 

keuzes, voorschriften, subsidiebesluiten, of benoemingen. Maar omdat we hier 

niet de situatie willen krijgen, dat -om maar een voorbeeld te noemen- de 

Postcodeloterij haar directeur tot ambassadeur bij de Heilige Stoel kan Iaten 

benoemen, en om heel vee! andere redenen, werd derhalve ook in ons land een 

regeling voor de subsidiering van politieke partijen ingevoerd, die een combina

tie is van een positieve argumentatie -respect voor de onmisbaarheid in een 

gezonde democratie van op inhoud gebaseerde politieke stromingen- en nega

tieve: de verleiding tegengaan, dat partijen in nood bokkensprongen moeten 
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maken om zichzelf financieel te kunnen bedruipen. 

De journalist Dohmen heeft recent gesuggereerd, dat tot die bokkensprongen 

ook het beroep !wort, dat Nederlandse politieke partijen doen op 

Europarlementariers, zelfs voor hun kernactiviteiten. Met name de PvdA zou 

zich hier schuldig aan maken."' Het is inderdaad bekend, dat door die combina

tie van hoge ethische standaarden en teruglopende participatie de Nederlandse 

politieke partijen tot de armeluisklasse van de Europese democratie gerekend 

kunnen worden. Daarom ook is het niet verwonderlijk, dat al onze politieke 

bewegingen een beroep doen op de verhoudingsgewijs zo royale middelen, die 

Europarlementariers ter beschikking staan. Maar ook hier is er, in tegenstelling 

met de suggestie van Dohmen, een zeer strak regime en een duidelijke transpa

rantie, die slechts toestaat dat voor ten behoeve van Europa relevante activitei

ten, en dan nog onder zware nadere condities, middelen uit de voorlichtings

en ondersteuningsfondsen van de Europarlementariers gebruikt mogen wor

den. Een gezonde financieringsregeling zowel voor nationale partijen als voor 

Europese forma ties is echter ook hier gewenst om tot meer evenwichtige ver
houdingen te komen. 

De nieuwe Nederlandse regeling lijkt een weinig geslaagde poging te zijn om 

het accent in de financiering van politieke partijen te verleggen van de finan

ciering van deelactiviteiten en subsidie aan verwante organisaties naar een 

institutionele financiering. De optelsom van die eerdere financieringen - die in 

dit wettelijk systeem terecht gegarandeerd moeten blijven - evenaart vrijwel de 

nu voorziene bedragen. Dat was dan ook aanleiding voor de opmerkelijke uit

spraak van de minister van Sociale Zaken, De Vries, dat er een substantiele ver

hoging van de subsidie diende te komen. Maar erger nog dan het zeer magere 

karakter van de regeling, is dat zij voorbij gaat aan de nieuwe situatie, waarvoor 

politieke partijen in alle westerse democratieen, en dus ook in heel de Unie, 

gesteld worden. Daar is allereerst ook voor politieke partijen de vraag, hoe zij 

zullen omgaan met de commercialisering die ook het eigen functioneren steeds 

meer raakt. Campagne voeren wordt steeds duurder en publiek trekken voor 

politieke activiteiten vraagt kennelijk steeds meer een element van amusement. 

Tezelfdertijd en dikwijls staat daartegenover de noodzaak van eigen research en 

inhoudelijke diepgang, willen de partijen de noodzakelijke vertaalslag van hun 

waarden naar de praktijk aankunnen in de steeds ingewikkelder wordende 

maatschappelijke en culturele realiteiten. En tot slot staan alle partijen voor de 

noodzaak op korte termijn de informatietechnologie te gaan gebruiken als een 

uniek middel voor communicatie met, en raadpleging van de achterban. Zo 

niet, dan worden zij snel gepasseerd door opiniepeilers en door nota bene de 

overheid zelf, die op deze wijze aftast, wat preferenties en opvattingen van bur

gers zijn. Deze vragen zijn aan de orde in Nederland, waar met name ter discus-
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sic gesteld mag worden, of de gigantische subsidies aan overheidsadviesorganen 

wei in evenwicht zijn met de eigen onderzoeksmiddelen van politieke partijen. 

Denk in dit geval aan de vendetta, die het CDA moest voeren -met latere actieve 

steun van Professor Bomhoff- met het Centraal Planbureau (CPB). Denk aan de 

pogingen van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) 

om bijvoorbeeld ter zake van de gezondheidszorg een keurmerk aan de politie

ke programma's te geven. Denk aan de snel groeiende planningsafdelingen van 

de departementen. Maar die vragen zijn ook aan de orde op Europees niveau, 

waar afzonderlijke politieke bewegingen bijvoorbeeld nauwelijks in staat zijn 

tegenwicht te organiseren tegenover de Brusselse uitvoerende instanties met 

hun geweldig potentieel aan beleidsvoorbereiding, planning en research. Ook 

Europese politieke formaties, net als de nationale, vragen een mogelijkheid tot 

verdieping, tot research, niet op basis van de agenda van de Commissie- daar zijn 

ondersteuningsmiddelen voor het Parlement voor- maar op basis van de eigen 

prioriteiten van de afzonderlijke politieke stromingen. En dan is er ook nog dat 

andere aspect, waar ook een Europese politieke beweging zich niet aan kan ont

trekken. Waar macht is, is er het belang van belnvloeding. Er zijn in de afgelo

pen Eurocampagne nog geen majeure problemen geweest met de vraag naar de 

transparantie ter zake de campagnefondsen, ondanks de eerder genoemde 

publica tie van Dohmen. Maar is het Europarlement exempt wat de verleiding 

van andere parlementen betreft, en is het in de toekomst uitgesloten, dat 

'belangen' zullen trachten die of die in het Parlement te brengen of aanbieden 

zittencle !eden te helpen bij hun verkiezing? Ook de Europese politieke bewe

gingen zullen zich niet kunnen onttrekken aan die trend in heel de Westerse 

democratie naar meer transparantie en duidelijke spelregels. 

Van Maastricht tot Amsterdam 

De erkenning van de noodzaak van Europese politieke forma ties tegelijk met de 

constatering, dat nationale politieke partijen niet de inspanning kunnen (en -in 

sommige gevallen- willen) opbrengen om die Europese forma ties substantieel 

toe te rusten is a! sedert ruim een decennium een zorg voor een aantal 

Europese politieke !eiders. De overwegingen, die hierboven zijn aangegeven, 

hebben aile hun eigen advocaten gekregen. Zo was met name Wilfi·ied Martens, 

de toenmalige Belgische premier en toen ook voorzitter van de EVP, in 1990 a! 

geporteerd voor een algemene institutionele steun aan Europese politieke for

ma ties, terwijl vanuit het WI een sterk pleiclooi were! gevoerd voor een regeling, 

die parallelliep met de Nederlandse subsidieverlening aan het wetenschappe

lijk werk en het vormingswerk van Europese politieke partijen. Daarbij speelde 

voor ons, dat de totstandkoming van een Europese Politieke Academie een 

mogelijkheid en een nooclzaak leek om het christen-democratisch gedachtegoed 
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in een verwaterende EVP te verdiepen en uit te dragen. Het WI werd daarin 

gesteund door de EVP-top in het vo01jaar van 1990, waarin de toetreding van de 

Tories tot de fractie werd "uitgeruild" voor een serie verdiepingsmaatregelen, 

waaronder de totstandkoming van een eigen wetenschappelijk instituut voor de 

EVP. 11 Die keuze tegen algemene institutionele steun en voor doelgerichte 

wetenschappelijke activiteiten werd ook ingegeven door de overweging, dat 

algemene subsidie bij verschillende lidstaten -met name het Verenigd 

Koninkrijk- moeilijk lag en door de gemakkelijker verdedigbaarheid en contro

leerbaarheid van dit soort doelactiviteiten. (Later zou Kanselier Kohl, die nooit 

erg warm liep voor institutionele subsidies aan politieke partijen deze benade

ring ondersteunen.) In het voorjaar van 1990 slaagde Martens erin de twee toe

vallig ook Belgische voorzitters van de andere Europese bewegingen, de sociaal

democraten en de liberalen, te overtuigen van de noodzaak van een gezamen

lijk stand punt ter zake de voorbereiding van het Verdrag van Maastricht. 

Premier Lubbers werd intussen voor dit stand punt gewonnen, waarbij ook hij 

voorstander bleek van doelsubsidies, meer dan van institutionele financiering. 

In de zomer van 1990 werd binnen het WI een task force gevormd, bestaande uit 

de expert par excellence van het begrotingsrecht van het Europees Parlement, dr. 

H. Noteboom, de voormalig Directeur Generaal Europese Zaken, jhr. Drs. R. van 

Zwinderen, drs Th. Brinkel van het WI, en schrijver dezes. Deze werkgroep for

muleerde de modaliteiten, waaronder doelsubsidies mogelijk zouden worden. 

AI deze acties leidden uiteindelijk tot een artikel in het Verdrag van Maastricht, 

dat de Europese politieke forma ties erkende als van groat belang exact voor 

'het intermediairschap tussen de burgers en Europa'. Daarmee paste dit artikel 

ook in de systematiek van 'Maastricht', dat de basis legde voor een Europees 

burgerschap. Maar dit succesje was betrekkelijk. Al in de weken en maanden 

voor Maastricht bleek, dat de animo in het COREPER (Comite van Permanente 

Vertegenwoordigers) voor financiering van zoiets als politieke partijen uiterst 

gering was. Wat erger was, was dat deze reserve onvoldoende politiek tegen

wicht kreeg. En het allerbelangrijkst was: de formulering van dit artikel 138a 

bleek geen verplichtend karakter te hebben. En de verwachtingen, dat op deze 

basis tach een doorbraak tot stand zou kunnen komen, zijn in de latere jaren te 

hoog gespannen gebleken. Het is allereerst kennelijk onmogelijk gebleken om 

op basis van een unaniem Raadsbesluit een daartoe strekkende Verordening tot 

stand te brengen. Ook de Commissie heeft geen aanleiding gevonden om met 

nadere voorstellen te komen, die parallel bijvoorbeeld aan de financiering van 

het Europa-Instituut in Brugge of de Europese activiteiten van de vakbeweging 

althans bepaalde activiteiten zouden Iaten financieren. 

Maar ook de fracties zelfbinnen het Europees Parlement hebben tot op heden 

geen formule kunnen ofwillen doorzetten op basis waarvan financieringsvor

men mogelijk zouden worden, ondanks een resolutie van het Parlement in 
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1996 op basis van het rapport van Dimitris Tsatsos," waarin subsidies voor poli

tieke partijen worden aanbevolen. Het allerergste is echter geweest, dat de 

pogingen om in het Verdrag van Amsterdam een revisie op te nemen, waardoor 

bijvoorbeeld conform aan de Duitse Grondwet het Parlement uitdrukkelijk 

gemachtigd werd om een financieringsvoorstel te doen. onvoldoende politieke 

steun hebben gekregen om de reserves van de uitvoerende instanties te doorbre

ken. Hierboven had ik het over een 'coalition of the unwilling'. Zeker is, dat in het 

Iicht van de negatieve publiciteit rond het Europarlement nogal wat nationale 

politici huiverig waren om de schijn van bevoordeling van eigen instituties op 

te roepen. Binnen het ambtelijk apparaat van de Commissie en bij bepaalde 

Commissarissen bestaat traditioneel weinig gevoel voor de betekenis van poli

tieke partijen in het bijzonder en zelfs de rol van de civil society in het algemeen. 

Hetzelfde kan gezegd worden van vele (niet aile) Permanente 

Vertegenwoordigingen en de ambtelijke apparaten, waaraan zij in hun lidstaat 

refereren. Binnen de grote politieke stromingen was de animo ook onderschei

den in de mate, waarin belang werd gehecht aan Europese formaties, en in de 

vrees die bestond, dat de ander meer zou profiteren van de subsidies dan de 

eigen beweging. Binnen de EVP zelf werd het officiele stand punt niet altijd met 

voldoende energie en creativiteit ondersteund. Leden, die zelfbeschikken over 

een goed toegerust wetenschappelijk instituut, met bovendien nog directe sub

sidiering van bepaalde activiteiten door de Europese Commissie - dat wei - heb

ben bijvoorbeeld minder behoefte aan een echt Europees instituut dan anderen. 

En sommige Europarlementariers is de huidige verhouding van een zwakke par

tijstructuur en een sterk parlement niet onwelkom. Het dilemma van 1990: 

steun aan wetenschappelijk en vormingswerk of institutionele steun aan de 

politieke beweging in zijn geheel, is nooit helemaal opgelost. Een eenduidige 

keuze, althans in dit stadium, voor research- en vormingswerk zou zeker op 

minder weerstand in de Raad zijn gestuit en had -ik heb aanleiding om dat te 

vooronderstellen- ook op steun van Bondskanselier Kohl kunnen rekenen. 

Ook Paars I en Paars II hebben op herhaalde vragen vanuit de Eerste Kamer blijk 

gegeven weinig gevoel te hebben voor de traditionele en nieuwe overwegingen, 

die aanleiding geven voor versterking van de Europese partijpolitieke structuur. 

Een nieuwe ronde? 

De keuze van de auteurs van het Verdrag van Maastricht om de functie van 

Europese politieke partijen te duiden als bemiddelingsopdracht tussen de 

Europese macht en de Europese burgers heeft niets van haar actualiteit verlo

ren. Integendeel, zo is bij de laatste verkiezingen gebleken. Het Europees 

Parlement zou er daarom goed aan doen om zich opnieuw tot opgave te stellen 

dit aspect van het democratisch tekort op te heffen. De EVP en de Liberalen heb-
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ben de subsidiering van Europese politieke stromingen opnieuw in hun verkie

zingsprogramma's opgenomen.'' Er is in dit stadium geen aanleiding te veron

derstellen, dat de sociaal democraten geen gevoel zouden hebben voor de nood

zaak van 'Hiirgcrndhc' van Europa. De Nederlandse delegatieleider, Max van de 

Berg, heeft bovendien j uist campagne gevoerd met een inzet voor versterking 

van de burgersamenleving op Europees niveau. 

Is het argument van het noodzakelijke intermediairschap actueler dan ooit, de 

noodzaak van een inhoudelijke verdieping van de Europese keuzes en prioritei

ten van de diverse partijpolitieke stromingen is eveneens aileen maar gegroeid. 

Ik durf zelfs de stelling aan, dat de noodzakelijke vernieuwing van de demon·a

tie in onze Ianden wei eens eerder bij Europa zou kunnen beginnen dan op 

nationaal niveau. Maar daarvoor is toerusting, onderzoek, analyse en clialoog 

een absolute voorwaarde. 

Er treedt een nieuwe Commissie aan. De nieuwe voorzitter ervan heeft te ken

nen gegeven zeer gelnteresseerd te zijn in inhoudelijke vernieuwing, van een 

evenwicht tussen sociaal- en economisch beleid, van een aanpak van de proble

matiek van de grate steden tot een duidelijke bezinning op de externe verant

woordelijkheden van de Unie. Prodi is zelf thuis be zig geweest met partijpolitie

ke vernieuwing en hij heeft er aile weet van, hoe groat in vele Ianden de geloot: 

waardigheidscrisis van nationale partijen is. Maar het woord is waarschijnlijk 

het eerst aan het Parlement zelf. Dat kan dit najaar al een PM-voorziening ter 

zake in de begroting opnemen. Op die manier krijgt de Commissie groen Iicht 

voor het formuleren van een voorstel. 

Het Parlement kan ook, vooruitlopend op beslissingen van Commissie en Raad, 

andere wegen bewandelen. Er moeten formules zijn, waarin min of meer op ad 

hoc-basis a! een begin gemaakt kan worden met de verstrekking van subsidies 

voor onderzoek en voorlichting. Op een begroting van 900 miljoen Euro, die het 

Parlement voor zijn eigen functioneren heeft gereserveerd moet ruimte te vin

den zijn voor een bedrag van 18 miljoen Euro. Die zouden voldoende zijn om 

een embryonale structuur van samenwerking van bestaande wetenschappelijke 

en vonningsinstituten van de lidpartijen van de onderscheiden Europese forma

ties mogelijk te maken. Criteria om misbruik te voorkomen zijn voorhanden, 

zoals antwoorden op de vraag, wat een echte Europese politieke forma tie is, en 

welke werkzaamheden kwalificeren als wetenschappelijk ondersteunend en vor

mend. Een verdeelsleutel kan evenmin een probleem opleveren, gegeven de 

technieken die in het Europees Parlement zelf ter zake reeds worden gehan

teerd clan wei op nationaal niveau hun bruikbaarheid hebben bewezen. 

Voor de EVP is er een zeer groat belang bij het verkrijgen van een faciliteit voor 

reflectie, studie, dialoog en voorlichting. Er wordt binnen de lidpartijen van 
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onze Beweging vee! nagedacht en gesproken over onze toekomstige rol, nu de 

emancipatie van achtergestelde christenen of katholieken geen groot item meer 

is, nu de sociaal-democraten zoveel van onze ideeen hebben overgenomen, nu 

onze traditionele bemiddelingsrol tussen arbeid en kapitaal niet meer ons 

belangrijkste selling-point is. Tastend nog komen vele christen-democraten tot de 

conclusie, dat in een nieuwe driehoeksrelatie overheid- samenleving- waarden 

de sleutelligt voor de kwaliteit van onze maatschappij. Die driehoek vertalen in 

onderwerpen als veiligheid, onderwijs, technologiebeleid, sociaal beleid, media

beleid, milieubeleid, gezinsbeleid, inzet van vrijwilligheid, mondiale verant

woordelijkheid en uiteraard een toekomstgericht economisch beleid; dat kan 

een nieuwe ronde voor de Europese christen-democratie betekenen en een 

moeilijk vervangbare bijdrage voor herstel van de geloofWaardigheid, alsmede 

het nut en de zinvolheid van politieke participatie. Onze nieuwe verzoenende 

kracht kan juist gevonden worden in het verheffen boven nation ale tegenstel

lingen en tradities van deze onderwerpen op basis van een gedeeld, grenzen

overschrijdend mensbeeld en de referentie aan blijvende waarden. 

De EVP moet daarbij niet schuwen aan te sluiten bij het vele denkwerk, data! 

verricht wordt. Het zou een absolute misvatting zijn, als wij bijvoorbeeld het 

werk van de grote Stiftungen van onze Duitse zusterpartijen zouden willen 

dupliceren. Oat kan bij vele onderwerpen zeker als basis voor discussies en 

publica ties dienen, zoals ook door het werk van andere instituten de christen

democratic zou kunnen beschikken over een serie direct relevante publicaties. 

Misschien is het dan ook beter na tien jaar het begrip 'bunkerstrategie' om te 

zetten in 'inspiratiestrategie'. 

Het gaat bij de subsidiering van werk van Europese partijformaties om meer 

dan afWentelen van kosten, die eigenlijk door nationale lidpartijen zouden 

moeten worden gedragen. Het gaat erom nieuwe instrumenten te creeren, 

waardoor weer een nieuwe genera tie aan de politiek verbonden kan worden. En 

dat niet aileen door het herstel van het visioen maar ook aan het ontwikkelen 

van visies op de inrichting en taken van het nieuwe Europa. Oat is ook de enige 

mogelijkheicl om Europa weer bij de burgers te brengen, niet als doe! op zich, 

maar als middel tot. Hier ligt ook een kans voor een christen- democratie, die 

het zal moeten hebben van de kracht van ideeen en inspiratie, nu noch vrees 

voor het communisme noch massale kerkelijke betrokkenheid ons nog een 

automatische achterban bezorgen. 

Mr. ].].A.M. van Gennip 

Dit artikcl is cen bcwerking van de inleiding, die de auteur heeft gehouden op 4 juni 1999 

tijdens de WI-confcrcntic in de Hcrstc Kamer over l'ublieke Gerechtigheid en de Huropese 

45 

~ 

ro 
0 
0 

7 
Cl 

0 

z 
< 
,. 
c 



~ 

r, 
0 
0 

:z 
C' 

0 

% 

< 

> 
c 

Unie. De schrijver is veel dank verschuldigd aan EVP- voorzitter W Martens, aan de hecr 

]. Westenbroek, plv. secretaris- generaal van de FVP- Fractie in het Huropees l'arlement, 

mecr in hct bijzonder belast met budgettaire verantwoordelijkheid en mevr drs A. Michiels 

van Kessenich, die vooral het bronnenmateriaal en de eindredactie gecontrolcerd en cum

gevuld heeft. De opinies in dit artikel komen voor de verantwoordclijkhcid van de auteur. 
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De benoeming van de heer Bolkestein op een portefeuille, die zeer vee! 

met dit onderscheidencl uitgangspunt te maken heeft, zou nag wei eens 

tot felle politieke controverses aanleiding kunnen geven, als de EVP ten

minste alert is op dit punt. Het is curieus, dat deze uitgesproken voor

stander van het Angelsaksische model nu een nieuwe kans krijgt, en wei 

op Europees niveau, om zijn roll-back-agenda te verwezenlijken. Zijn 

inzet, in 1994, om de muren van het Nederlands- Rijnlandse model te 

gaan slopen met de paarse formule, mislukten vrijwel totaal in de inter

nationale zaligverklaring van hct poldermodel. De komende Europese 

porteteuille biedt echter gigantische mogelijkheden om het beginsel van 

vrije marktwerking te Iaten domineren tegenover instituties, die eigen 

regelgeving, eigen bescherming, een eigen waardensysteem en een sta

keholders- benadering vragen. 

5 P. Sloterdijk, H. Driessen, Europa mocht lwt ooit wakker worden, Amsterdam 

1995 

6 In de novemberperiscoop van 1991 werd een nadrukkelijk beroep gedaan 

op de toenmalige christen-democratische Commissaris Andriessen om 

vanuit zijn christelijk sociale traditie de transitie in Midden Europa te 

benacleren, en dus de opbouw van de civil society grate beleidsmatige en 

financiele aanclacht te geven. De beer Anclriessen bleek zich zeer bewust 

te zijn van de eigen en niet technocratisch bepaalde visie op de inrich

ting van de samenleving. Aan hem clanken we de omvangrijke Phare- en 

Tacisprogramma 's. (Zie ook WaariJeid en Waardiglwid, civil society en sumen

werking in Europa, WI CDA, 1996) 

7 European Social Democracy; transformation in progress, Publicatie van de 

samenwerkencle Wl's van de sociaal democraten, Wiardi Beckman stich

ting, Friedrich Ebertstiftung, 1998, zie verder de verklaring van de soci

aal-democratische regeringsleiders, De Weg naar von·n voor Europa's sociaal

democraten, j uni 1999 

8 Waarborg voor kwaliteit, Rapport Staatscommissie v.d. Berg, Den Haag, 1991 



9 De traditionele fondswerving hing sa men met cle verzuiling: cle PvdA kon 

rekenen op steun van bijvoorbeeld het NW, de KVP van het NKV en soms 

van bijvoorbeelcl katholieke boerenorganisaties en de WD was favoriet 

van enkele multinationals. 

10 ]. Dohmen, l:'uropese ldealisten, maart 1999 

11 Th. Rrinkel, 'De christen-democratie in West- Europa', CDV, januari 1990. 
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tieke partijen, commissie institutionele zaken, december 1996. 

13 Zie EVP- programma 1999, art.20 en het ELDR "Electoral Manifesto; 

Empowering the European Citizen 'ELDR wishes to build further the role 

of the political parties at the European level', 1999 
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