
Bij de lntergouvernementele Conferentie moet de invalshoek zijn: 

wat betekent de Europese Unie voor de mensen en de samenle

ving die wij vertegenwoordigen. Waar wijst de toepassing van be

ginselen van subsidiariteit en doorzichtigheid uit dat de burgers 

betrokken zullen zijn bij de Europese politiek, en waar zal juist de 

nationale staat, of de regia, of de lokale gemeenschap het kader 

van politieke oordeels- en wilsvorming moeten zijn? Vanuit het 

perspectief van de burger en met deze beginselen voor de geest 

moet de institutionele structuur van de Unie worden beoordeeld. 

A rtik.cl N, twccdc lid, van het 

Vcrdrag van Maastricht be

trcffcndc de 

Europcse llnie 

schrijlt voor dat in 1996 

een intergouvcrnemcntclc 

conferentie bijeen moet 

worden geroepen om de 

herziening van het verdrag 

voor tc bereiden. Het pro

gramma van deze confe

rentie vloeit enerzijds 

voort uit de 'onvoltooide' 

ondcrdelcn van Maas-

len, maar waar - voortbouwend op 

Maastricht - de kwalitcit van de Euro-

pese samenwerking verbe

tering behoeft 

tricht, deels uit de prakti- Prof mr. EM.H Hirsch 

De gebruikelijke wijze van 

zien ten aanzien van de 

verdere ontwikkeling van 

de llnie is ofwel die van 

het Europees-institutione

le gezichtspunt, ofwel die 

van de nationale belan

gen. De onze zal een an

dere moetcn zijn, namelijk 

die van mensen in de sa

menleving. Er is geen en

kele rcdcn om aan te schc noodzaak de insti- Balli11 
tuties van de llnie geschikt te maken 

voor de opneming van nieuwe lidsta

ten, die het uiteindelijke aantal lidsta

ten op 20 a 2S zullen brengen Doel 

van de conferentie is dus niet, nog eens 

te bekijken of er ondcrdelcn van Maas

tricht zijn die men zou willen Iaten val-

nemcn dat dezc mensen meer recht 

wordt gedaan met ecn benadering die 

de bestaande politieke collectiviteit van 

de nationale staat voorrang geeft boven 

samenwerking over de grenzen heen. 

Het omgekeerde staat evenmin bij 

voorbaat vast Het is dan ook weinig 
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zinvol, in cen traditionele 'kderalisti

sche Europcse gezindheid' zondcr meer 

aan te nemen dat het in het be lang van 

de mensen is, Europa meer bcvoegdhc

den tc geven. 

Wij gaan dus uit van de mensen in onze 

samenleving, hun leefwijze en hun 

maatschappelijke verbanden, en van de 

mensen in de samenlevingen om on<, 

heen, zowel die we ike (reeds) tot de 

Unie behoren als daarbuiten. De grate 

vraagstukken waarmee wij worden ge

confrontcerd - veiligheid, wcrkgelegen

heid, milieu, immigratie, geweld - zijn 

aile van een soort en kaliber dat de na

tionalc schaal tc buiten gaat. Daarmee 

staat vast dat F.uropcsc en ruimere in

ternationale samcnwerking nodig zijn, 

om de politiek aan haar doc! te Iaten 

beantwoorden. De Europese samenwer

king is in ons aller be lang 

kringcn om hen heen, prive, in de loka

le gemccnschap, de regio met haar ken

merkcnde tradities, het eigen vader

land, en ook - in toenemcnde mate - in 

de door ecn besef van Europcsc samen

hang gcdragen Unie van volkercn en 

qaten die de inzet vormt van dcze con

fcrcntie. 

Dat de in de afgelopcn decennia vol

trokken overgang van de len van de soe

vcreinitcit naar de Europese Llnie gecn 

bedreiging hoeft te zijn, moct nog ster

ker tot het bewustzijn doordringcn 

Daarvoor is het nodig, de dienstbaar

heid aan de burgers en hun leef.,ituatie 

meer dan tot nu toe in stijl en inhoud 

van de Europese samenwerking tot uit

drukking te brengen. De intcrgouver-

nementele conferentic zou moeten 

bcsluiten tot toetrcding 
Europcsc politick moct 

dus, om tc kunnen slagen 

in haar missie, voortko

men uit idealcn, net als de 

cigen Nederland<,<: poli

tiek. Op die basis schatten 

wij eigcn belangcn en die 

van anderen naar waarde, 

Europese tot hct Europesc Verdrag 

tot beschcrming van de 

rechten van de mens en de 

fundamentelc vrijhcden 

Daarnaast zou bij het -

reeds om rcdenen van tek

stuelc toegankclijkheid ge

wenstc integrercn en 

herschrijven van de ver

dragen ook de gcrichtheid 

op de burgers van Europa 

tot uitdrukking moeten 

integratieprocessen 

die zich losmaken 

van overtuigingen 

die onder de 

mensen in Europa want uiteraard gaat hct 

ook in de Europesc poli

tick erom welke bclangen 

wei en welke bclangen 

niet door de overheid be

Ieven, zijn tot 

mislukken gedoemd. 

schermd moeten worden. Hct inzicht 

dat integratie volgt op (voldoende) ho

mogeniteit der waardcn - de waarden 

van democratie en rcchtsstaat - en be

langen, moet ons dus leidcn. Omge

keerd gaat hct niet, Europesc inte

gratieprocessen die zich zouden losma

ken van de overtuigingen die onder de 

mcnsen in Europa Ieven, zijn tot mis

lukken gedoemd. Menscn beleven hun 

idcalen, bchartigen hun belangen en 

zocken hun partn~rs in verschillende 

komen. Dat is nict aileen 

een kwestie van redaclie, maar ook van 

inhoud. Fundamentele waardcn, waar

onder het principe van gelijke behan

deling en het discriminaticverbod, 

dienen als grondslagen van de Llnie 

voorop te worden gestcld. 

De burgers van Europa 
Onze vraag is dus, wat betekent de 

Europese Unie voor de mensen en de· 

samenleving die wij vertcgenwoordi

gen! Wij kunnen er nict omhccn dat cr 



een aantal aspecten is, waar men 'last' 

van hedc de ko<;ten, zeker wanneer 

aan het Iicht komt dar een vrij aanzien

lijk dccl van de begroting lrauduleus 

wegvloeit; de regeldruk, zeker wanneer 

deze regels in hun gedetaillecrdheid 

geen begrijpelijke tunctie vervullcn; de 

administratieve rompslomp, zekcr nu 

het aantal -;teeds groeit, en hct aantal 

vertalingen exponentieel; de vergemak

kelijking van grensoverschrijding, zeker 

nu daarvan mishruik wordt gemaakt in 

het criminelc vcrkecr en ten behoeve 

van oneigenlijke asielverzoeken. Maar 

dit a lies mag niet aan het zicht onttrek

ken, waarom Furopese samenwerking 

ook de komende jaren onmiskenhaar 

cen belang blijft van de mensen in ons 

land en onze partner-staten, en zelfs 

meer dan een gemccnschappclijk he

lang, namelijk een project dat ertoe kan 

en moet bijdragen. onze christen-de

mocratische politieke idealen te ver

werkelijken 

Die christen-democratische politieke 

idealen gaan uit van de mensen en hun 

bctmkkcnheid hij het Ieven van ande

ren. Daarom staat in ons politieke den

ken niet de overheid, maar de samen

leving centraal. Burgerschap betekent 

voor ons niet slcchts het opkomcn voor 

eigen rechten en be Iangen, maar het sa

men gestalte geven aan de sociale, cul

turcle, politicke en economische 

vormen van samenwerking van mensen. 

Uitgaandc van de rnenscn in de Euro

pesc sarnenlcving(en) moeten wij dan 

ook hurgerschap, taken van de Unic en 

democratische controle als centrale 

vraagstukken aan de orde stellen voor

aleer we aan de institutionele structuur 

toe zijn. 

Dit is ook daarorn de juiste volgorde, 

omdat anders de verleiding zou kunnen 

opkomen de tekorten in de Europese 

besluitvorming te 'verhelpen' via een 

versterkmg van de positie van grote lid

staten, ten koste van andere lidstaten 

en hun burgers De enige juistc invals

hoek is die van de Europese burgers, 

wier invloed op voet van gelijkheid 

rnoet worden versterkt. Het is ook 

daarom de JLiiste volgordc omdat wij, 

uitgaande van de burgers geen door

slaggevcndc bctekcnis mogen toeken

nen aan moeilijkheden in de insti

tutioncle structuur bij de verbreding 

van de Europese samenwerking. 

Voorop staat dat onze verbondcnheid 

met andere mensen niet eindigt waar 

door de wisselvallighedcn van de gc

schiedenis de huidige grenzen van 

Europese samenwerking zijn getrokken. 

Van ons en onze politici mag een actie

ve hijdrage worden gevraagd aan het 

overwinncn van institutionele en prak

tische problemen bij de toetreding van 

Ianden in Midden- en Oost-Europa 

wanneer hun burgers daaraan toe zijn. 

De zeggenschap van de 
Europese burgers 
Sinds 'Maastricht' zcgt hct EC- Verdrag 

dat er een Europees burgerschap be

staat. Europese burgers zijn degenen 

die de nationaliteit van een der lidsta

tcn bezittcn (dus ook Nedcrlands

Antilliaanse en Arubaanse Neder

landcrs; zie artikcl Sa). Aan hen komt 

het recht toe, vrij door het gebied van 

de Unie te reizen. het lokaal kiesrecht 

uit te ocfenen en pctities in te dienen 

(artikelen Sa, 8b en Sd, alsmede artikel 

138d). Het Verdrag voorziet, medc 

voor hen, in de instelling van een om

budsman. 

Toch hinkt dit zogehcten Europese 

burgerschap. Sinds twee eeuwen wordt 

als kenmerk van burgerschap gezien, 

dat men mee vorm en inhoud geeft aan 

het politieke Ieven. De volledige 

rechtssubjectiviteit van de 'burger' om-
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Vilt niet Jlleen de mogelijkheid om deel 

tc nemcn aJn handel en burgcrlijk 

rechtwerkeer, mJar ook die om mee te 

hcslissen over de inrichting van de sa

menleving. Aan her nu ingestclde 

grcnsovcrschrijdenclc burger<,chap 

mankeert cen wezenlijk kcnmerk van 

staatsburgcrschap, namc-

draagt met opcnhaJrheicl en dcmocrati

schc controle. 

Als het gaat om een ondcrwerp dat tc

rccht op 1-:uropees niveau worclt heslist, 

i-, dat in onzc opvatting cchtcr gccn nc

gaticf tcken voor ccn grotcre hetmk

kenhcid van de burgers in de vorm van 

openhaarhcid en dcmocra
lijk her recht mee tc be

slisscn over de aan-
De enige juiste tische controlc, maar wijst 

dit ccrder op een te grotc 

rol van de atzondcrlijke 

regcringcn en dien')tcn 

lnachtneming van het sub

sidiariteitsbeginsel here

kent immers dat besluiten 

daar vallcn waar zich ook 

de kring van de wcrkelijkc 

hetrokkencn manifesteert, 

niet lhoger' noch ']agcr1
• 

gelcgenheden van de invalshoek is die 
staat. Hoewel het Euro

pecs Parlcment gaande
van de Europese 

weg meer controle

rnogelijkheden hedt ver
burgers, wier 

krcgen, moet helaas met 
invloed op voet van 

het oordeel van het Duitsc 

Bundesuerfasstmqsgeric!Jt van 
gelijkheid moet 

12 oktober 1993 worden 
worden versterkt. 

ingcstemd dat dit verte

gcnwoordigend lichJam nog geen echt, 

volledig hevoegd Europees Parlement 

vormt. Een van de wezenlijke gcbrekcn 

is dat de Europcse C:ommissie en haar 

lcden, wannecr de Commissie als colle

ge met instemming van het Europcse 

Parlement is benocmd, niet afhankelijk 

is van hct vertrouwen van het Parle-

ment om in functie te blijven. 

In overeenstemming met de heginselcn 

van subsidiariteit (artikel B Unieverdrag 

en artikel 3 B EC- Verdrag) en door

zichtigheid van het bestuur bcpleiten 

wij - naast een binding van her functio

neren van de !eden van de Commissic 

aan het vertrouwen van hct Parlement -

een systematischc aanpak van aile te

korten in de betrokkenheid van de 

Europcse burgers hij de hcslissingen die 

voor hen worden genomen Daarbij 

zijn wij ons hewust van de gebruikelijke 

tegenargumenten. Zo wordt er keer op 

keer op gewczen dat de hctrokkcnheid 

van vele rcgeringen en dienstcn bij cen 

Europees onderwerp zich niet vcr-

Die betrokkenheid be

hoort ook ecn politieke dimensie tc 

hehben. Als een besluit (bij voorbceld 

betretfende de actie in het vroegerc 

)oegoslavic of inzake fraudehestrijding) 

wcrkelijk de Unie als geheel raakt, 

moet ook in die kring rckenschap wor

den gegeven van de moticven, door dc

ze openhaar tc maken en in het 

parlcment van de Unic toetsbaar tc ma-

ken. Caat het daarentegen om ecn be

oordcling die van land tot land 

verschillend moet kunncn uitvallen en 

dus ongeschikt blijven voor meerdcr

hcidsbcsluitvorming, dan vereist hct 

sub.,idiariteitsbeginsel dat afweging en 

verantwoording ook niet op een hoven

nationaal niveau worden gehracht. 

Terecht wijst De Europesc Commissie 

in haar rapport van 12 mei 1995 over 

de werking van het Verdrag van 

Maastricht op twee hoofdpunten: de 

manco's in democratic en doorzichtig

heid van de Unie, en die in etficiency 

en samenhang van het Unicbeletd inza

ke Economische en 1\lonetaire Unie 

(EMU), sociaal belcid en Derde Pijlcr. 



Naar ons oordeel zou de discussie aan 

hcldcrheid winncn als meer acht wordt 

gcslagen op de politieke dimcn<>ie van 

het subsidiaritcit<;beginsel Het is tegen

strljdig ecn onderwerp voor een bcpaald 

niveau van hcsluitvorming tc claimen en 

tcgelijkcrtijd de dcrnocratische zeggen

schapsrcchten op dat gebied tc willen 

hc<>trijden (en omgekeerd) 

De pijlers van de Unie 
Hicrvan uitgaandc willen wij de waarde 

van de ophouw van de Unic uit een 

aantal pijlcrs beoordclcn, en onze voor

stcllcn ontwikkelen. De lntergouver

ncmentelc Conlerentie hccft immers de 

lastigc taak, voor de democratische 

kwalitcit van hct bcsluitvormingsproces 

in de Twcede en de Dcrde l'ijlcr (het 

gemecnschappelijk huitenlands en vei

ligheidsbelcid, respccticvelijk de sa

mcnwcrking op het gebied van justitie 

en politic) verhetcringen voor tc stel

lcn De verknochtheid - onder meer in 

hct Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk 

aan nationalc 'socvereiniteit' in deze 

zaken, maakt het waarschijnlijk dat ccn 

zondcr meer in de [erste, dus cornrnu

nautairc l'ijler onderbrengen, wei op 

grotc problemcn zal stuiten .• ~1aar het 

ontwikkclcn van nieuwc werkwijze kan 

de dynamiek weer positief richten. 

Onderwerpen voor 
communautaire besluitvorming 
De kernvraag ten aanzien van de 

Tweede en de Derde Pi)icr is die of men 

daar inderdaad beleidstaken op Euro

pces niveau zict. F.en hevestigend ant

woord vereist een loskomen uit de 

verstikkc:nde omhelzing van met elkaar 

tot het moment van vollcdige consen

sus voortonderhandelende nationale 

bureaucratic:en, en dus ccn aantal insti

tutionele verandcringen, ook op poli

tick 11iveau. Aan de Europese burger 

moet dan kenbaar worden gemaakt dat 

democratischc controle voortaan Euro

pecs is verankerd. F.en ontkenncnd ant

woord laat aileen ruimtc voor afstem

ming van beleid. 

Naar ons oordeel zijn hcpaalde facetten 

van het buitenlands en veilighcidsbe

lcid, en specifiekc ondcrdelen van het 

beleid op het gebied van jmtitie en po

litic (met name immigratie, hestrijding 

van fraudc tegcn de financiclc belangen 

van de Unie en hestrijding van interna

tionaal georganiseerde criminaliteit) 

van dicn aard dat het niveau van deaf

zonderlijke <;taten, gemctcn naar de 

maatstaf van de suhsidiariteit, er tekort 

schiet. Dat geldt echter zcker niet voor 

de beleidsterreinen van de Tweede en 

de Derde l'ijler als gehecl Dat vcrklaart 

de weer'>land van ecn aantal Ianden te

gen communautariscring van dezc piJ

lcr<;, naar mate hun op nationaal niveau 

te hchartigen belangen groter zijn, is de 

weerstand tcgen communautarisering 

groter (en ook eerder tc begrijpen) 

Voor de hieruit voortkomende span

ning zal aileen een begin van een op

lossing kunnen worden gevondcn, door 

hct <>ubsidiariteitsbeginsel prcciezer toe 

te pas-;en, nict voor een breed beleid'>

terrein als geheel, maar voor een be

paaldc taak. 

Tegen deze achtergrond willen wij ook 

ingaan op de neiging die - nu de ont

wikkeling van de rechten van het 

Europese l'arlement steeds weer stag

neert- opkomt, voor de Tweede en de 

Derdc Pijler dan maar te bouwcn op 

versterkte controle door de nationalc 

parlcrnenten. Daarbij stellen wij - nog

maals - voorop dat voor zover naar de 

maatstavcn van de suhsidiariteit hicr in

derdaad Europees heleid rnoet worden 

gevoerd - en dus rnecr aan de orde is 

dan co6rdinatic van nationaal beleid 

verantwoording voor dat beleid aan hct 
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Europese Parlcment moet worden afge

legd. In hct besef dat cen volledige 

communautarisering van de buitenland

se politiek wenselijk noch rnogelijk is, 

zou wei moeten worden getracht on

dcrwerpen te selecteren waarvoor dat 

(naast de internationale handelspolitiek 

en de in artikel 130 U bedoelde aspec

tcn van de ontwikkelingssamcnwer

king) aangewezen is. Daarbij denken 

wij aan de relatics met de staten in 

Midden- en Oost-Europa. lets derge

lijks geldt voor het justitieel en politiecl 

beleid, waar enkele al eerder genoemde 

beleidsterreinen naar de rnaatstaf van 

de subsidiariteit aan communautarise

ring toe zijn, terwijl vele andere onder

werpcn op nationaal niveau (respec

tievelijk in federale staten op deelstaat

niveau) 'thuis' zijn. 

Nu een zonder meer overbrengen van 

aile bevocgdheden in de Tweede en de 

Derde Pijler naar de communautaire 

structuur onaannemelijk is, zal optimaal 

gebruik moeten worden gemaakt van 

de passerelles, de loopbruggen, van arti

kel K9 in verband met artikel I OOc. 

Hoogste prioriteit hebben daarbij de 

immigratie en de bcstrijding van fraude 

tegen de belangen van de EG/EU. 

De vragen die worden opgeroepen 

door hct moeizaarn functioneren van 

de Tweede en de Derde Pijler moeten 

dus uiteenlopend worden beantwoord 

naar gelang het gaat om onderwerpen 

die gemeenschappelijk Europees beleid 

vragen, en onderwerpen waarbij her 

gaat om coordinatie van nationaal be

leid. Voor de ecrste bepleiten wij, zoals 

gezegd, via de passerelles en verdragswij

ziging de communautaire competentie 

met de bijbehorende controlestructuur 

uit te breiden. Voor de laatste blijft het 

echter van belang, aandacht te schen

ken aan de mogelijkheden van nationa-

le parlementaire controle, zonder de ei

sen van doelmatigheid in de Europese 

samenwerking uit het oog te verliezen. 

Daarom gaan wij er niet van uit dat de 

hcle pijlerstructuur zal verdwijnen, en 

ontwikkelen wij naast het voorgaande 

ook onze gedachten over verbeteringcn 

in het tunctioneren van de intergouver

nementele pijlers. 

Verbeteringen besluitvorming 
in T weede en Derde Pijler 
Bij de goedkeuring van de uitvoerings

overeenkomst van Schengen en het 

Verdrag van Maastricht behield het 

Ncdcrlandse parlcment zich hct recht 

voor, intergouvernementclc uitvoe

ringsbcsluiten te toetscn vooraleer bin

dende kracht voor het Koninkrijk zou 

worden aanvaard. Deze trouvaille heeft 

het democratisch gat forrnecl gedicht, 

maar vertoont enkele opvallende te

kortkomingen. Ten eerste geldt de rc

gel niet voor aile besluiten in de 

intergouvernementele delen van 'Maas

tricht' Het gemeenschappelijk buiten

lands en veiligheidsbeleid vallen er 

buiten, terwijl daar toch ook - bijvoor

beeld inzake het vroegere Joegoslavie -

onderwerpen aan de orde komen die 

het diplomatiek verkcer ver te hoven 

gaan De inpassing in de Europese be

sluitvormingsprocedurcs verloopt rnoei

zaam, met name doordat in de 

tijdschema's en werkwijze met de rol 

van ons parlcment geen rekening is ge

houden. Het belangrijkste bezwaar is 

echter wei dat zo - bij ontstentenis van 

een door de burgers gelegitimeerde 

Europese parlcmentaire autoriteit - de 

dcmocratischc controle op hct inter

gouvernementcle Europese besluitvor

mingsproces verwordt tot een recht, 

nee te zeggen, terwijl toch in een vol

waardigc democratische controlestruc

tuur een parlement ook zou moeten 



kunnen uitspreken waarheen het het 

beleid dan wei wil richten. 

Het geformaliseerde nationaal-parle

mentaire vetorecht is dus uit een oog

punt van democratische zeggenschaps

rechten structureel eenzijdig, want ai

leen negatief en niet als positief demo

cratisch recht tot meebeslissen inzet

baar. Het zou een teken van nationale 

zelfgenoegzaamheid zijn, genoegen te 

blijven nemen met die niet op een posi

ticf en een negaticf been steunend, dus 

mank parlementair controleconcept. 

Europese actie is niet aileen iets dat af

geweerd moct worden, maar ook iets 

dat positicf gewild en uitgewerkt moet 

worden, op elk tcrrein waar de nationa

le staat tekortschiet, dus zeker ook op 

die van immigratie en rechtshandha

ving. Dat is een extra argument om -

zoals wij hierboven hebben aanbevolen 

- voor bepaalde onderwcrpen die over

gang te maken naar communautaire be

sluitvorming. Waar dit echter niet 

geschiedt, zal de nationale parlementai

re controle ten volle bewaard moeten 

blijven - wij wijzen daar dus meerder

heid<>besluitvorming af - maar moet ze 

wei beter worden afgestemd op dat 

waar het politiek om draait. 

De opheffing van het democratisch te

kort in de Tweede en Derde Pijler moet 

dan ook worden ontwikkeld in samen

spel met een oplossing van het pro

bleem dat de huidige intergouver

nementele besluitvorming steeds weer 

in impasses geraakt. Daartoe doen wij 

de volgende voorstellen: 

a. Bij de Commissie zou, wellicht in sa

menwerking met het Raadssecre

tariaat, voor de betrokken beleids

terreinen een goed ingerichte functie 

van beleidsanalyse en -initiatief tot 

star.d moeten komen. 

b. In de Tweede Pijier moet optimaal 

gebruik worden gemaakt van de re

geling in artikel ).3 sub 2 van het 

Unieverdrag. Dit betekent dat voor 

de bij consensus te nemen richting

gevende besluiten de nationale parle

mentaire controle van toepassing 

blijft (Door een preciezere afbake

ning wat het eigenlijke besluit is, en 

wat met elkaar uitgewisselde opvat

tingen zijn, kan de parlementaire 

controle ook een helderder profiel 

krijgen dan bij de huidige nogal vrij

blijvende discussies in een Algemeen 

Overleg over de agenda's en versla

gen het geval is.) 

c. Uitvoeringsbesluiten conform artikel 

]2 sub 2 van het Unieverdrag moe

ten aan de verantwoordingsplichten 

van de communautaire structuur wor

den onderworpen. 

d. In de Derde Pijler zou - min of meer 

parallel hieraan (en uiteraard behou

dens de gevallen waarin de passerelles 

worden benut) - een nader onder

scheid moeten worden gemaakt tus

sen besluiten die het beleidskader 

vaststellen, welke bij unanimiteit 

worden genomen, en meerderheids

besluiten ter uitvoering conform arti

kel K.3, tweede lid. 

e. Als de laatste vatbaar zijn voor ver

antwoording jegens het Europees 

Parlement en toetsing door de 

Europese rechter (die prejudicieel 

zijn harmoniserende functie kan ver

vullen) bewaren nationale parlemen

ten hun normerende rol inzake de 

besluiten die het beleidskader vast

stellen, en wordt de besluitvorming 

tegelijk zoveel mogelijk ontdaan van 

rigiditeiten 

De kern van deze gedachten is dus ei

genlijk, de politiek weer te richten op 

vormgeving, positieve taken, en wei in 

een klassieke normerende rol. 
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Beleidsevaluatie 
Wanneer het lukt, op deze manier meer 

dynamick te geven aan hct werk van sa

menwcrking in de Twccde en Derde 

Pijler, zal dat goed zijn voor het ver

trouwcn van de burgers van de Unie. 

Daarvoor zijn echter ook concrete re

sultaten nodig in de fraudebestrijding 

en een sclectieve taakvervulling, met 

name een beperking van de over

drachtsuitgaven. 

worden aangewcnd. Daaraan schort 

vee!, ook blijkcns hct Rekenkamcr

rapport over de <,tructuudondsen. 

Sinds de standpuntbepaling van het vo

rigc kabinet (bij brief van de toenmali

ge minister van Justitie van 19 maart 

1992 is er heel wat gebeurd dat tot een 

vcrdere beleidsontwikkcling aanleiding 

geeft Het nadien in werking gctreden 

Unieverdrag voegde aan 

Dat laatste is weliswaar 

geen thema voor de lnter

gouvernementele Confc

rentie, maar wei een voor

waarde voor haar welsla

gen, zeker in het vooruit

zicht van nieuwe lidstaten 

ten behoeve waarvan het 

landbouw- en structuur

subsidiebeleid met gcen 

mogelijkheid kan worden 

voortgezet. Het subsidiari

teitsbeginsel moet een ree

le functie krijgen Een 

goed instrument daarvoor 

is een regelmatige beleids-

Het subsidiariteits-
het EG-verdrag een nieuw 

artikel 209a toe, dat de 

lidstatcn verplicht 'Euro

fraudc' op dczelfde manier 

te bestrijden als fraude te

gen financiele belangcn 

van de eigen staat. Letter

lijkc naleving van dcze be

paling zal echter niet 

overal tot een bemoedi

gend resultaat leiden, en 

de Eurofraude slokt naar 

huidige schattingen 10 a 
20 procent van het totale 

Europese budget op. 

beginsel krijgt een 

reele functie door 

regelmatige 

beleidsevaluatie 

waarna zo nodig tot 

beleidsbeeindiging 

of overdracht van 

taken kan worden 

besloten. 

evaluatie, waarna zo nodig tot beleids

beeindiging of overdracht van taken 

kan worden besloten. 

lnzake de fraudebestrijding missen wij 

in het huidige rcgeringsbeleid de be

reidheid consequenties te trekken uit 

het besef dat het bestrijden van de om

vangrijke frauduleuze benadeling van 

de Gemeenschap (en dus haar burgers) 

een voorwaarde zal zijn voor de verde

re ontwikkeling van de Unie en de ac

ceptatie van lasten ten behoeve van de 

Unie. De nadruk wordt in het huidige 

kabinetsbeleid steeds gelegd op de 

waarborgen voor de rechtspleging; ui

teraard dienen die er te zijn, maar de 

Europese burger heeft daarnaast ook 

behoefte aan waarborgen dat de finan

cien van de Unie eerlijk en doelmatig 

Verder is in het juridische 

denken de beoordeling van punitieve 

administratieve sanctics positiever ge

worden. In die situatic kunnen en moe-

ten nieuwe wegen worden ingeslagen, 

en reeds gcbaande sneller worden afge

legd. Een communautaire competentie 

tot het vaststellcn van richtlijnen op 

het gebied van artikel 209a zal nodig 

zijn om te verzekeren dat de sancties 

behalve gelijk aan de nationaal gebrui

kelijke ten overstaan van de grote fi

nanciele be Iangen van fraudeurs ook als 

sanctie voldoende indruk maken. 

Voorbereiding opneming 
nieuwe lidstaten 
De hier ontwikkelde benadering 

doorzichtigheid en controleerbaarheid 

van het besluitvormingsproces gaan 



hand in hand - is ook van belang voor 

de beantwoording van de vraag, hoe de 

Unie nog meer lidstaten kan opnemen 

zonder eraan te gronde te gaan. 

lnzake het proces van Eurapese wetge

ving ligt de keuze bij harmonisatie in 

zekere zin voor de hand, die van de co

decisie van Raad, op voorstel van de 

C:ommissic, en Parlement (artikel 189B) 

Er resteren echter cnkelc lastige punten, 

de samenstelling van de C:ommissie, de 

stempracedurc<; in de Raad, het voorzit

terschap van de Raad, en de vraag naar 

ccn Europa met meer snelheden. 

Wat de samenstelling van de C:ommis

sic betreft algemeen wordt gewezen op 

de onmogelijkheid voor 20 a 28 (of -

als de grate Ianden twee commissaris

sen houden - nog meer') commissaris

sen zi nvolle taken te organiseren en de 

C:ommissie als gehecl hanteerbaar. (Een 

belangrijk nevenaspect is het stoppen 

van de 'comitologie'.) Wij vermelden de 

verschillende suggc'>ties die hiervoor in 

omloop zijn, 

De samenstelling van de C:ommissie 

wordt losgemaakt van een va<;te ver

deling naar nationaliteit. De voorzit

ter van de C:ommissie zoekt onder 

voorbehoud van goedkeuring door 

het Eurapees Parlement/Raad zijn 

commissarissen. 

De zetelverdeling van de C:ommissie 

geschiedt aan de hand van een soort 

'kiesgrocpen', waarbij de grate lidsta

ten ieder voor zich een kiesgraep 

vormen. (Bezwaar hiervan is de ach

terstelling van kleine lidstaten, waar

van de burgers zich niet Ianger 

'vcrtegenwoordigd' voelen). 

Als een lidstaat geen C:ommissaris 

met - portefeuille heeft, zendt hij 

cen waarnemend en adviserend lid 

naar de C:ommissie. (Vergelijk de 

ge-;olmachtigde ministers van de 

Nederlandse Antillen en Aruba in de 

Nederlandse Rijksministerraad.) 

Geen van deze voorstellen zien wij als 

een echte verbetering, behoudens het 

eerste, waarvoor de tijd echter nog niet 

rijp lijkt te zijn. Dat voorstel verander

stelt immers dat de Europese C:om

missie als geheel een politieke status 

heeft die los staat van nationaal-politie

kc legitimaties. Zolang echter !eden 

van de C:ommissie mede als represen

tanten van ecn nationale gemeenschap 

worden ervaren, achten wij voorstellen 

waarbij Nederland geen band meer zal 

hebben met minstens een lid van de 

C:ommissie, onwenselijk Nu reeds vin

den buiten hct institutionele kader 

van de Unie - beleidsbepalende ge

sprekken plaats waaraan aileen lciders 

van de graotste lidstaten deelnemen, 

zoals de Frans-Duitse topontmoetin

gen. Wij zien de hechte Frans-Duitse 

samenwerking als op zichzelf positief 

voor de voortgang van het Eurapese in

tegratieproces, maar daaraan is wei de 

voorwaarde verbonden dat hun beleids

coordinatie ruimte laat voor een vol

waardige inbreng van andere lidstaten 

en dus geen voldongen feiten creeert. 

Situaties van feitelijke uitsluiting uit de 

Eurapese beleidsvorming zijn voor 

Nederland niet aanvaardbaar en zouden 

afbreuk doen aan de veelgeraemde 

communautaire verworvenheden. Dit 

zou een voor de verdere ontwikkeling 

van de Unie schadelijk gevoel van ach

ter<;telling in de kleinere lidstaten in de 

hand werken. 

Hicrmec sluiten wij de ogen niet voor 

de noodzaak die zich bij een verdere 

groei van de Unic kan aandienen om af 

te wijken van de tot nu toe gehanteerde 

formules, ten einde een excessieve om

vang van de C:ommissie of hct creeren 

van futiele portefeuilles te voorkomen. 
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Overwogen zou kunnen worden in dat 

geval het volledig lidmaatschap van de 

Commissie in elk geval tc garanderen 

aan die lidstaten die het volledig (dus 

ook bij voorheeld in de EMU en het 

sociale gedeelte) hebben aanvaard, ter

wijl uit klcine nieuwe lidstaten als 

Malta en Cyprus cen vice-commissaris 

voor een hepaald beleidstcrrein zou 

kunnen worden gerecruteerd. 

De stemprocedures in de Raad (het 

'kerkhof van de Commissie'J bemoeilij

ken voortgang en kwaliteit. Het 

CDU/CSU-voorstel voor een dubhelc 

meerderheid ('meerdcrheid van de lid

staten en mcerderheid van de daarmee 

vertegenwoordigde hevolkingen') vcr

dicnt serieuze ovcrweging. llovendien 

bchoeft het voorzitterschap van de 

Raad hcroverweging, zeker wanneer dit 

meer dan 15 roulerende personen om

vat (per type raad) Een zinnige sugges

tie is die om het voorzi tterschap bij cen 

secretaris-gencraal van de Llnic te leg

gen. 

Eenheid en verscheidenheid in 
deelneming aan Unie 
Aan de vraag naar een Europa met meer 

snelheden zijn risico's van een blijvende 

tweespalt verbonden. Tot no toe - be

halve hij Schengen en bij het socialc 

chapitcr van Maastricht zijn aileen 

verschillen in tempo geaccepteerd Wij 

zouden daaraan in de kern van de zaak 

willen vasthouden. Daarnaast zoo als 

voorwaarde moeten worden gesteld dat 

ook de hij dat onderwcrp nog niet

dcelnemende lidstaten inschakeling van 

hct Europese Parlcment en het Hof van 

Justitie accordcren. Wat wei kan (en 

gcwenst is), is ccn kopgroep die initia

tieven voor hechterc samenwerking 

neemt. Wannecr zich de situatie voor

doet dat sommige lidstaten wei, en an

dere niet eraan toe zijn, deze in praktijk 

te brengen, zoo onder de genocmde 

voorwaarden kunnen worden geaccep

tcerd dat de cerstbedoelde staten alvast 

van start gaan, mits hetzij een termijn, 

hetzij een criterium wordt vastgcsteld 

voor de verhreding van de samenwer

king tot de andere staten. 

Dit zal zeker ook moeten worden toe

gepast hij de verbreding van de 

Europese samenwerking tot <;taten 111 

Midden- en Oost-Europa Daarbij moet 

wei in het oog worden gchouden dat 

de uitzonderingen geen regcl worden. 

Voor een vorm van samenwerking van 

het bijzondcre gehalte als neergclcgd 

in de Europcse verdragen is een be

hoorlijke mate van gclijkgerichthcid 

nodig die verdcr gaat dan het aanvaar

den van juridische bindingen. De 

Europese Llnie !celt van haar verworte

ling in de samcnlevingen van Europa; 

daarom draait deze bijdragc niet pri

mair om de institutioncle kwestie, maar 

om de betekcnis van Europa voor haar 

burgers. 

De Europese integratic is de afgclopen 

decennia in zekere mate vooruitgclo

pcn op de ontwikkeling van ecn ge

meenschappelijk Europccs bcsef en cen 

Europese politiekc cultuur. Soms, zoals 

bleek bij discussi" in het Vcrenigd 

Koninkrijk en enige referenda, was die 

afstand zells niet of nauwelijks tc over

hruggen, en daar waar de vcrlokkingen 

van Europa groot genoeg warcn om 

vanuit een nieuw toetredend land de ju

ridische verplichtingcn te aanvaardcn, 

hleek sums toch het gcvocl van echte 

gelijkgerichtheid te gering. Achteraf 

vragen velcn zich af of het wijs was. 

reeds tot toelating van Crickenland 

over te gaan llij de toetreding van 

nieuwe lidstaten zal dan ook naast de 

economische en legisbtieve criteria van 

de \vitboeken' de vraag moeten worden 



gestcld, of de betretfende samcnlevin

gen inderdaad deel zullcn gaan uitma

ken van een gemeenschappelijkc Euro

pcsc politieke cultuur. Voor ccn aantal 

Middeneuropese staten, waar de schei

ding van West-Europa steeds als ccn 

met gcweld opgelegde onnatuurlijke si

tuatie is crvaren (Polen, HongariJe, 

Tsjechic, Slowakije, Slovenic), zal die 

vraag op rcdelijke termijn met Ja kun

nen worden beantwoord, al hoeft dat 

niet voor aile betrokken 

ge omvang van) gcldverslindende sub

sidiestelsels waarvan vast'>taat dat ze in 

geval van toetreding van nieuwe leden 

helemaal onbctaalbaar worden. 

In dit verband mag niet voorbij worden 

gegaan aan de betekenis van Turkije, 

dat al., land van twee continenten een 

.,Jcutelrol vervult. Naa<,t de bekende 

economische en demografische facto

ren is het vooral de culturele hipolari

teit van Turkijc die zowel aan een 

spoedigc opnem1ng als 

Ianden op hctzeltde mo-

ment hct geval tc zijn Dar 

zal ook voor de Halti'>che 

staten kunnen gclden. De 

wereld van nog steeds 

nauw met het immense 

Russische rijk verhonden 

Ianden al., Wit-Rusland, en 

de Oekraine is cchter een 

andere. Voor Ianden als 

Bulgarije en Roemenic 

moet de deur nict worden 

dichtgesmcten, maar reali

tcitszin dwingt tot her 

stellen van fundamentele 

Als er een land is 
aan een atwijzing van de 

aanvrage van het lidmaat

schap in de weg staat. Het 

is evident in hct bclang 

waarvan in de 

komende jaren een 
van Europa en Turkije de 

banden, onder mecr door 

verstcrking van rechtsstaat 

en onderwij'>, nauwer aan 

te halen. Als er een land is 

ten behocve waarvan in de 

komende jaren een bij

zondere vorrn van samen

werking, als het ware 

tussen associatie en lid

maatschap in, zou moeten 

bijzondere vorm 

van samenwerking, 

tussen associatie en 

lidmaatschap in, zou 

moeten worden 

overwogen, is het 

Turkije. 
vragcn. 

Voor ons is maatgevend dat de Euro

pesc samenwerking is hegonnen en 

moet worden voortgezet als gezamen

lijke Europcse impanning ter verzckc

ring van rccht, vrijheid, vrcdc en 

welvaart. Daardoor is de Europese Unic 

ccn helangrijke stabiliserendc factor ge

worden. Taak voor deze tijd i'> het, die 

stahiliserende rol ook te vervullen je

gcns de van hct communisme hevrijde 

samenlcvingen om ons heen. Dat kan 

echter aileen a is ook dat grotere Europa 

een Unie van en voor burgers is. Ecn 

voorhcreiding op het lidmaat'>chap van 

Middcneurope'>e staten moet van twee 

kanten komcn, ook nameliJk van de 

kant van de huidige lidstaten die zich 

zullcn moeten lmmaken van (de huidi-

worden overwogcn, is het 

wei Turkijc Wie in de relatie tot 

Turkije uitsluitend let op negaticve ten

densen, loopt hct risico deze ongewild 

in de kaart te spelen )uist bij oplopen

de spanningen met een 'fundamentalis

tische' tendens in moslimlanden, is het 

nodig de in Turkije tot op heden aan

wezige Europese oricntatie tc onder

steunen. 

Wanncer de verbreding van de Euro

pese samenwerking consequent in ver

band wordt gezien met haar hetekenis 

voor de burgers, is cr rcdcn om juist 

aan de samenwerking op het gehied 

van justitie en politic prioriteit te ge

ven. Hct volledig functionercn van ecn 

dicnst als Europolmag niet worden op-
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gehouden door Ianden waar nog eenzij

dig nationaal over de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde wordt 

gedacht Wat de nog niet bij de Unie 

aangesloten Europese nabuurlanden be

treft - naast Middeneuropese Ianden 

gaat het daarbij ook bijvoorbeeld om 

Zwitserland - zal een associatie met de 

Derde Pijler van de Unie, inclu.,ief 

Europol, mogelijk moeten worden ge

maakt 

Tenslotte nog een signalering van drie 

winkeldochters van de Europese sa

menwerking, waar voortgang zo enigs

zins mogelijk nog voor de lntergouver

nementele Conferentie zal moeten 

worden bewerkstelligd: het vrij person

enverkcer, waarvoor het Schengen

systeem van een deel der lidstaten 

weliswaar model kan staan, maar dat 

voor het Verenigd Koninkrijk voors

hands onaanvaardbaar lijkt; de voltooi

ing van de binnenmarkt op fiscaal 

terrein; en de criteria bij de lastenvcr

deling tmsen de lidstaten (solidariteit 

versus evenwicht met de baten van de 

samenwerki ng). 

De teruggave van Europa aan 
de burgers 
De strekking van deze bijdrage kan 

worden samengevat a is een pleidooi, de 

blikrichting bij de verderc ontwikkeling 

van de Europese samenwerking te ver

andcren. De blik moet cerst en vooral 

worden gericht op de burgers en hun 

verbanden. War kan Europa voor hen 

betekencn? Waar wijst de toepassing 

van de beginselen van subsidiariteit en 

doorzichtigheid uit dat de burgers be

trokken zullen zijn bij Europese poli

tick, en waar zal juist de nationale staat, 

of de regio, of de lokale gemeenschap 

hct kader van politieke oordecls- en 

wilsvorming moeten zijn? Die vragen 

Iaten zich niet beantwoorden per be

leidsterrein, maar slechts naar gelang 

het soort probleem dat aan de orde is. 

Vanuit het perspectief van de burger en 

met deze beginselen voor de geest 

moet de institutionele structuur van de 

Unie worden beoordeeld, niet omge

keerd. 

Prof. mr. f.A1.H. Hirsch Ballin is hoogleraar 

lnternatlomwl rccht aan de Katholiekc Uni

versiteit llrabant en Emte Kamerlid voor !Jet 
CDA 


