
ledereen is voor een duurzame samenleving. Concrete stappen op 

weg naar zo'n samenleving worden in toenemende mate in EU-ver

band gezet. Oat vereist een sterk pro-actieve houding richting 

Brussel. In Nederland is men op dit punt vaak - onterecht - terug

houdend. Om duurzame ontwikkeling in de Europese samenleving 

in te bedden, zou onze boodschap in Brussel kunnen zijn te ko

men tot een verordening of richtlijn met een geharmoniseerd 

grondpatroon voor door de Lid-Staten te nemen maatregelen. 

Verfijningen daarin moeten de Lid-Staten zelf kunnen invullen. 

D 
uurzame ontwikkeling is als 

rechtvaard1ghcid. Vrqwcl ic

dereen vindt dat de ;amcn

lcving rcchtvaardig rnoct 

over wat het meer precies is, en over 

hct neerleggcn crvan in rcchtsregels 

worden we het minder snel cens. Want 

gaan we deze waardc in normcn verhij

zijn. Rcchtvaardigheid hc

hoort deeluit tc makcn van 

ons dagelijks handclen; de 

recht-;-;taat die wij om ons 

hcen hebhen gehouwd 

moct rechtvaardigheid be

schcnncn en \vaarhorgcn. 

Wcinigen zullcn ontken

nen dat de duurzame <,a

menlcving ook een waarde 

is d1e om tot richtsnoer 

bchoort te zijn. Bcide 

waarden, rechtvaardighcid 

en duurzaamheid, zijn uit 

zondcren en concrctise

ren, en hezien we, ter il
lustratie van wat we dan 

kunnen tegcnkomen, de 

ecr<;te dric mogelijkc ver

bijzonderingen van rccht

vaardighcid, te wcten: 

rcchtsgclijkheid, doelma

tighcid en rechtszeker

heid, dan kunncn in con

crete gevallcn stevige 

discussie-, ontstaan over 

welkc norm een wat 
Mr. WM.C. Visser 

zwaarder accent moet krij

gen dan de andere. Om over vcrdere 

verbijzondcringen en vcrfijningen nog 

maar te zwijgen. En dat tcrwijl we het 

hebben over rechtvaardighcid, waar ie-

de oor<.prong van hct Ieven. Ze dringen 

zich aan on-; geweten op zonder dat we 

zc weerhoudcn. 

tv\aar zij zijn daarmee nog gcen rechts

regel. lcdereen is voor rechtvaardig

heid. Over wat rechtvaardigheid is, 

UlV7H'J7 

derecn voor is. 

Hetzeltde geldt bij het concrctiseren 
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van duurzaamheid. Op diverse plaaben 

in dit nummcr van Christen 

Democratische Verkenningen liggen de 

polentielc normcn en concretiseringen 

voor het oprapen. In het bijsturen van 

de samenlcving richting duurzame onl

wikkeling zullcn de debatten vooral 

gaan over de sociaal-economische cf

fecten, over wat bij het maken van keu

zen prioriteit moet krijgen, waar de ac

centen moeten worden gelegd, wat op 

de korte termijn en wat op de wat lan

gere termijn zal worden aangepakt en 

haalbaar is. Vooral het weerstand hie

den, in het algemeen belang, aan diege

nen die gevestigde belangen willcn 

handhaven en de bereidheid missen aan 

duurzaamheid le willen werken, 1s cen 

veeleisende opgavc. 

Een concrete verbijzondering van de 

waarden rechtvaardigheid en duur

zaamheid is hct beginsel onze ondeug

den te bclasten en de lasten op onze 

deugden te maligen. Hct wcgregulcren 

van arbcid en het ontoereikend geprijsd 

consumcrcn n1oeten worden orngc

keerd. tv1ilieudegradatie ten lasle van de 

~an1cnlcving en de gcneratics die na 

ons komen moet lot staan worden ge

bracht. Hct is pertinent onrechtvaardig 

om volgendc generaties lc Iaten op

draaien voor de gcneugten van de hui

dige die er op los lccft en geen maal 

weet te houdcn. Een eerlijke, heldcre, 

evenwichtige balans tussen de lasten op 

dcugdcn en ondcugden gccft gcen 

krimp, maar selcctieve groei die gericht 

is op de kwaliteit van de samenlcving. 

Hct berciken van duurzaamhcid hor

duurt direct voort op een van de wei

nige zekerheden van de economischc 

wclvaartsthcorie, dat de prijs van een 

product aile koslcn, dus ook de maat

schappeliJke, tot uitdrukking behoort te 

hrengcn. We hollen er nict door ach

tcruit. De groei blijft, selccticf en daar-

door duurzaam, waardoor we de kwali

tci l van sa men Ieven verhctcren. 

ledereen i-, er immcrs voor dat de ge

zondheidszorg zonder wachtlijsten 

werkl, dat kinderen en iedere volwas

scnc die dat ook wil goed ondcrwijs 

krijgcn, dat bctaald, minder hctaald, 

vrijwilligers- en gezinswcrk geliJk in 

maatschappelijk aanzicn <,taan, dat in 

mcmen wordt gc'lnvestecrd in plaats 

van dat ze als een zak vuil aan de straal 

worden gezet, dat het vcilig is op 

'>traat, dat gehandicaplcn cen gcdegen 

verzorging krijgen, dat de andcr niel 

vcrkommert, dat cr betere en mccr ar

heid-,plaatscn komen, dat de openbaar

vervoervoorzieningen drastisch worden 

uitgebreid en dat goederen in stedelijke 

gebieden ondcrgronds worden ver

voerd. Bijbuiging van be-,tcdl!lgen in 

dcze richting is 66k welvaartsgroei, en 

zij zip1 in velerlci opzichten van ccn 

hogere orde dan tal van particulierc bc

stedingen die behoren lot hct tcveel 

van dubieus allooi. 

Zoals ik schreef in mijn ecrderc bii

drage aan duurzaamheid in C:hri<,ten 

Democrati-,che Verkcnningen is onze 

samenleving in haar huidigc vorm in 

veertig, vijltig Jaar opgcbouwd 1 Het is 

een complcxc samcnlcving waarin aall

passingen richting duurzaamhcid niet 

in een handomdraai te rcgelen zijn. Dat 

gcldt cens temccr nu gedurende die pe

riode in Furopecs verhand atspraken 

zijn gcn1aakt on1 "an1cn vcrdcr tc gaan 

Op tal van tcrreinen moeten we het 

met z'n vijltiencn tegclijk ecns zien le 

worden. In zip1 algemecnheid kunncn 

we het best cens worden over het uil

gangspunl planmatig le kome11 lot 

staatshuishoudingen met heduidend 

minder lastcn op arbeid en onderne

mcn, ncutralc la-,ten op kapitaal en sc

lcctiel zwaarderc ia-,ten op hestcdingen 

die samenhangen met polentii'lc mi-
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lieu;chadc en met hoven rna tig beslag 

op gerneenschapsvoorzieningen. Maar 

over de concrete ;tappen op weg daar

naartoe bestaat een grote diversiteit aan 

n1cningcn. 

Besluitvorming in EU-verband 
noodzakelijk 
Wie roept dat over een bepaald thema 

besluitvorming in luropees Llnie-ver

band nodig is, wekt bij toehoorders 

doorgaans de indruk dat thema onwen

;elijk te vinden ot daarmec de onrnoge

lijkheid van rnaatregelen te etalcren. De 

rcaliteit i-, echter dat de aanpak van 

vee! duurzaarnheidsvraagstukken in 

toenemendc mate via besluitvorrning in 

FLI-verband rnoeten worden opgelmt. 

Als ik op mijn eigen terrein, de h<,cali

teit. kijk, geldt dat zeker voor hscalc 

maatregelcn die het li<>cale ste]<,e] aan 

duurzamc ontwikkeling dienstbaar rna

ken, zoal-, het verschuiven van de lasten 

op arbeid en ondernemcn naar de ]a<,

tcn op comumptie en hi) uitstek in 

het belang van vollcdige werkgelegen

hcid naar nieuwe stabiele bclasting

hronnen als energic, ruimte en bet

alingwerkeer. Lliteraard zet de 

li;caliteit niet aileen de toon; de andere 

auteurs in dit speciale numrner van 

Chri<,ten ])emocrati'>che Verken-nin

gen rnelden tal van andere thema's. In 

mijn eerdere hijdrage heb ik hepleit het 

bela<;ting<,te]<,c] met suhstantii'le ingre

pen dienstbaar te maken aan de duur

zanlc ~cuncnlcving en aangcgcvcn dat 

daarvoor een lange weg, via Brussel wei 

te ver;taan, is te gaan. Ook is met het 

oog op de nut en eHectiviteit van maat

regelen de onvermiJdelijkhcid deze met 

mecrdere Ianden tcgeliJk te nemen vaak 

-,impclweg beredenecrbaar. Voor vee! 

maatregelcn geldt immers. dat deze pa<> 

doelmatig en eHectid kunnen zijn als 

de ornringende Ianden die rnaatregclen 

ook nernen, zoals verhoging van de 

benzine- en de dieselaccijns. Voor re

alisering van andere rnilieudoelstellin

gen, zoa]<; beteugeling van SO,-emis

sies, is declname van aile Lid-Staten 

van de FLI gewenst. Sommige vraag

stukken, zoals die van de C:O,-uitstoot, 

zijn mondiaal van karakter, waarvoor 

een aanpak in WTO/CATT-verband 

( 130 Lid-Staten) nog te gering zou zijn, 

maar waarvoor een begin van de oplos

sing toch ten mimte in ELI-verband 

ligt. Maatregelen die het werkelijke 

prijskaartje aan goederen en diensten 

hangen en aldus van maatschappelijke 

kosten bedrijts- en private ko;ten ma

ken, zijn nog maar al te vaak aan staats

grenzen gebonden. Het wordt immers 

intere<,santcr over de grens tc tanken 

naarmate het benzine-acciJn'>tariel 

stijgt. En hoewel het eHect van onze re

gulcrende C02-energiebelasting uiterst 

mager i<>, kan het tarief niet vee! verder 

worden verhoogd omdat dat 

Nederlandse bedrijven internationaal in 

ecn ongunst1ger concurrcntiepo~itie 

brengt 

Pro-actief en alert zijn 
De lering die te trekken is uit de uit

roep dat besluitvorming in Brussel no

dig is, en de bijklank die dat oproept, 

zijn veelzeggend Er <,preekt onbekend

heid uit met de FLI-instellingen, hun 

tunctie, hun doe!, hun werkwijze, hun 

mogelijkheden en onmogelijkheden, 

hun verbanden, hun bestaansreden, het 

waarom van de wiJzc van de besluitvor

ming, de voordelcn van luropese <,a

menwerking, het luropee; recht. 

Brussel oogt ver wcg en krijgt in 

Nederland in vergelijking met andere 

Lid-Staten en in absolute zin vee! te 

weinig aandacht. Brussel is door de EC

verdragsdoelstellingen in werkeliJkheid 

JUist erg dichtbiJ TiJdiger, gc'interes-
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seerder en alertcrc aanwezigheid op het 

speelvcld aldaar, biedt vee! meer moge~ 

lijkheden om thema's en werkzamc op~ 

lossingcn voor hct voetlicht te brengen 

en met succes geregcld te krijgcn. 

Tot de ingredienten voor succcs in 

Brussel behoren in de allcrccrste plaats 

pro~activiteit, en onmiddellijk daarna 

selectiviteit in thema's, dossierkcnnis, 

betrouwbaarheid, intu'itic, alcrthcid, 

tact, ccn perfect netwerk, kennis van 

werkwijzen van de EU~instellingcn, 

er metterdaad zijn, vasthoudendheid, 

gcduld en geen rumoer. Wie iets berei~ 

ken wil zal goed toegerust en vooral op 

tijd moctcn beginnen. In EU~verband 

ncemt de Raad van Ministers de beslis~ 

singcn. Die beslissingen worden niet 

genomen zonder voorwerk van de 

Europese Commissie. De besluitvor~ 

ming door de Raad kan aileen plaats~ 

vinden op initiatief van de Commissie. 

De Commissie moet eerst ecn voorstcl 

tcr tafcl lcggen. Dit initiatiefrecht van 

de Commissie is omvangrijk, het geclt 

de C:ommissie het recht te bepalen 6f 

en wanneer zij een voorstel zal indie~ 

nen. Het staat de Commissic vrij cen 

uitgehracht voorstel te wijzigen of weer 

in te trekken. Som<. verplicht het EC~ 

verdrag of secundaire F.U~wetgeving de 

Commissie een voorstel bij de Raad in 

te dienen,. vaak zijn daaraan termijncn 

verbonden 2 Ook kan de Raad de 

Commissie uitnodigen een voorstel tc 

doen. Voorstellen van de Commissie 

zijn ontwerp~besluiten.' Zonder voor~ 

stellen van de Commissie vindt geen 

hesluitvorming plaats. 

Hct voorstel van de Commissie zet dus 

de toon. F.en doorslaggcvcnde toon 

vaak, die in hogc mate de gang van za~ 

ken zal hepalcn in hct daaropvolgende 

bcsluitvormingsproces van hehandeling 

door het COREPER• en de Raad van 

Ministers, ook wei de Raadsfase ge~ 

noemd. Het voorstcl wordt hcsproken 

in een raadswcrkgrocp, waarin aile 15 

Lid~Staten en de Commissie zijn vcrtc~ 

genwoordigd. Afhankelijk van het on~ 

derwerp wordt tegelijkertijd de raad~ 

plegings~ of samenwerking'>procedurc 

met het Europees Parlement doorlopcn. 

Dat mondt uit in behandeling van het 

voorstel in het voorportaal van de 

Raad: het coreper. Dit (ambtclijke) or~ 

gaan ncemt praktisch gesproken de be~ 

sluiten over 90% van de voorstellen; 

10% komt echt ter behandeling in de 

Raads De praktijk wijst uit dat de een~ 

maal gezette toon erg lastig is bij te 

stellen. Voor welhaast ieder thema 

geldt dus dat het allesbehalve verstan~ 

dig is tc wachten op het voorstel van de 

Commissie. 

Om tot haar voorstel aan de Raad te 

komen trekt de Commissie aile regis~ 

ters open om tot een goed doortim~ 

merd stuk ontwerp~wetgcving te ko~ 

men. Doorgaans wordt er binnen hct 

bereik van de Verdragsdoelstellingen 

naar gestreefd dat zoveel mogelijk stro~ 

mingen binnen de Lid~Staten en het 

Europees Parlcmcnt zich in hct voorstel 

kunncn vinden. Het spreekt dus vanzelf 

dat de periode waarin de Commissie 

aan cen voorstel werkt, de zogenaamde 

pro~actieve lase, minsten<, zo belangrijk 

is als de periode waarin hct coreper, de 

Raad en het Europees Parlement zich 

over het voorstel buigen, het bcoorde~ 

len, het zo nodig bijstellcn en er over 

rapporteren en besluiten. Wannccr 

wordt gewacht op het moment waarop 

de Commissie haar voorstel naar de 

Raad stuurt, worden ko.,tbarc kansen 

gemist. 

De pro~acticvc lase biedt mogelijkhe~ 

den met Commissiemedewerkcrs bij de 

directoraten~generaal en de kabinctten 

van de Commissarissen te communice~ 

ren, informatielijnen op te bouwen en 



te trachten er aldus aan hij te dragen 

hct voorstel te vormen en tc modelle~ 

rcn. En niet aileen met hen. Ook langs 

indirecte wijze kan die communicatie 

verlopen, zoals via europarlcmcnta~ 

riers, adviseurs van adviserende instcl~ 

lingen, vertegenwoordigers van Lid~ 

Staten, en andere relevante 

hetrokkenen. Degenen die het voorstel 

schrijven, er de ideeen, de oplossingen 

en de vormgeving voor hedenken, on~ 

derzoek voor Iaten verrichtcn, en het 

hoe en waarom onder woorden bren~ 

gen, gaan nimmer over ccn nacht ijs en 

orienteren zich breed en grondig. 

Daarvoor hehhcn zij zoa!., iedere an~ 

dere denktank de juiste sturing'>~ en he~ 

leidsinlormatie nodig Die informatie 

ligl niet al op een plaah opgeslagen, 

komt zeker niet uit ccn enkele hron, 

maar is vanzclfsprekend ook niet overal 

heschikhaar. Er voor zorgcn zo'n in for~ 

matiehron te zijn, creecrt mogelijkhe~ 

den voor een positic op het voorstel in~ 

vloed uit tc ocfencn. Blijkt de bron 

betrouwbaar, solide en <;teeds he.,chik~ 

haar, dan kan de hood.,chapper die met 

zijn kcnnis gezag en vertrouwen op~ 

houwt, uitgroeien lot ccn serieuze ge~ 

sprekspartner, die niet moet uitsluiten 

dater momenten zullen komcn dat hij 

ol zij ook wordt geraadplecgd zonder 

zichzcll aan te dienen. Fen cnmmissie~ 

amhtenaar die met een problcem zit zal 

sneller op ccn hetrouwhare bron met 

gezag ccn beroep doen. Vergcct nict 

dat het vaak de commissicambtcnaar i'> 

die een problecm heeft1 deze weet im~ 

mer<; vaak niet precie'> hoc ict<; in de 

praktijk in elkaar zit, tcrwijl de 

C:ommiS'>ie, die commissicambtcnaar 

dus, met een vnorstel moet komen. 

Kcnnen en gekend worden in ccn per~ 

teet netwerk van mcn<;cn en i nformatie~ 

hronncn is ccn csscntiele voorwaarde. 

Kleur en hoogte van de toon die de 

Cl )V 7 X lJ/ 

Commissie zet, zijn te rcgclcn door 

pro~actief te zijn Pro~actief zijn is on~ 

afgebroken optimaal g6nformeerd zijn 

over de ontwikkelingen met betrek~ 

king tot een thcma, vanuit we ike pmi ~ 

tic opvattingen over dat thema worden 

gccommuniceerd met de ontwerpers 

van voor<;tcllen, en aile anderen die 

daarbij ook op rclcvantc wijze betrok~ 

ken zijn. Cocdc hoodschappers Iaten 

zich nict aileen regelmatig zien bij ver~ 

tegenwoordigers van de Commissie, 

maar onk hij europarlementariers (die 

vee! meer invloed hehben dan mcnig~ 

een denkt), bij medewerkers die ver~ 

bondcn zijn aan de advic<;comites, 

raadswerkgroepen, expertgroepen'' en 

uitvoeringscomite-, 7 , het Raad'iSccre~ 

tariaat, de Permanente Vertcgenwoor~ 

digingen van de Lid~Staten, en ook bij 

mcdewerkers van de nationalc rcgcrin~ 

gen in de hoofdstedcn. Zij zoeken sa~ 

menwerking met andere actoren zoals 

Ill i I ieuorga n isatie'>, bedri j fslevenorgan i ~ 

satics en vertegenwoordigcrs van Lid~ 

Staten, bij wie steun wordt gezocht en 

met wie getracht wordt coalities te slui~ 

ten. Daardoor kan de bnodschap aan 

impact en gcwicht winnen, en kan dcze 

in gczamenlijkheid krachtigcr worden 

gepresenteerd. In geza~ 

menlijkheid kan de 

boodschap permanentcr 

in een vasterc rcgelmaat 

worden uitgedragen, en 

verwerft de hoodschap 

meer draagvlak Zo kan 

met diegenen die nog 

niet zo ver zijn in het 

denken over duurzaam~ 

he1d met mccr inzct 

worden gewerkt aan 

een hcldcrc dialoog, 

begrip voor elkaars 

standpunten en overre~ 

Voorveel 

maatregelen geldt 

dat deze pas 

doelmatig en 

effectief kunnen zijn 

als de omringende 

Ianden die 

maatregelen ook 

nemen. 

ding. Met mcerdcre nationaliteitcn en 
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organisatie-, kan de U-bocht worden 

bewandeld hct onderwerp door ande

ren te Iaten insteken om te vermijden 

dat -,teed-, dczelfden dat doen. 1\.leer 

geluidcn toont een breder draagvlak. 

Er hij zijn vanaf het moment van het 

eerste signaal en de ecr-,tc letters op pa

pier, vergt de noodzaak om het al in 

zecr vroegtijdig stadium in eigen huis 

eens te kunnen worden over visies en 

de <,cenario's om die uil le dragen. Ook 

dan zijn de op EU--,ignalcn gerichte 

antennes van het groot'>te belang. 

Eensgezindheid aan het thuisfront over 

de keuzen van de voor hct voetlicht te 

brengen thema's. over uitgangspunten 

en concreet le bereiken doelen is on

ontbeerlijk llitna niets kan meer lataal 

zijn dan interne verdeeldheid. l'olitieke 

verhoudingen en maatschappelijkc ho

ven- en onderstromen maken priori

teitstelling laslig, waardoor het gevaar 

dreigt weinig selcctief te opereren. 

Voor iedcr dcelthema valt immer-, wei 

wat te zeggen. Soms mijden ministeries 

van ccn Lid-Staat elkaar over gemeen

schappelijke thema's vanwcge onder

ling ander.,beleefde belangen. Dit 

maakt cHectid opereren onmogelijk. 

Hetzelfde geldt voor maatschappelijke 

en hcdrijfslcvenorganisaties die zonder 

ol met vage instemming van aangeslo

ten sectororgani-,aties opereren. Vroeg 

of laat gooit een tegengestelde poli

tieke uitspraak roet in het eten en koml 

men elkaar in llrussel lcttcrlijk en fi

guurlijk tegen lot verrassing van dcge

nen bij wie '>tandpunten worden bcpleit 

of met wie <,amenwerkingsafspraken 

zijn gemaakt en die vervolgens niet 

mcer weten wie nu wic vcrtcgcnwoor

digt en wat de bood-,chap is. 

lensgezinde opdrachtgevers, een 

hcchtc, solide organi<,atie van mcnscn 

en middelcn met een selectief aantal 

van te voren in eigen huis zorgvuldig 

uitgekozen thema's zijn randvoorwaar

den voor succes. Met middelen bedoel 

ik niet de bewerktuiging die in de on

langs vastgesteldc gedrag-,code voor 

lohhyisten van het Europees l'arlement 

verboden is, maar de ruimte om - bij

voorbeeld zo nodig een extern des

kundigenonderzoek te Iaten verrichten 

ol een bezoek aan de praktijksituatie te 

organiseren, ter ondcr~tcuning van ar

gumenten. Cecn onbehoorlitke pressie 

of onbeschaamde hdnvloeding mel ge

lijkhehherigheid, maar respect voor de 

cowJtcrpm·t. duidelitke uitwisseling van 

informatie, de dialoog zoekend en ver

duidelijking van visies en -,tandpuntcn 

Selectief zijn voorkomt dat te veel tc

gclitk wordt aangepakt, moeilijk com

hineerhare doelcn worden nagestredd 

en door de bela-,ting die dat gecft niel'> 

lukt. Ceen van de dos'.iers kri)gt dan de 

diepgang die noodzakelijk is om een 

thema en de omgeving ervan door en 

door te kenncn en grondig te beheren 

en te behecrscn. Ceest- en veerkracht 

mocten dan le veel worden verdeeld. 

Dat gaat ten kmte van oplcttendheid 

en het vermogen steeds weer alert te 

reageren op nieuwe inlormat1e, onvoor

ziene '>ituatics en veranderende omstan

digheden 

Hoe het moet en niet moet 
Pro-acticf zijn betekent voortdurende 

alertheid op ontwikkelingen op 

Europee'> he'>tuurlijk niveau en gisteren 

heginnen De Commissie hecft al tijden 

geleden voorstellcn over de BTW-tarie

ven ten behoeve van het hcoogde de

linitieve BTW-stelsel aangckondigd' Er 
gaat nu kostbare tijd vcrloren als wij 

vinden dat gediHerentieerde BTW-ta

rieven dien-,tbaar kunnen zijn aan duur

zame ontwikkeling". zeker in de wetcn

schap dat de Commissie nict uit eigcn 

heweging met dergclijke voor<;tellen zal 



komen. Laten wij lcring trekken uit de 

handelwijze van de organi5atie'> van 

klcding- en <;choenherstellers. Die kon

den a] v66r I 'JRii wet en dat per I Janu

ari 1993 de BTW-tarieven zouden wor

den geharmoni<,eerd. Kort voor de 

Raad op 19 oktoher 1 992 over de 

BTW-taricven ecn he.,]uit nam, kwa

nlen de organi~aties in bcwcging en 

zadelden de staatssccretaris van 

Financicn via de Tweede Kamer, op 

met de op dat moment onmogelijke op

dracht het verlaagde tarid a]<;nog te be

werkstclligen. De cromhecn gcregi'>

<,eerde publiciteit wa<> om de achterhan 

te Iaten zien dater toch het nodige was 

geheurd, maar het helaa<, nog even niet 

gelukt was. In wezen du., om het eigen 

<;ti]zitten te ma<,keren en zondehokken 

elders aan te wijzen. Publiciteit ver

raadt dikwijls verliessituatie'>. Met bla

ten hereik je niets. 111 Laten wij docn zo

al-, de -,ierteelthranche Die was in al 

die jaren uitcr<;t wakker en heeft voor 

onhepaalde tijd haar re-,ultaat 11 

Profiel van de boodschapper 
Boodschapper<; die effectief zijn, starten 

op tijd, dat wil zeggcn v66r de aanvang 

van de wed5trijd, met een agenda met 

daarin voor ogen de concrete doelcn 

waarover aan het thuislront overeen

<,temming he<,taat, gedragen door dui

delijke vi-,ies. Zij zijn fysick in llnis<;e] 

aanwezig, crei:'ren en onderhouden ecn 

pertcct netwerk en bewegen zich daar 

actid in. Zij hcschikken over door

dachte vooruitziende scenario's, bc

hccr<,en hun dossier en de omgeving 

daarvan door en door. Zij zijn onafgc

hroken optimaal g6nlonnecrd, analy<>e

ren posities en motieven van andere ac

toren en van de Commissie en 

hcoordelcn hun kansen. Zij anticiperen 

op agendavorming en op wat anders

zins kan opkomen, lui5teren naar kriti-

sche geluiden van ovcrheden, bedrijf'>

leven, maatschappelijke organisaties en 

uit andere Lid-Staten en verbeteren 

daannee het fundament onder hun mis-

5ie. [n zijn daardoor in staat adequaat 

te reagcren op onvoorziene gebcurtc

nis<>en en in te 5pelcn op nieuwe ont

wikkelingen en onverwachte situaties. 

Zij benutten de ingewikkeldheid van 

procedures en pa<;<;en uitspraken van 

hen die wat te zeggen hehhen in de 

lcgpuzzel, zoeken steun en samenwer

king zonder hij voorhaat hepaalde na

tionaliteiten ol grocperingen uit te slui

ten, brengen hun boodschap met tact 

en zijn hepaald niet gdixeerd op for

mele hierarchiecn. Zij hcbhen en uiten 

respect voor al degcnen tot wie de 

boodschap wordt gcricht, tonen be

langstelling in degcnen met wie zij in 

gesprek ziJn, in hun organi<,atie'> en hun 

origine, opereren in beslotenheid om te 

vermijden dat strategieen, tactieken, 

twijfels en wat intussen bercikt i'> op 

straat komt tc liggen en om te voorko

men dat gesprekspartners daardoor 

som<; noodgedwongen - de hakken in 

het zand zetten. Zij leren van zichzelf 

en anderen, hebben geduld en zijn 

vasthoudend, want afhankclijk van het 

thema zijn jaren durende termijnen als 

aanloop naar het uiteindelijke bcsluit 

hepaald geen uitzondering 

Geen gene, maar bijdrage aan 
afgewogen besluitvorming 
Opmerkelijk is de terughoudend die 

vaak aan de dag wordt gelegd als het 

gaat om het uitdragen van bondschap

pen aan het bestuursniveau dat in 

llrussel zetelt. Maar waarin ver<>chillen 

deze activiteiten met die van afvaardi

gingen van onzc eigen lagere ovcrhe

den en hun helangenorganisaties 12 die 

in Den Haag hun wensen komen be

pleiten? Wat wordt aangeduid met 'lob-
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byen' wordt hier te Iande nogal eens 

een wat bedenkelijke bezigheid gevon

den. Maar ecn lobby IS gewoon een 

wandelgang en hoeveel zaken doen wij 

in Nederland zeit niet inrormeel in die

zeltde wandelgang en aan de borrelta

tel? En zou dit ook niet in Den Haag 

gebeuren? Misschicn helpt het dit toch 

nobelc handwerk, dat als het goed ge

beurt, in essen tie effectief kan zijn, dan 

anders te noemen, omdat het ook an

ders Is: 'belangenbehartiging' (en be

denken dat het algemeen belang ook in 

Brus<,e] een belang is), 'uitdragcn van 

boodschappen' or 'stille di-

Europese divcrsiteit zonder dwingelan

dij vergt tijd en tolerantic. Het staats

be<.tel in Brusscl en de structuren zijn 

heel anders dan in lJcn Haag De cul

tuur in Brussel is dat men daar voor z'n 

belangen uitkomt. Het aantal van de 

ruim 7 000 lobhyisten die op de salaris

rol van bedrijven en overheden belan

gen behartigcn laat zien dat het uitoc

fenen van gcrichte invloed op Bru<,<;c]sc 

besluiten niet zelden succesvol is. 

Van Schendelcn bepleit voor 

Nederland naast de Nederlandse 

Permanente Vcrtegenwoordiging, de 

instelling van een 'Dutch 

plomatie'. Als dit soms be

ter klinkt en aan een be

tere acceptatic bijdraagt, is 

dat mooi meegenomen en 

zekcr van groot belang, 

want als wij er niet zell 

zijn, zit de rest van Europa 

cr wei, en ontgaat ons stra

tegische infonnatic en 

worden de deals zonder ons 

gesloten. Algemeen be

kend is dat met name de 

Wie zijn ideeen wil 
House' in Brussel onder re-

gie van het ministerie van 

Algemene Zaken met een zien uitgevoerd, 
profeS'>ionele 

'Cideonsbende' 
zal er zelf 

die zich 

eerst voor moeten pro-actief richt op 'Euro 

zorgen dat bij 
Pub he Affairs' in de 

Brusselse aanloop-, voor

en natrajecten. 1 ' De 

Brusselse besluitvormers 

houden rekening met de 

anderen het 

kwartje valt. 

Engclse, Franse en ltaliaanse overheids

en bedrijtslevenlobby's uitstekend zijn 

georganiseerd en bestaan uit vaardige, 

zich gemakkelijk bewegende arran-

geurs. 

Evenmin behocft gene te bestaan om

dat het uitdragen van boodschappen in 

Bru"el aan te weinig democratische 

controle onderworpen zou zijn. 

Dergelijke zwarigheden staat henutting 

van kansen danig in de weg. De reali

tcit van de Brusselse bestuurslaag is zo

als die is, maar tegelijkertijd ook op 

weg naar mecr democratic en '>teeds 

betere controle en toezicht door het 

Furopecs Parlemcnt. op welk proces 

ook invloed, tonnecl en informeel, 

wordt uitgeocfend. Het integreren van 

divcrsiteit aan opvattingen 

van hoven- en onderstromen in de Lid-

Staten. Zij willen tijdig op de hoogte 

zijn van de opvattingen van zo veel 

mogelijk belanghebbende actoren om 

op voorhand te trachtcn die te wegen 

en te komcn tot in brede kring aan

vaardbare akkoorden. Juist een tekort 

aan fmbiic-aJ]<msorganisaties kan een 

probleem zijn voor Europese integratie 

en democratische orde. 

Duurzaamheid is als 
rechtvaardigheid 
Wie ziJn ideecn wil zien uitgevoerd, zal 

er zelf eerst voor moeten zorgen dat bij 

anderen het kwartje valt. Pro-actief zijn 

en vroegtijdig heginncn zijn succes

voorwaarden. Om duurzame ontwikke

ling FU-breed in de Europese samenle-
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ving in te bcdden, zou de boodschap in 

Brus'>el kunnen zijn te komen tot ecn 

verordcning of richtlijn met cen gehar

monio.;eerd raamwerk voor door de Lid

Staten tc nemen en tc kiezen maatrege

len voor duurzaamheid. Ter 

onder.,tcuning van de vero.;chuiving van 

la<;tcn op deugden naar ondcugden zou 

in hct BTW-stel.,cl kunnen worden op

genomen dat Lid-Staten de mogelijk

heid krijgcn naast het algemene HTW

taricf te werken met een verhoogd en 

twce verlaagde tarieven 11 , om op notoir 

milieuvijandige goederen en diensten 

het vcrhoogde BTW-tarief tc kunnen 

tocpa'i'>en en op gelahelde duurzame 

goedcren en dieno.;ten een verlaagd. De 

hood'ichap io.; dan de hcfaamde bijlage 

H hij de Zeo.;de BTW-richtlijn uit'ilut

tend duurzamc producten en eventueel 

productcn die hehorcn tot de primaire 

lcven<,behoel ten te Iaten vermclden. 

Tcgcn hct streven naar cen dcrgelijk 

grondpatroon met door de Lid-Staten 

zelf in te vullen vedijningen in het be

lang van duurzame ontwikkcling, zullcn 

weinigen bezwaren kunnen hebben. 

Parallel aan het uitdragen van de hood

schap in Hrussel kunnen de discussic<; 

over de daadwerkelijkc hcnutting en de 

verfijnde invulling van hct grondpa

troon worden gcvoerd. Het eeno.; wor

den over een grondpatroon is gcmakke

lijkcr dan het ccno.; worden over details. 

De wcg andersom hc'itaat niet. Alo.; er 

later gecn grondpatroon is, dan i<; het 

zinloO'i te disCLt<,o.;ii'ren over detailwen

o.;cn. l'vlaar dan is de waarde duurzaam

heid de grotc verliezer. F.erst beginnen 

voor het te laal i'i. Duurzaamhcid i'> als 

rechtvaardigheid. Maar wcinigen zijn 

daar niet voor. 
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