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De Europese Unie staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. 

Naast de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie 

(EMU) is vooral de uitbreiding met Midden- en Oost-Europese 

Ianden van belang. Daaraan ligt een wezenlijk (veiligheids)politiek 

belang ten grondslag: uitbreiding van de West-Europese zone van 

politieke stabiliteit, waarin welvaart kan gedijen. 

Twee v.ragen '>P. elcn de laahte 
tijd weer een helangriJke rol 

in Europa. De eer'>le vraag 

betreh het ernddoel van de 

Furope<,e ecnwording. Jarcnlang '>pra

ken Europese !ciders in mooie term en 

over het helang van cen 

tederak, ol JUist van een 

interstatcliJke innchting 

van Furopa, over totstand

koming van e<:"n Vcrenigdc 

Staten van Europa, ot juist 

over ecn Europa dcr 

Staten ol Vaderlanden. 

Maar in wezen kond<:"n zij 

hct antwoord op de vraag 

in wolkcn hullen. in de 

praktijk was het allcmaal 

nog lang niet aan de ordc. Drs C 

Welke onderlinge twistcn men ook 

over de heoogde vorn1gcving van 

Europa kon hebhen, voorlopig moe<,t 

op de weg erheen nog her nodige aan 

concrete zaken gcheurcn \vaarovcr n1en 

het in ieder geval m<:"t elkaar een'> kon 

worden. De vaders van het verenigd 

Europa - Monnct, Schuman. Spaak. 

llech. llcyen e.a.- <,panden met de op

richting van de ECKS en de EEC. des

tijd, bcwu<,t de kar voor het paard en 

begonnen met prakti'>chc economi<;chc 

zaken en concrete detail'>. Nu zoveel is 

bcrcikt op hct punt van de zogenaamd<:" 

\fcidko111{l 

negaticvc integra tie 1 het 

albreken van tarielmurcn 

en dergcliJkeJ. maakt con

trontatie met terreinen van 

positievc integratie (zoal'> 

de [I\\ U) de vraag over 

het einddoel van de Euro-

pco.;c eenwording \Veer 

actuecl, in de puhli<:"ke 

opinie en du., ook in de 

politick 1 

Op de vraag over her 

ctnddoel, de heoogde vormgeving en 

inrichting van Europa, hoelt h1er niet al 

te zccr tc \vordcn ingcgaan. l)c vraag io.; 

wcli.,waar helangrijk. maar kent een zo

danig exi<,tentieel karakter dar zij een 

atznnderlijk op<,tel zou verdienen. ZiJ 

vcrkrijgt hier echter wei vermelding, 

omdat de oor<,pronkclijke gangmakcr'> 

Stabilite 
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De Europese Unie staat voor een aantal belangrijke uitdagingen . 

Naast de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie 

(EMU) is vooral de uitbreiding met Midden- en Oost-Europese 

landen van belang. Daaraan ligt een wezenlijk (veiligheids)politiek 

belang ten grondslag: uitbreiding van de West-Europese zone van 

politieke stabiliteit, waarin welvaart kan gedijen. 

T
wee vragen spe le n de laatste 

t ij d weer een be langr ijke ro l 

in Europa . De eerste vraag 

betreft het e inddoe l va n de 

Europese ee nwording. Jarenl ang spra

ken Europese leiders in mooie termen 

Bech , Beyen e.a. -spanden met de op

richting va n de EGKS en de EEC des

tijds bewust de kar voor het paard e n 

begonnen met praktische economische 

zaken en co ncrete details. Nu zoveel is 

bereikt op het punt van de zogenaamde 

negat ieve integratie (het 

a fbreken van tariefmuren 

en derge lijke ), maakt co n

frontatie met terre inen va n 

posit ieve integra ti e (zoals 

de EM U ) de vraag over 

het e inddoel va n de Euro

pese ee nwording weer 

actuee l, in de publieke 

o pini e en dus ook in de 

politiek. ' 

over he t belang va n een 

federa le , o f jui st va n een 

in terstate lijke inri chting 

va n Europa, over totstand

koming van een Verenigde 

Staten va n Europa , of ju ist 

over een Europa der 

State n of Vaderlanden. 

Maa r in weze n konden z ij 

h et antwoord op de vraag 

in wo lke n hull en: in de 

praktijk was het all emaa l 

nog lang ni e t aan de orde. Drs. CCJ Veldkamp Op de vraag over het 

Welke onde rlin ge twisten men ook 

over de beoogde vorm gev ing va n 

Europa ko n hebben, voorlop ig moest 

op de weg erheen nog het nodige aa n 

concrete zake n gebeuren waa rover men 

het in iede r geval met e lkaar eens kon 

worden. De vaders va n het ve reni gd 

Euro pa - Monnet , Schuman, Spaak, 

e inddoel, de beoogde vorm geving e n 

inri chting van Europa , hoeft hie r ni et al 

te zeer te worde n ingegaa n. De vraag is 

we li swaar belangrij k, maar kent ee n zo

danig ex iste ntieel karakte r dat z ij ee n 

afzonderlijk o pste l zou verdienen . Zij 

ve rkrij g t h ier echter we l vermelding , 

omdat de oorspronkelijke ga ngmakers 
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va n de Europese ee nwording over de 

uitei nde lijke vormgeving mi sschi e n 

vee lal minder, maa r ove r een bepaa lde 

doe lste il i ng va n het eenwordingsproces 

altijd des te meer eenstem mi ghei d heb

ben geke nd : het scheppen va n een 

zo ne va n politieke stab ili teit in Europa, 

waar in we lvaart kan worden gecreëerd. 

Met de uitbre id in g va n de Europese 

Unie (EU ) voor de deur krijg t deze we

zenlijk po li t ieke doelste lling o pni euw 

ac tue le be tekeni s2 

De tweede vraag is vee l oude r, maar 

even min afdoe nde beantwoord . Het 

betreft de vraag waar Euro pa begin t, en 

waar het o ph oudt . Sinds het uiteenva l

len va n he t Romeinse rijk lijkt het ant

woord op deze vraag al leen maar com

plexer geworden. H et mag du ide lijk 

z ijn dat ook de vraag naar de gre nzen 

va n Europa recen te lijk- met de kwes

tie-Turkij e - nieuwe actualiteit heeft 

ve rkregen 3 Vrage n over doe len en 

grenze n va n de Europese integrati e lij

ken op het eers te gez ich t noga l ab 

stract. Maar te ve rwachte n is dat ze 

z ich de komende jare n in de Europese 

beslu itvorming te lke ns o pni euw zullen 

ste ll en - op directe danwel indirecte 

wijze. In de prakt ijk va n het d ip lo ma

tieke werk va n a lledag moe ten z ij ech 

te r vee lal wijken voor co ncretere pro

blemen. 

Zo heeft de EU op haar topbijeen 

komst in Luxemburg ( 12 en I 3 decem

ber 1997) las tige keuzen moeten make n 

met be trekk ing to t de systema ti ek en 

de vo lgorde va n de EU-u itbreidingso n

de rhandelingen. H et g ing om concrete 

landenkeuzes, keuze tussen startlijn- en 

andere mode ll en, toetred in gspartner

schappen en in haa lsporen. De uitkomst 

van deze zogenaamde Europese Raad is 

da t de EU z ich binn en een jaar of ti en 
.... 

Stabiliteit en recht in de uitbreiding van de Europese Unie 
Waar begi11t Eu ropa en waar f,o udt het op i Veldkamp stelt die vrage11 i1·1 zijn artikel 'Uitbreiding Europese Unie: mt !Jis

to risch veiligheids politiek belang'. 1ivee vragm, die voor 111eerdere uitleg va tbaar zij11 , maar i1·1 hetuitbreidingsproces van 

de Ll11ie 01·dmroepelijk aan de orde kol /l el"/ e1·1 0111 een a11twoord vragen. 

Het begi11 van Eu ropa kan ofJgeva t worden als het startpunt van het integratieproces, de praktische ecouomisc/1e za kw eu 

co11crete details die Veldka111P iJoemt , maar ook als amidu idii·ig va u de beginselen die aan het integratieproces teu grond

slag liggen . Oos tlauder, in 'Hardlopers w!Jandicaps b1j uitbreiding ' wijst erop: de begi1mlen van reciJtsorde e11 democra

tie, die /11111 oorsprong vinden i u de joods-chistelijke cultuu r. 

Waar houdt Eu ropa op? Bij l1et christen -dm10cratische toekomstbeeld van ee11 federaal Eu ropa, ofjuist bij w1 Europa der 

vnderlande11, zoals dat door de Gaullisten beledw wordt? Veldkamp fo cust wat dichterbij op l1et punt waar meer eenstem 

migheid te bereiken valt: !Jet scheppw va u een zone van veiligheid w stabiliteit. Uit/midi11g van die zone is van historisch 

helallg, zo schrijft /, ij En met da t belaug iu het oog doet hij concrete aaubevelingen voor de Nederlandse diplomatie. 

Oostln11der ric/1t de aandacht op tekenw van het Europa va u de toekom st zoals die nu al te outwarw zijn: ee11 groeiwde 

Parlementaire i1wloed volgens dezelfde rechtsbegiuselen als in de 11ationale parlelllCIJten . De vraag waar Europa ophoudt 

is deels een geografi sc/,e, wac1rbij het Oostzeegebied en CyfJrus 111et 1wme gwoe111d worde11 , maar niet 111i11der ew iiiiJoude

lijke: bij de lande" die niet voldoen aan die begiusele11. Da t is w1 opdraciJt voor de landen die l1et lidlliaatscf,ap va11 de 

Ull ie ambiëren , 111aar niet mi11der voor de U u ie en baar il·istellingw zelf. Daar begi1·1t Europa m daar l1oudt f,et op. 

Theo Brinkel 
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zal uibtrekkcn tot ver in hct voorma

ligc Oo-.tblok en zclf-. een stukjc van de 

voormaligc Sovjct-Unie zal omvattcn." 

De buitcnlandspolitickc betekcni<> van 

dit aile<> kan niet worden overschat. 

Het dcbat over kosten, batcn en ex

portkamcn bij FU-uitbrciding is mi<>

<>chien belangrijk, maar vormt nict de 

kern van de zaak. Ons bclang hi) de 

EU-uitbreiding is primair vciligheid<>

politiek van aard. Dit kan niet genoeg 

worden bcnadrukt. Hct i<> van hi-,to

ri-,ch veilighcid<,politiek hclang dat de 

Wcstclijke zone van vciligheid en <,tabi

litcit naar het oostcn wordt uitgebrcid. 5 

Het i<> tevcn'> van hi<,torisch belang dat 

de na-oorlog<,e politick van We<,telijkc 

inbedding van I )uitsland in internatio

nalc kadcrs I de zogcnaamde Wc>thin

dwuJ) met ecn omtelijkc component 

wordt gecompletecrd. De Duit'>e een

wording lijkt niet voltooid zonder een 

dcrgclijkc actuali-,ering van de Duit<>e 

inhedding in Europa. 

Kwalitatieve gevolgen 
Bond,kanselicr Kohl hedt zich vanurt 

dit politickc inzicht de algclopcn Jaren 

zecr <;terk gemaakt voor FU-uitbrci

ding, met en '>Om'> regen de zin van zijn 

vakmini<.tcr<>. [r <>chuilt echtcr wei ict-. 

paraduxaals in Kohls vcrklaarde -,trc

ven. Ecn uitgcbreide Europe<>c Unie 

zou uiteindclijk wcleem ccn vcrwaterde 

Unie kunncn worden. Dit i<, ook de re

den waarom de Britten zich vaak zo 

sterk voor<,tandcr tonen van uitbrei

ding" De aamtaande uitbreiding-,rondc 

i~ van ccn zodanige on1vang en van een 

zo ander karaktcr dan voorgaande uit

brcidingcn, dat dezc nict slccht-, kwan

titaticve, doch vooral ook kwalitaticvc 

gcvolgen zal hebbcn voor hct Europcse 

eenwording'>proces. Voormalig Furo

pce<, Commi'>Saris han'> AndricS'>cn 

hcclt dit al eem ge-.ignalccrd Met de 

uithrciding zal volgens hem ccn dclini

tid cinde komcn aan de illu-.ic van ho

mogeniteit binncn de Ell. Fen uitge

breidc Unie zal, misschien meer dan we 

ons realiscrcn, eenbeid in verschciden

hcid oplevercn, aldu-, Andricsscn. 7 De 

uitbrciding <>tclt om daarmce voor wc

zcnlijke vragcn over de toekomst van 

Europa Leidt de heterogcniteit die 

hoort hij een uitgebreide Unic ertoe 

dat we fundamentele inbrcukcn op het 

<~cqut5 col1t111111li1111<1irc maar moctcn accep

tcrcn voor hct hogcrc politicke doc!, 

zoal-. Andric<,<,en '>uggcrcert' Wat zou

dcn de gevolgcn zijn voor de Interne 

Markt, waarvan de Nedcrland<.c eco

nomie zoveel prolijt hcdt' i\len kan 

zich afvragcn of hct a! te zccr vcrwate

ren van gemecmchappclijke Europesc 

vcrworvenhcdcn, Europee'> rccht en 

Interne ,1\,larkt - een <,<Jort cement dat 

de Europesc Unie aanecnsmecdt - de 

Furope<>c <,tabilitcit ook in politick op

zicht zou kunncn ondcrmijnen. J)uidc

lijk mag zijn dat hct gaat om zakcn die 

zich mocilijk Iaten vattcn in een he

knoptc kmtcn-batenanaly-,e. Verwate

ring van het integraticproce<> zou ook 

kunncn worden bcvordcrd doordat toe

trcders misschien nict gcmakkelijk be

reid zullcn zijn '>lced'> mecr dclcn van 

hun recent hcrwonnen <>oevereinitcit 

aan supranationalc organcn over tc dra

gen. De aard van hun POCdlton mrofJccnnc 

i'> cen andere dan die wclkc wiJ gcwend 

zijn. i\lidden- en Omt-Europcancn wti

lcn vooral uit economi-,chc en histo

risch-culturelc overwcgingcn zo 5ncl 

mogclijk hiJ Westclijkc clubs hchoren, 

zondcr al te vee! aan hun zo recent hcr

wonnen 5ocvereiniteit op tc hocvcn gc

ven De uithrciding zal daarom ecn 

druk kunnen uitoclcncn in rntergouvcr

ncmcntcle richting, ten ko5te van bet 

grotcndcel'> <,upranationalc in'>titutio

nele evcnwicht dat de Llnie kenmcrkt. 
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Externe politieke dimensie 
Vaak wordt de [urope<;e llnie vcrwetcn 

nauwcli1ks cnigc huitcnlandspolitieke 

iiii{Jiltl tc hchhcn. Op cen aantal punten 

hehhen critici daarin gclijk Aan de zo

gcnaamdc Twccde l'ijlcr van de llnic, 

het Cemecll<>chappelijk Huitcnland<> en 

Vcilighcid<>helcid (CBVBJ, valt tndcr

daad nog wei hct ccn en andcr te vcr

hctcrcn. 1\laar niet vcrgclcn mag wor

den cbt de Fll al<> gehecl wei dcgelijk 

reeds ccn cnormc huitcnbnd<>politieke 

illl/ldd kent, vooral in haar dirccte om

gcving. Wie de uitkomst bczict van de 

Luropc<>c lop van Luxemburg van atge

lopcn december, moct iet<; dcrgclijk-; 

wei concluderen. Conccntrcrcn we on-; 

h1jvoorhccld op de Omtzcercgio, dan 

zicn we dat hct aan de dric Balti<>chc 

'>latcn gehodcn toctreding<>pcr<>pecticf, 

inclusicl de beslt<;<>lllg om hinncnkort 

toctredingsonderhandclingen lc ope

llcn met ccn van hen - Fstbnd - een 

pmiticvc uitwerking hcclt op de vcilig

hcid en <;tahiliteit van hct 

activitciten, zekcr nict al-. het om 

1\lidden- en Oo<,t-Luropa gaat. De bui

tcnlandspolitieke dimensie van de Ell 

laat zich niet opsluilcn in de formele 

imtitutionclc inrichting van de Llnic. 

De Ell al-. geheel, aile pijlcrs afzonder

lijk en in <>ynergie, hebhen- zekcr met 

dezc majeure uithrciding voor de dcur 

- ccn externe politickc dimcnsie, waar

van we de implicatics nict moeten on

derschattcn. ,'dis<>chicn i<> dat laabte 

door <>ommigen met hctrckking tot 

Turkije wei geheurd 

Ten aanzicn van TurkiJC is de Furopesc 

top van Luxemburg ongelukkig verlo

pen. Weli-,waar is op het hoogstc 1-:Ll

niveau hct Turhe toctrcdingspcrspcc

tid nog eem hcvc-.tigd, maar door de 

apartc catcgori:-,cnng van hct land in 

ccn soon dcrde kla'>'c en door de 

weinig suhtiele ptT<>entatic daarvan 

richting Turkije, i<> de rclatic tu<;<,cn de 

ELI en Ankara onnodig onder druk ko-

men tc staan. De Criehe 

gchclc Baltischc gchicd 

J)it tcmccr daar de NAVO 

ti1dem haar Top van 

!\bdrid in juli I'J'J7 nog 

nict zovcr hcelt kunncn 

gaan. Ook in dergelijk op

zicht is het karaktu van de 

uithrciding van wczcnlijk 

politieke aard. Opname 

Het is in ons belang 
diplomatic valt hicrhij 

ovcrigcns nict cen-, zo 

vcel tc verwijtcn. Die 

hedt slcchts de buitl"n

kam uitgehuit die haar 

door Ell-partners is gcho

den. Jammer i<> dit alles 

wei, want het strategi<>che 

dat de Westerse 

orientatie van 

Turkije niet in een 

mislukking eindigt. 

van Fstland in de ccrstc grocp bnden 

waannl"e de Fll nu toctrcding<>ondcr

handclingcn ZtangJat, i', dan ook ccn 

gocdc zct. Hicrtoc had Europces 

Commis-,aris I ian<> van den Brock het 

voortouw gcnon1cn, \Vaaruit bc'-,ct van 

de Llnie·-, geopolitieke i111{lilll hlijkt 

Vcrmelding van dit voorhccld is htcr op 

haar plaats om aan tc gcven dat de 

l"Xlcrne politieke dimemic van de 

Europe<>e inlegratie niet bn worden 

gercduceerd tot zuivcrc Twcede l'ijler-

bclang van ccn gocdc re

latie met Turkijc is voor West-Luropa 

groot Dit nict aileen vanwcgc Turkije'<> 

gcogratische IIgging. Hct is vooral ook 

ecn van de hebngrijkste Ianden in de 

regio die zich mcntaal op hct Westen 

tracht te richtcn, al<> gcvolg van ziJn 

Kemalisttschc politick' Turkije kampt 

onmi<>kenhaar met cnormc prohlemen, 

die hct gmtendcels aan zichzelf te dan

ken hccft Het i<> cchter in om helang 

dat de We<>ter<>e oricntatic van Turkije 

niet in ccn mi<>lukking eindigt. De 
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moeizame verhouding van Europa tot 

Turkije raakt uiteraard ook de gecom

pliceerde problematiek rond de voor

ziene EU-toetreding van Cyprll', Het 

is te hopen dat de toetredingsonder

handelingen met Cyprus een oplossing 

van de deling van het eiland naderhij 

brengen en niet in het tegendeel verke

ren, waardoor ook de Crieks-Turkse 

betrekkingen verder zouden verslechte-

ren. 

Europcse integratie speelt zich niet ai

leen at in hct kadcr van de Europcsc 

Llnic. )uist in cen uitdijende Llnic van 

mecr snelheden komcn andere lora om 

de hock kijkcn. Noord-Atlantischc Ver

dragsorganisatie (NAVOl, Organisatie 

voor Veilighcid en Samenwcrking in 

Europa (OVSEJ, West-1-:uropese Llnie 

(WELl) en Raad van Europa hebben en 

houden ccn bclangrijke rol bij hct een

wordingsproccs, zckcr waar hct gaat 

om het verzekeren van bepaaldc rand

voorwaarden waarbinnen vcrderc EU

intcgratie zich zal kunncn ontwikkclcn 

De NAVO komt hierbij uiteraard een 

speciale rol toe. Waarbij dient tc wor

den benadrukt hoezccr onzc bclang

rijkste NAVO-partner, de Vcrcnigdc 

Staten, de Europcsc ccnwording reed-, 

in ccn vroeg stadium heelt gcstimu

lecrd.'' Hct Europesc integratieproccs is 

op zichzelt ook nict anti-Atlanti-,ch, al

thans hoelt hct niet tc zijn. Nude uit

brciding hct intcgraticproccs tcrug

brcngt hij zijn t\vcc \vczcnsvragcn, Lc 

wetcn die over cinddoel en grcnzen 

van Europa, is het niet verwonderlijk 

dat de Amcrikaansc diplomatic huitcn

gcwone belangstelling voor de ont

wikkcling van de llnie toont. Ook in 

Washington wordt kennclijk ingczicn 

wat na de val van de 1\ 1uur misschien 

wei de belangrijbtc doclstclling van de 

Luropese intcgratic is geworden: het 

5uccesvol exporteren van politieke sta

bilitcit en wclvaan naar l\1iddcn- en 

Oost-hrropa. 

Nederlandse positie in EU 
Voor cen succcsvolle uitbreiding van de 

Europese Llnie, inbegrcpcn de bestcn

diging van de betrekkingen met de !an

den daarhuitcn, is de komende jaren 

ecn grote in5panning nodig. De Neder

landse buitcnlandse betrekkingcn zul

len de komendc tijd voor ecn bclang

rijk deel in het teken 5taan van de 

uitbrciding De Ncdcrland<;c positic in 

de Fll is namelijk in hct gcding. 

Encrzijds wordt Nederland in een uit

gchrcidc Llnic slcchts een van de velcn. 

Andcrzijds blijlt Nederland zowel he

reid als in <,taat aan Lll-kopgroepcn 

decl te nemen, met hijbchorende stu

rcnde invloed op het integt·atieproces. 

llovcndien: als cen mcdcoprichtcr met 

hiJhehorcnde ervaring en met cen zc

kere internationale en Europese roe

ping, gedt Nederland ztjn a-,piraties 

nict gauw op. Over hct gehecl gcno

men zal echter onze kwantitatieve rol 

alncmcn. We moetcn dus sterkcr he

zien waar Nederlands kwalitaticvc 

kracht ligt. Dit vormt reden om structu

relcr aandacht tc bcstedcn aan de 

diplomatiekc hetrckkingen met Ell

partners en toetredingskandidaten en 

de crucialc rol van onze Amhassadcs 

daarin. 

Sommigcn verkcren in de verondcrstcl

ling dat Luropcsc hcsluitvorming tc

genwoordig uitsluitend vra Brussel 

vcrloopt en dat Nederland hijgevolg 

gcen bilatcrale Ambassadc5 mcer nodig 

hcelt in Europesc hooldstcden. l\1en 

lezc her artikel dat oud-PvdA-politicus 

Stemerdink onlangs schreel voor hct 

hlad 'lntcrnationalc Spectator' ''' Luro

pcse Ambassades zouden wat hem be-
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trclt kunnen worden omgevormd tot 

zuivere handelsmi"ies. 11 Stemerdink is 

zich cr kcnnclijk niet van hewu<,t welke 

hcbngrijkc rol Amha"ades vaak achtcr 

de schermcn spelcn in de pro111otie van 

ons land, zijn samenlcving en cultuur; 

ict.., wat n1ct her oog op gevocligc 

kwcstics als de Furopcsc dimemie van 

her Ncdedandsc drugshc-

nog stcrker sprake worden. De altijd a! 

cnigQins kunst111atige scheiding tussen 

hilateralc en multilateralc diplomatie 

lijkt verder te vervagen. len intemieve 

en operationelc hilateralc diplomalie is 

cruciaal om als kleincre lid'itaat in de 

Ell en andere internationale fora in

vloed te kunnen hlijven uitodencn. 

kid in hcbng slcchts i'> 

toegcnomcn. 1' Ook het 

hc!Jng van hibtcralc poli

tieke hetrekk1ngcn h1nncn 

Luropa mag nict worden 

omkr'>chat. Ondank'> 1a1-cn 

van '>Ucccsvolle integratic 

is Europcse hesluitvorming 

in vee! opzichtcn een zaak 

gehlcvcn van nationalc 

hootd'>tedcn c11 hun on-

Een intensieve In dit verhand kan ook de 

politiekc lleneluxsamcn

werking van helang zijn 

Rcvitaliscring van deze sa

menwerking kan een nut

tigc Janzet- en initiaticf

tunctie vervullen voor de 

uithouw van de Europesc 

cenwording; zij kan het 

politiekc gcwicht van de 

BeneluxiJnden vergrolcn 

en hiedt een middel voor 

bilaterale diplomatie 

is cruciaal om als 

kleinere lidstaat in 

de EU en andere 

internationale fora 

invloed te kunnen 

derllllgc hctrekkingcn blijven uitoefenen. 
Nederland nwct zich 

daaro111 nict aileen concentrcren op hct 

Bru"'clse hc,luitvormingstrajcct. Wil 

Nederland in de ELI ecn dkctid hclcid 

kunncn vocren, don duct hct er gocd 

Jan de posltics v<Jn de Europcsc part

ncr'> cn hiJzondcrc hilateralc verhou

dingen 111 l:umpa. zoals de h-on'>

i)uir-,c. in zijn tacti-,che op<,telling tc 

vcrdi-,contcrcn. Voldoendc <J<Jnd<Jcht 

voor hilater<Jic politickc e11 andere con

lJcten 111 de nation<Jic Furopesc hoold

stedcn hli)lt daarvoor noodzakcliJk 

I let belong van coJiitievor111ing en -

dZlonncc -- h1latcraol voorovcrlcg j.., de 

<Jtgclopcn )JITn in gchccl LuropJ len 

daa,·huitcn I aan hcrwa<Jrdcring ondcr-

hcvig gcwcc">t. 1 ~ ( )ok I )en Haag on-

dcrkcnl nu dat voortdurcnd vocling 

houdcn met W<Jt cr lcdt hi) de Furopc'>c 

pi!rtners hclang1 qk "' om aJn dc 

llru"elsc ondcrhandeling'>talels succcs

vol tc kunnc11 Zijll. In ccn uitdijcndc 

Llnic mct cc11 steeds gccompliccndcr 

institutionclc ontwikkeling zal h1crvan 

(I JV ~ 'JS 

bchartiging van gcnlcen

schappclijke hebngen. 11 lntensieverc 

llcneluxsamcnwcrking 111oet niet lcidcn 

tot gdorccerdc eensgezindheid. Van 

be lang lijkt cerder 0111 door inten<,icl in

tormeel overleg ten aanzien van elkaar<, 

heiJngen en hcleidsoptiek goede voe

ling te hcbben. zodat in het Europese 

be-,luitvormingsproccs voldoende reke

ning met clkaar kan worden gehoudcn. 

Fnige variatie in vi-,ic vanuit de vcr

<,chillcndc Beneluxregeringscentra i'> 

daJrhij hclcmaal niet zo erg. Waar hct 

0111 gaal is dat de llcneluxbnden in een 

vrocg stadium in bcsloten kring mel 

clbars bclangcn en visic'> vertrouwd 

raken; op zichzcll beschouwd reeds cen 

nutt1ge excrcit1c, temccr daar op 

Europe<,c '>Chao! in wezcn hetzellde 

nodig zJI zijn. 1 ., 

De Ncderlandsc AmbassJde<, in 

,\Jiddcn- en Omt-Furopa makcn aile 

mo111entecl een translormatie door in 

hct braktcr van hun wcrkzaa111hcden. 

Stonden vroeger algcmcne contacten 
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(onder andere met di-;-;identenl en rap

portoge in het politieke werk ccntraal, 

nu wordt ook en vooral alert gchruik 

van -;pecifiekc contacten in de multila

tcralc en Fll--;lccr verwacht en meer 

gcnchte ri!pportage over alledci zeer 

gecompliceerde zaken daaromtrenL 

~let uitbreiding-;proce'> hecft daarmee 

ongetwijlcld gevolgen voor werk\a-;t en 

wcrkprioriteiL \)at i-; echtcr niet te vcr

mijden. Een adequaat hibteraal net

werk en optimalc inlormatie-uitwi<;<;e

ling tu-;-;cn Den Haag en bilateralc 

Amba.,.,ade-; i-; voor Nederland namelijk 

van vitaal bclang om a\-; middelgrote 

lid<;taat hinnen een uitdijende llnie in

vlocd tc kunnen blijven uitocfenen. De 

opbouw van kenni'> van beleid-;attitu

de-;, inhoudeliJke voorkeuren en preoc

cupatie-; van aan-;taande mcdelichtaten 

i-; c<;<;entieel voor de Nederland<;e pmi

tionering binncn de nieuwe llnie die na 

de uithreiding zal zijn ont-,taan. 

De komendc jaren zal ook de Neder

land-;e politiek kun11en worden gecon

fronteerd met zaken die de concrete 

toetreding-;ondcrhandelingen met kan

didaat-lid-,tJten hetreHen, of cr een uit

vloei-;e\ van zip1. Allerlei handel-;tech

ni.;,chc, \vctgcving:-.- en andere kwc~tic"J 

die in de toetreding<;onderhandelingen 

ec11 rol gaan <>pclcn kunnen aan de orde 

komen. Bovendien zal de vergaande 

interne aanpa<;<;ing van de Ell ten he

hoeve van de u1tbreiding, in in-;titu

tionelc en linanciclc zin, hoog op de 

Furope-;e politieke agenda <,taan. 1
" 

Aanpa<;<;ing van het Cemeemchappelijk 

l.andbouwheleid, van de Structuur

fond-;en en van de algehele linancien 

van de llnic, zal gevolgen hehhen voor 

de binnenlandspolitieke agenda Der

gcli_jkc zakcn zi_jn van groot hclang 

vnor Nederland en zijn economi<;ch 

welvarcn. Het i-, es-;entieel dater in po-

litiek Den Haag een goed overzicht en 

gedegen kenni-; van he<>taan. De Jard 

van de problcmatiek zal met zich mee

brengcn dat we sterk door het techni

-;che en linanciclc karakter ervan zullcn 

worden geah-;orheerd Het publieke 

droagvlak voor Europa'-; eenwording zal 

door a\ of niet reclc beweringen over 

kosten en oiler-; voor de uithreiding 

verdcr onder druk kunnen komen te 

-;taan. 

Tegen die achtcrgrond i-; her van be

lang de hierhoven kort ge-;chet-;te cx

terne politieke dimemie altiJd in het 

achterhoofd te houden. uithre1ding van 

de Europe-;e Llnie geschiedt om hct 

wczenlijke hclang van -;tabiliteit in 

Furopa_ 1-Daarmee zijn ook de toekom

-;tigc kan-,en voor welvaart en welzipl 

gemoeid, ll!et aileen voor de toetre

dendc Ianden, maar ook voor huidige 

lidstaten a\-; Nederland. Europa -;taat 

voor een van de hclangrqhte politieke 

u1tdagingen. Nieuwe lid-,taten gaan 

toetreden, jui-;t met argumenten die 

vcrband houden met de oor-;pronke

lijke doel-;tellingen van de lurope-;e in

tcgratJc. Zc gcvcn daarntcc wcllicht 

nieuwe impul-;en aan heantwoording 

vun de hcbngrijkc vragcn waarn1cc 

Furopa zich opnieuw gcconfronteerd 

zieL die over het einddoel en de ge

ogral ische afbakening van de Europe-;c 

ccnwording. 

D1·s CCJ Ve/dka111f'11'<1\1'<1111'19>lol1'19~ 
ill'mle sccrcl<1ris 1'<111 de J\Jc,lrrLlll<ise !\111h1ssade 

lr Warscl'"" Hij seiner( dit <1rlike/ of' f'moon

/ijkc illrl 

No ten 
Ncgtlti<.._'VC tnlcgrJtiC hct wcgncmcn \'Jtl hc
lcmmcrlngcn tu-.'->cn lid<,tJlcn ?.OJ]<, ;-~lhrJJk 

vJn tJnclnwiTil hhcrJli..,Crlllf.! vJn pcr..,oncn

vcrkccr, cl LctcrJ Po..,lliC\'l' ITHcgrallc de \\Cr

kcl11kc tot<,tJndknmlng \'Jn gclllccn..,LhJppc-
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l11k hclc1d en gczJmcnll)kc m-.tcll1ngcn zoJI-. 

met hctrcU,111g tot hct CemtTmcht~ppclllk 

llultcnlt~nd-. en VcdrglwTd-.hclcld rn de Twccde 

Pl)lcr. ol de I:c.orWilll'>che en l\1onclt!IIT lln1c 

Ztt' ook ccn lezcrhWJJrdTg t1rl1kcl VJ!l AmhJ-.

'>Jdcur Phdrppc de SLhouthccte, dtc ltlrcnlt~ng 

t~l-. lklgT'>l h JXTillJilent vcrtcgenwoordTgcr hij 

de LLI lungccrdc 'I 't~vcnlr de I'LinTOil curo

pt;cnnc' 111 JloltlJi/Tir' [iJd!II}i'IC lrg. (J2 nr ~ llJ

IJJI JIJIJ/ hlz ](J~-277 en dicTh hock· U11t 

ETuoflt {ltllll tou' u1tg ()ddc fJLoh Pctrll<. 11JCJ7 

/.1c ook de lcz1ng d1e htropJrlcTllerltdnl;r lc<tn-

1 Olll'> DouJIJngc'> I VP 1 h1crover cn1gc liJd gc

lcdcn le Brli'>'>CI h1cld i\ljfllcC Euu1j1c l)' I() lehru

,111 I qq:-; en hct TTltcrnct-Jdn_·.., http v.:ww 

l theory LOlli ;-~-curopcJn hordcr'>.html 

I )e toetrcdlngqJndcrhilndcllngen vangcn <lJ!l 

Jllet I -.tl<tnd. Polen, de T-.leLhT<.Lhe Rcpuhl1ek 

HongMTIC en Slovcn1l·, <tl'>medc met ( ·ypru<, 

( )ok l.ctiJml I 1touwen, '-;lmv<tkljc, Roemcn1l: 

en Hulgarllt' mJkcn dccl Uit V<tll het uTthrcl

dlng-.proLe<. Hct tocttcdlng<.pcr<,pcctrcl v,1n 

Tud,lll' 1.., 111 Lu.\.emhurg nog ccn.., lx'Vc'>trgd 

Vgl (k hckcndc \\lt<.prJJk vJn Vt~LIJv HJvel 

"\\'JiliH'LT hct \\'e<,tt'll hCl {)()<,[ell lllet <,ttd1ill

<,(_'l_T[ Zcll het (HJ'>ten lwt v.:c-.tcn dc<.ttlhdJ<.c-

zic over dczc thcmJtTek ook t:en oiiTuclc 

/.\.,'t'l'd..,c rcgcrTng..,..,tudle, ;\ /_<ill/n [L/- ;\,\Jon 

-~CLII'l' fiHLl/lt', \\Tlkc 111 oktohcr 1<)<)7 te ~tolk

lwiTll r ... uTtgchrJLht 

J:w o J Ftt~id'/rulu ;\/i,jnlll'111C Lulu1t1/ 15 decem

her I !J!J7 

In ccn v1 ,J,lggc<.prek llTct ,·\' 1\ ( I /,nr,/d ... Hd 1 (, 

lllclcHl I'J 1J(r 

Z1c ook I )r.., Th I) I ,\1 Bnnkcl 'lk-.chJVTllg en 

hultcniJnd..,c politiCk' 111 ( /Ju,lcn /)nHOLidlt<.c/Jr 

11
11hi1111Jr,Jni, N1 12-'J7 1 dcLcmhcr I 1J'J7' hl.c: 

(J)-'1 

!J ,\len lc.c:c Jl,J<,LJIInc \VITldnd [rlcnknPn, l<nlllr',/y 

dii,/ lilt' lliitlr.f \(,l(r, n/ Futojlr uTtg ·'blmdiJn, 

I ondcn, 11J1J) 

j() :\ ~lclllcJdTnk ',,},JidJppcl-. en Cloedcllllpcn 

ll<, the l'LOI10111V '>lllpld' Ill Cl'Jl thC!llJJllllllllll'l 

'[)lplomalll' tcr i)I..,Ll!'><.ll' rn !ttlttlldlum,dcS/Jn

irlirll lrg ')I nr I() : ok to her 1 1J1J7 i, hlz. 54(r

'l11J 

II Tt·TJH'l'l ccn \'It'crndc ..,uggc'>lll' dtlJJ de Wc-.t-

1 ur ope'>t' CLOilOillltTll v<:~<lk al zo open c11 

tr-Jih)1J1Jllt ZIJll, dJt ecn ovcrhe1d<.rol h1cr cer

du v,1n tli- dJn tocnemcnd hcl.mg lqkt Vgl 

hct Jl td ... cl VJn de ler<.c .~\mhJ..,..,Jdeur 1n I kn 

H,ldg, lohn \writ ])c VCIJ!ldcrendc 10l VJil 

;-~mhJ..,qdeuJ<. en d1plom,Jt1eke Jlli<,<,rc<. 

lllil'Jiidlrolldlt \JlCLLiim, lrg 51, nr. 2 : lchruan 

11JIJ.'{ hlz !J/ 11)1 

11 I )c I )utht· d1plolllcllll' hcqccdt J,ln dcrgciTJkc 

tt~kcn pnorrttliTT JJnda( ht ?.Jc StJJh<,ckrctcil 

l)r Peter HarlmJnn /\u>U'IIJIJJ/0 /)rt'll',/ uri<! 

'llil'.ttl~'(/ .~Lid/, ;\ti<,WJJ!Tgc<, 1\mt. Bonn. I!J 1JS, 

hlz I ~clh..,ttbr..,tcllung und ,.\mehcn CT!le<. 

l1tJJte<, llll :\u-.bnd <,ITHl chen <tuch li.ir <,Cine po-

(I lV 1 'JS 

l1ti<.chen und JLI<,WilWirt<.chaltllchl'n C:hann'll 

e1n lllJ<,<.gehliLlwr f:Jktor" 

1) Vgl ( :corgc ]- KcnnJn 'I )rplomJ( y wtt!wut 

])1plomat.., 1n· (rrcr.Jtr Af/dlt~ frg. /(J, nt. 5 

•lwr!..,t ! 1J1)/r, hlz. llJS~211 Volgcn.., dezc hc

roemde AmcrikJJn<.c kenner VJ!l de lntcrnJtro

n<tle hctrckkrngcn zJ! l'Cil hdJterJic Amha-. ... a

dcur hctcr Ill <.t<lJt zijn JJ!l tc gcven WJt een 

ondct hJndeiTng ... delcgJtre u1t d1en.., ga-.tlilnd h1i 

ccn llllernJti(JilJie Lonlcrcnttc bcwccgt, Jl...

medc hetcr overz1cht hchhcn Vcln hct hredcn: 

<,pcurum VJn hciJngcn en helcicl van dJt gJ<.l

land, dt~n multdJtcrJic diplonntt'll ol onder

honde!t~Jr<, d1c TCLhhtreck-. worden JlgevJ<Jr· 

lhgtl n,JJr lfllLTllJllonJic conlcJcntrc<. H11 

hrcekt dc1n ook ccn ian<, voor Jlgcllll'lll' hcr

\VJJrdcnng V<lll de rol V;tn de hibtcrJie AmhJ<,

-.o.dcur, Jlll"t ook. ten hchocve von en in hct 

Vc1lcngdc VJil hl'l ondCJ hJndcllllg<.<,pcl 111 

lntcrnJtionillc !or<~ 

1·1 ( -~ hct -1-1 e Benclu;..-JclJT-vcr..,lag over de <.amcn

wcrktng op lwt gchiccl \'Jil hu1tcnlt~nd.., hclc1d, 

Ucn I IJ;tg, lchnr,m I 1J1)S 

15 Z1c over de Benelux 111 de l"ll ook hooldquk 

!2' lk !)riC Kle11ll]l'<1 Ill Arcndo lou<,trJ, f-lcl 
1/of 1'<111 1-hll-,.,d d hoc EruojJd Ndn/,ud OJlCIIicwrl 

11romcthcu'>, Am-.tcnbm, j()(J7 In d1t hock)l' 

legt IOLlrnJir..,t lou...rrJ op zen hcldcre WI)Ze de 

dtlgcliik..,c wcrk1ng Vtlll de llluTt 

1(). i)c luropc..,c ( omml<.'>ic deed 1n Jllll 19iJ7 

reed-. hciJngrqkc voor'>tellcn 111 hJJr veclom

V<lllcTJde rt~pport i\_1}t11.!.1 ]OOIJ Htenn ZIJ!l de 

volgendc ondcrwerpcn opgcnomcn· de lllCJllll

gcn '· 'Av1-."• over de kJndJtb,lt-lld<.tJtCil en de 

urthrcJdrng<.<,lr,Jleglc de lwrvorm1ng v,ln de 

\tructuurlond..,en de lwrzll'!llng vJn het 

CemecmchJppelqk l.<tndhouwlwle1d 1 ( ;LB r; 

en de lllltilluele pcr<,~X'UJcvcTl voor de penodc 

:2000-200(r. I )c NcdniJnd..,e he\vrnd-.IJcdcn 

VJ!l BuTtcnbncl..,e Zt~kL'n hchhen op ~ novem

ber IIJIJ/ L'l'll rec1U1c op cl1t complexc en <,tl

mcnhangende gchcel aan voor..,tcllen llil!l de 

T.,.,:ecclc Kcllllcr gc?.onden 

17 Vgl Prol.d1 F .~1 H ll1r<.Lh Bt~lltn, 'Vcrtrmi\\Cil 

111 Lurop<t ophouwl'll in. ( llti'-ICII /)nlrocrlllhchc 

\'nhli!illl_<}nr, Nr. j,()/ lll.ltlrt [ 1)lJ/I hlz. 10H 
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