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p ccn hije.enkomst van 
'Europcancn' uit l"eder-

lands en Bclgisch Lim

burg, zo'n Jaar ol twaalt 

gelcdcn sprak de Bclgischc CVI'-politi

cus Albert C:oppc, die rond hct begin 

van de jaren zeventig lid was van de 

Europcse Commissie. 

We join the Community, as it 
works 
Hij wces zijn gehoor op een weinig be

kcnd fcit rond de toelreding van her 

Verenigd Koninkrijk tot de Europese 

Ccmeenschap. 

Edward Heath, die de toctr·edingson

dcrhandelingen namens de rcgering van 

het Vercnigd Koninkrijk 

had gcvoerd, had volgcns 

de toenmalige FC-com

missaris gezegd dat her 

Vcrenigd Koninkrijk tot de 

Ccmccnschap wenstc toe 

te treden "<~s II rPorks" 

Derhalve: zoals die tocn 

lcitelijk functionecrdc. 

Azlll ons, lcden van de 

Nederlandse Staten-Cene

raal, die hct loetredings-

ovcrcenstemmrng bcstond. Vcrdrags

teksten, vcrordeni ngen en richtl i j nen, 

hepalingen, maar ook fcrtclijkc ovcr

ecnstcmmingen over de verdcre kocrs. 

Rapport-Werner 
In I 970 had Pierre Werner, de l.uxem

hurgse minister-president en minister 

van hnancien op vcrzoek van de Raad 

van t\ lini<,ters van de Cemeemchap met 

de naar hem genoemde adviescommis

sie aan die Raad cen rapport uitgc

hracht over ccr1 [conomisch r\lonetaire 

Unic. rlet advies hicld in dat de 

Cemeenschap in drie etappcs van totaal 

lien 1aar, dcrhalve in 19HO ecn [cn

nomisch Monetaire Unie zou hczittcn, 

met een rmrnt. Dat advies 

krccg instcmn1ing van de 

Raad van 1\linistcrs, van 

hct Europces l'arlcment en 

van de C:ommissic. Van 

aile dric de imtellingen 

dcrhalve, met in de Raad 

aile zes de tocnmaligc lid

-.;tatcn vcrtegen\voordigcl. 

lk rekcn zoicls tot het 'de

qui1 tOIIIIIIIIIIdlfiillrc' J)at dit 

adv1es toch gccn opvol-

vcrdrag mocsten goedkeu- Dr H ACi\l Notwhoo111 ging vcrkrccg komt door 

r-cr1, maar ook aan de publieke opinie, de mondialc ontwikkelingen in de Jar-en 

was steeds rncegedeeld dat toetrcdcnde 

Ianden- het hctrol tocn de cer·stc toe-

trcding - hct gehclc 
1

11U111i) LOII1111111W11-

I<7irc' mocsten onderschriJVCil. 

Onder '<~ct)rlls cOIIIIIIIIIIilllli!irc' werd vcr

staan de stand van zaken in de Ce

mecnschap, waarovcr op dat moment 

zcvcntig, waann ccn cindc kwom tEtn 

de vr·ije omwisscling van dollars in 

goud door de Vcrcnigdc Staten en 

waarin twee oliccriscs plaatsvondcn 

!)at wa:-, gccn gunstig klin1aat voor va

lutakoppeli ngcn. 

De onthulling van oud-commissaris 
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C:oppc heelt mij geschokt en ik voelde 

mij achteral min ot mecr miskid, want 

ik kon mij niet<, hennneren van llrit'>e 

vomhehouden rond de toctreding. 

De llrittcn hchhen echter aan de uit

wcrking van een aantal hc'>landdelen 

van het ten ti)dc van hun toetreding he

-..taandc 'dt:qui-; 1..011111/ll!ltlllloirc' niet willcn 

meewerkcn. Ee11 daarvan i'> de Econo

mi'>che en 1\lonctaire Llnie. 

f-khhell de lidstaten en hedt met name 

Nederland dat zo gei)vnd had voor 

toetreding van hct evenals wiJ 'vrijhan

delsland', vooral gclct op de omme

zwaai van ITankrirk. dar na cen cerdcr 

veto tegen de llrihe toetreding. dcze 

n1et Ianger tegenhield~ Keken wij 

vooral naar onzc cigcn bclangen zon

del· vc1·dieping in de motivatie en ac

ceptatle hinnen cen nieuwe kandidaat

lid<,taat~ 

lk heh nog vaak moeten denken aan 

het Coppc-vcrhaal. Wannecr een <,taat 

he,lult tot participatie ilan ecn suprana

tionale gemeen,chap dan is dat niet 

niks. Het het1-clt een gemeemchap 

Wilarmce een land, ccn volk, een natie 

zirn lot voor een groot dcel verhindt, 

waarin het met andere Ianden zijn '>Oe

vcreiniteit deelt. !-'en gemccmchap die 

gCL'Il uittrcding-,hcpalingcn, noch vrij

willig, noch opgelegd, kent 

Het verenigingsrecht is beter 
Vcrgelirken wir clit hirvoorhceld met 

hct VC!Tniging..,- en vcnnoot-;chap...,recht 

en met om eigen <,lailtsl-ccht diln vind 

1k hct toetredingsgehcuren rond de 

Eumpesc Cemeenschilp lhet zou 'Unie' 

nweten hetcn, maar cbt i'> mir in dit 

vcrhand vagcr dan 'C~cmccn<;chZtp' J ma

gcr en gcvaarl1jk. 

In her vcrenigingsrccht ziJI1 hepalingen 

dat voor -aatutcrl\vijziging ccn gekwali

liceerdc meerderheid Viln de lcden no

dig;...,, on1ringd met lTn aantal \vaarbor-
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gen. Ook ziJn er hepillingcn met he

trekking tot uitstoting van leden. 

Hct vennoohchilpsrecht kent eveneens 

speciale vereisten, onder mecr twee

dcrde meerderheid voor '>tiltutenwijzi-

g1ngen. 

Onze e1gen 1\:ederbnd<,c Crondwct 

kent- cvenals in andere Ianden- '>pc

cialc verci-.ten voor grondwetsherzie

ningcn. Lcrq i~ ccn gcwone nleerder

heid in de lwide Kamer' 110dig; dan 

worden de bcide Kamers onthonden en 

na nieuwe vcrkiezingen i'> in lwide 

Kamers een meerderheid nodig van 

tenmimte twecdcrde van hct aantal uit

gehrachte '>tcmmcn. 

T oetredingseisen te riskan t 
In vergclijking hiermee vind ik de toc

tredingwereisten te stellcn aan het 

draagvlilk in kandidaat-lid'>tatcn erg 

simpel, maar ook riskant. 

llij gehoudcn referenda rond het 

Vcrdrag van l\1ailstricht bleek <,oms 

rond de 51 '1(, van de uitgcbrachte stem

men v66r te zijn. 

Zulk een mecrdcrheid van hct volk hiJ 

rderenda en bir parlcmentaire hc•;luiten 

door de atgcvaardigdcn kan door sim

pele teiten 1ot toeval11gheden 1 gemak

kclijk om<,laan in een mindcrheid van 

49% ot dailromtrent. 

Is dat een voldoende basis voor het toe

treden tot "een qeeds hechtcr verbond 

tussen de Europcse volkeren" I zoal' 

stilJt in de prcambule van het vcrdrag 

tot oprichting Viln de lf-'C!, WilJrailn 

ecn volk zijn lot hlirvend verbindt' 

lk v1nd van nict. 

Bredere basis bij kandidaat
lidstaten gewenst 
Daarom bepleitte ik al ccrdcr dat in cen 

kandidaat-lidstilat een gekwaliticeerde 

mcerdcrhcid I Viln hirvoorhecld twec 

clerden! in de par-lementcn en hij rele-
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renda wordt vereist. De wi'i'>elvallighe

den in flro en contra 'Europa' in de voort

durcnd door 'rolls' afgechccktc opinic

cijfer'i kunncn dan hun paniekachtigc 

lading vcrliezen, de <,tahditcit van hct 

'Europc<,e' draagvlak kan er door wor

den verhoogd 

Het hestc ware het indicn hcpalingcn 

al'i ik hicr bcplcit deel zouden uitmaken 

van het llnicverdrag De aan de gang 

ziJnde lntcrgouvernemcntelc C:onlcrcn

tic hceft dit echter niet op haar agenda 

Het is ook denkhaar dar her Europees 

Parlement, wanneer het eenmaal be

voegd zal zijn tot ratihcatic van wijzi

gings- (en dus ook toetredings- lverdra

gen- hctgccn \Vel up de agenda van de 

lntergouvernementele C:onfcrentie 

staat - al'i ecn soort standaardvoor

waarde ecn gekwalificccrde meerdcr

heid in de toetredende lidstaat aanlegt, 

wil hct zo'n vcrdrag goedkeuren. 

Heimkehr nach Europa 
Nu zou het erop kunnen lijken dat ik 

deze voorwaarde als een extra helem

mering zou willen invocrcn voor toc

treding van aan de poort kloppende 

Midden- en Oost-luropesc Ianden. Dar 

is niet het geval lk wil deze bevrijde 

Ianden gccnszin~ in de wcg r.;taan in 

hun 'Hcilllkcln rroch flll'ofla' Fen Hc1111kdn 
vol historische en culturclc a'ipectcn, 

uit<;tijgend soms hoven de bclangrijkc 

hnanuclc, economische en <,ocialc a'>

pcctcn die al her andere lijkcn onder te 

sneeu\vcn. 

Wei d1cnen bij de uithreiding van de 

Llnic de 'spelregel'i', ontworpcn voor de 

zes opnchtendc lidstaten, tevoren te 

zijn aangepa~t aan ht:t vee] grotcr aan

tal dcelnemcndc Ianden. Het Neder

land, voorzittcrschap wem 1k daarbij 

optimaal succe'i. 

Ook client daarhij - hcter laat dan 

nooit - tc worden gelet op ecn <;tabicl 

draagvlak hinnen de toctredende ian

den. 

nr. 1/.ACA!. Notc11hool/l 

Titcl \'tlll ccn 111 I lJI)2 \Tr-,chcncn hock 

f /uillb_hr lid, /r f!lrO/ld !It! it /3<i_)'tl hL /1-B,J/liJ!( ll'tllt 

,\1d,/'i\n,cl'<l/l e.oordlntltolcll i1tl11k Boldt en 

Rudolt lldt llltgCWTII LJngcn r\lulkr 

Httvcn-.Lhc Landc<.,zcntrole lut Pollti..,Lhc 

llddung..,Jlhut 1\\unLhcn, I1J!J2 

In de co/1111111 1jWc11 de lcdm 1'£111 3c rdodlc lm11 

f'cr'ocmll}kc ofJPiltlni<}m IPccr ZIJ /Jofll'll di111n11cc 

WI 1111/IZcltc 1}CPC11 Poor rc/lclllc of ,icll<rl. 
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