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Het dilemm-a van 
het Europees 
Parlement 
Het Europees Parlement raakt maar nief los van een vervelend en zelfs gevaarlijk 
dilemma. ' De belangrijke bevoegdheden waarover het beschikt, zijn rechten en 
(aanzienlijke) invloed, kunnen niet worden uitgeoefend zonder direkte legitimatie 
door de kiezers, dus niet zonder rechtstreekse verkiezing van de parlementsleden. 
Maar door de alsmaar dalen,de opkomst van de kiezers bij de Europese verkiezin
gen sinds 1984 komt de legitimatie onder druk te staan. Er ontstaat voor de geko
zenen en hun instelling een tekort aan legitimiteit, dat op den duur het democra-

, tisch gehalte van het hele EU-gebeuren kan aantasten. 

DOOR JAN PRILLEVITZ 

Opiniepeilers voorspellen voor de opkomst bij de .EP-verkiezingeD van juni a.s. een nieuw 
diepterecord. Was de gemiddelde deelneming in 1999 voor de hele Unie nog 49,4%, door de 
s~erk teruggelopen kiezersinteresse in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland en (uiteraard) 
Groot-Brittannië zou het dit jaar op iets meer dan 45% uitkomen. Dat wordt niet gecorrigeerd 
door de kiezers in de 10 nieuwe toetredende lidstaten, waar de euroscepsis groeiende lijkt: Het 
Europese gemiddelde zou nog lager Komen te liggen als er in België, Luxemburg en (min of 
meer) Italië geen stemplicht zou bestaan. Voor Nederland, dat in 1999 met nauwelijks 30% de 
op een na laagste opkomst had, voorspelt Maurice de Hond voor a.s. juni een opkomstpercen
tage gelijk aan of lager dan dat van vijf jaar geleden (NRC/Handelsblad van 21 februari jl.). In , 
1979 begonnen met een percentage van 57,8% (wat voor de Europagezinden al een fikse teleur
stelling was), zakte het in 1984 tot 50,6%, in 1989 tot 47,2%, in 1994 tot 35,6% om in '99 -het 
dieptepunt van 29,9% te bereiken. 
Tot vervelens toe is erop gewezen, dat de deelname aan de Amerikaanse presidentsverkiezin- , 
gen geen hoger percentage kent dan het gemiddelde voor de Europese verkiezingen en dil! het 
met de opkomst bij bijvoorbeeld de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat nog treuriger is 
gesteld, terwijl toch niemand de legitimiteit van de gekozene(n) respectievelijk die van 
Amerika's machtigste parlementaire instituut in twijfel trekt (de dubieuze verkiezing van 
George W. Bush in 2000 was een geval apart). De vergelijking gaat mank: als er al wat te verge
lijken valt; dan is het de opkomst bij de Europese verkiezingen met die voor de nationale par
lementen in de EU-lid-staten. Dat valt in sommige landen dramatisch slecht uit voor de 
Euroverkiezingen. In Nederland scheelt het langzamerhand zo'n 50%. 
Het wegblijven bij de stembus wordt ook wel uitgelegd als een teken van tevredenheid van de 
kiezers. A contrario redenerend, zou je dus bij ontevredenheid een hoge opkomst moeten heb
ben. Eurocommissaris Bolkestein lanceerde de theorie van de "tevreden thuisblijvers" in 1998. 
Dat was het jaar waarin een grote meerderheid van de kiezers tevreden was, zeker over Paars, 
maar bij de Kameryerkiezingen van dat jaar toch massaal naar de stembus toog. _ 

Parado~aal 

Het Europees Parlement is een instelling die zich met gemak kan meten met de 'andere EU
instituten. Het is een efficiënte medewetgever, een effectief deel van de communautaire begro
tingsautoriteit, en het oefent een democratische controle-uit die aan hoge normen voldoet. Wat 
de toekomst ,betreft : als er één EU-orgaan bij de Conventie over de ontwerp-grondwet. heeft 
gewonnen-, gelet op onder meer de voorgestelde uitbreiding van de terreinen van parlementai
re medewetgeving, dan is het wel het Parlement. -Met die positieve ontwikkeling heeft de 
opkomst bij de verkiezingen in geen enkel opzicht gelijke tred weten te houden, integendeel. 



pagina 52 • Idee. april 2004 • Thema: De grenzen van Europa 

FOTO: HERMAN WOUTERS 

EEN BESLISSING ZOALS DE INVOERING VAN DE EURO IS BUITEN DE BURGERS OM GENOMEN. 
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Hoe verklaar je die paradox? De oo'rzaken 
zijn deels van structurele, deels van kosme
tische aard. Ze zijn vaak gesignaleerd en 
geanalyseerd. Ik som ze in het kort nog eens 
op. 
In de Europese institutionele structuur ont
breekt dat wat het hart is van elke parlerpen
taire cultuur:de confrontatie tussen regering 
en oppositie. Er is in de EU geen regering en 
dus evenmin een oppositie. De mogelijkheid 
van een keuze tussen die twee is de 
Europese kiezer niet gegeven. Evenmin kan 
hij kiezen voor een andere regerings,coalitie 
of voor handhaving van de huidige. Met 
andere woorden: er valt te weinig te kiezen, 
het wedstrijdelement ontbreekt, er is geen 
echte inzet, er staat te weinig op het spel. Er 
is immers geen duidelijke relatie met de 
machtsvraag. Voor machtsverwerving gaat 
de kiezer nog naar de stembus; voor 
machtscontroIe, medewetg'eving en begro
tingsbegeleiding (de sterke punten van het 
EP) niet. Dit structureel tekort had nog 
enigszins gecompenseerd kunnen worden 
als de politieke partijen, hun Europese fede
raties en de EP-fracties erin geslaagd zouden 

, zijn Europa politiek-inhoudelijk in te vullen. 
Maar in dat opzicht zijn ze duidelijk tekç>rt
geschoten. Weet, u wat een christen-democra
tisch Euro'pa precies inhoudt, en in welk 
opzicht het verschilt van een sociaal-demo
cratisch of liberaal Europa? Ik niet. De poli
tieke tegenstellingen en scheidslijnen, de 
verschillende standpunten van afgevaardig
den en fracties in het EP zijn voor de kiezers 
op z'n best bescheiden accentverschiHen die 
de moeite van een keuze niet of nauwelijks 
lonen. En dan heeft stemmen ook geen zin. 
Je komt niet op om adhesie te betuigen met 
het EP als instelling, of om de democratie in 
Europa te versterken. Dat is de kiezer v'eel te 
abstract. 

Het politieke onvermogen van de partijen 
v.Ioeit voor uit de hardnekkige, a-politieke 
traditie om Europa altijd in termen van con
sensus te benaderen. Te lang is men de 
Europese eenwording als doel op zichzelf 

, blijven zien; te weinig is er door de politieke 
families gedaan om Europa als middel voor 
het bereiken van bepaalde politieke idealen 
te presenteren en als zodanig gestalte te 
geven. Daarqoor verbleekten te scheidslij
nen -zo ze er al waren- en bleven de 
Europese verkiezingen te lang een kapstok 
om er een voorlichtingscampagne over 
Europa aan op te hangen. Koen Koch schreef 
twintig jaar geleden in Vrij Nederland dat de 

Euroverkiezingen nog, het meest lijken op' 
die voor de Opperste Sovjet. Er is maar één 
kandidaat: Europa. Daar kan je op stemmen 
zonder te kiezen. 
Dit politieke tekort is ernstiger dat het veel
besproken democratisch deficit, omdat het 
één van de direkte oorzaken is van de dalen
de opkomst bij de verkiezingen en daarmee 
van het legitimiteitsprobleem. Europa is te 
lang gebaseerd geweest op het harmoniemo
del. Verkiezingen echter vertegenwoordigen 
het conflictmodel. Bij de Europese voorlich
tings- en verkiezingscampagnes komen die 
twee modellen soms op een koddige manier 
met elkaar in botsing. In de voorlichting 
weerklinkt luid de Europahymne: Alle 
Menschen werden Brüder. In de verkiezings
campagnes moet dat nog gauw even worden 
omgezet in: Und wil/st du nicht me in Brüder 
sein / So schläg' ich dir den Schädel ein. Erg 
overtuigend klinkt dat dan, niet meer. 
Kiezers doorzien snel geforceerde pogingen 

, om een consensuspolitiek van vijf jaar op 
het laatste moment nog met kunstmatig 
opgepepte conflicten bij te stellen. 
Het Europees Parlement is in zekere zin 
slachtoffer van die consensuspolitiek gewor
den en daarmee slachtoffer van 'zijn eigen 
succes. Zijn indrukwekkende rol als mede
wetgever vereist parlementaire meerderhe
den die alleen via compromissen kunnen 
worden bereikt, compromissen die de poli
tieke scheidslijnen' doen vervagen en de 
standpunten verwateren. Het a-politieke zit 
hem dus in het systeem, waarbinnen de 
figuur van de beitelende, schavende, plooi
en-gladstrijkende rapporteur (in het 
Nederlandse stelsel onbekend) die 'z'n ver
slag en resolutie rijp moet maken voor aan
vaarding door een zo groot mogelijke meer
'derheid, een spilfunctie vervult 

Zonder ons 
Europagezinden beschouwen euroscepsis 

vaak als een moreel onoorbaar verschijnsel 
en dat is het -als je je realiseert wat Europa 
voor iedereen betekent- in zekere zin ook 
(zeker geldt dar voor de manier waarop som
mige partijen, ook Nederlandse, het feno
meen populistisch pogen uit te buiten). Maar 
de scepsis komt natuurlijk niet uit de lucht 
vallen. De grote Europese beslissingen van 
de laatste vijftien jaar (EMU; euro, uitbrei
ding) zijn voor het merendeel buiten de bur
gers' om genomen. Formeel was alles in 
orde. De nationale volksvertegenwoordigin
gen gaven hun fiat. Hier en daar werden 
referenda gehouden. Maar waar die verkeerd 
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uitpakten, moesten de kiezers hun huiswerk 
overdoen, dat in een sfeer van bedreiging: 
"Denk erom dat je nu vóórstemt, anders 
gebeuren er rampen." Wat bij hen is blijven 
hangen, is een gevoel van machteloosheid, 
een gevoel politiek irrelevant te worden 
beschouwd. Daar in Brussel en Straatsburg 
beslissen politieke, parlemel')taire en ambte
lijke elites over ons en zonder ons. 
Groeiend is de afkeer van bedillerige en 
bemoeizieke regelgeving die 'Brussel' de 
Europese burgers oplegt en aan de totstand
koming waarvan 'Straatsburg' toch maar 
actief heeft meegewerkt. Menige speeltuin 
moet het loodje leggen wegens het niet-vol
doen aan Europese veiligheidscriteria, om 
maar eens een voorbeeld te noemen. 
Maken de burgers daarbij verschil tussen 
Commissie, Raad en Parlement. Natuurlijk 
niet. Ze zien het EP niet als hun vertegen
woordiging, maar als vitaal deel van het 
Europese esta.blishment dat wel even zal 
uitmaken wat goed voor de burgers van dit 
werelddeel IS. Dat nodigt niet bepaald uit 
tot opkomen bij de verkiezingen. 
Dan zijn er nog de kwesties van de overdre
ven vergoedingen voor Europarlementariërs, 
het gesjoemel met reiskosten en het kostba
re heen- en weergedraaf tussen Brussel en 
Straatsburg (waaraan het EP zelf niets aan 
kan veranderen). Daar komt de .al meerma
len gesignaleerde verambtelijking en tech
nocratisering van het Europese parlementai
re bedrijf nog bij. "Dat dreigt meer en meer 
gevangen te 'raken in zijn eigen vergader
ruimten en papieren wereld die voor de rea
liteit doorgaan." (H.W. von .der Dunk) De 
depolitiserende procedures (medewetge
ving, begroting) hebben al menige parle
mentariër die zijn werk serieus neemt, ver
anderd in een schaduw-bureaucraat die 
dichter bij zijn ambtelijk~ counterparts van 
Commissie en Raad staat dan bij zijn kie
zers. Die dan ook van hem/haar vervreem
den en andersom. 
De schrik slaat me om het hart als ik denk 
aan het EP van 732 leden dat de komende 
zomer aan de ·slag gaat. Wie kent wie dan 
nog? Wie geniet nog het voorrecht rappor
teur te mogen worden? De nieuwe nationa
liteiten en de fracties binnen die nationa
liteiten moeten allemaal aan voorzitters- en 
andere baantjes geholpen worden. Dat bete-' 
kent : splitsing van commissies, nieuwe sub
commissies en werkgroepen, rapporteurs
schappen voor dossiers die pour. beso;~ de 
la cause op de agenda zijn gezet. Men is nu 
al bezig in het ambteHjk EP-apparaat direc-

tora ten-generaal te splitsen om de nieuwe 
lid-staten van de nodige Al - en A2-ambtena
ren te voorzien (waarbij dan ook nog scherp 
gelet wordt op de politieke kleur van deze 
functionarissen). Gevolg: het EP wordt een 
gigantisch vergaderghetto -als' het dat al 
niet was- waar efficiency en effectiviteit ver 
te zoeken zijn. 

Toekomst 
.. Ik heb de' oorzaken van de lage opkomst 
extra dik in de rode verf. gezet, omdat de 
Europarlementariërs zelf, uitzonderingen 
daargelaten, niet zwaar lijken te tillen aan 

. het legitimiteitsprobleem dat eruit voort
vloeit. Ze zijn geneigd het af te doen met 
Bolkestein-achtige clichés. Of ze geven de 
voorlichters en de media de schuld. In het 
beste geval komen er goede ideeën uit de 
bus om de bevoegdheden en invloed van 
het Parlement substantieel te versterken en 
de instellin'g veel meer te politiseren. 
Voortreffelijke suggesties daartoe zijn 
gelanceerd door Lousewies van der Laan en 
Herman Beun in het maartnummer van de . 
Internationale Spectator (2004) en door 
Dorette Corbey en Diederik Peereboom in 
het decembernummer (2003) van hetzelfde 
tijdschrift. Hun voorstellen liggen in het 
verlengde van wat de ontwerp-grondwet 
voor het Parlement voorstelt. Blijft echter de 
~raag cif de verwe:zenlijking van dat alles tot 
een h'ogere opkomst zlll leiden. 
Het is te .hopen, maar het valt te betwijfe
len. Het kernprobleem is en blijft de uiterst 
moeilijke positie van een parlement dat niet 
gekoppeld is aan een regering en dus min of 
meer in de lucht blijft hangen. Belangrijke 
stappen in de goede richting zouden zijn: 
verkiezing door het Parlement van de 
Voorzitter van de Europese Commissie uit 
door de fracties voorged~agen kandidaten, 
en koppeling van de keuze van eurocom
missarissen aan de Europese verkiezingen, 
in die zin dat kandidaat-commissarissen bij 
de Europese verkiezingen als lijsttrekkers 
van nationale kandidatenlijsten optreden en 
de nationale fractie die als grootste uit de 
stembus komt, automatisch de commissaris 
van het betrokken land levert (even afgezien 
van de door de ontwerp-grondwet voorge
stelde beperking van de omvang van de 
Commissie). Dan zou er echt wat te kiezen 
zijn. 
Voor de korte termijn is het wachten op het 
opkomstpercentage in juni. Valt dat drama
tisch laag uit, dan ontkom je er in 
Nederland waarschijnlijk niet aan de 

~ - - ---



Europese verkiezingen te gaan koppelen aan 
bijvoorbeeld de Provinciale Staten-verkiezin
gen (een idee"dat de Europeanen altijd met 
walging heeft vervuld). Daarvoor zou even- . 
tueel wijziging van art. 129 lid 4 van de 
Grondwet nodig zijn. Het is een laffe oplos
sing, ik geef het toe, maar altijd nog eerlij 
ker dan het opstellen van Europese lijsttrek
kers (Verhofstadt) van wie iedereen weet dat 
ze nooit "in het EP zullen stappen. Eerlijker 
ook dan het . misbruiken van de Europese ver
kiezingen om een aanval op het zittende 
kabinet te openen (Max van den Berg). 
In dit verband kun je Je ook afvragen of de 
Europese gekozenen niet min of meer zouden 
moeten reïntegreren in het nationale parle
ment (in Nederland door toevoeging van de 
27 EP-ers als bijzondere leden aan de Staten
Generaal, spreekrecht, vrij lidmaatschap van 
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parlementaire commissies e.d .). Je voert dan 
weer een soort dubbelmandaat in, maar wat 
is daar eigenlijk tegen? Sowieso kan een 
kwart (zo niet meer) van de commissie-, 
werkgroep-, intergroupvergaderingen enz. 
van het EP worden geschrapt, zonder dat dit 
afbreuk doet aan de politieke en maatschap
pelijke relevantie van de instelling. De vrijge
komen tijd kunnen de Europarlementariërs 
dan aan het contact met de eigen kiezers én 
aan werkzaamheden van het nationale parle
ment besteden. Dat kan hun herkenbaarheid 
in de publieke opinie vergroten, aldus bijdra
gen tot een betere opkomst bij de Europese 
verkiezingen en helpen het legitimiteitspro
bleem op te lossen. 

De auteur is oud-directeur Europees 
Parlement 


