
cfBtE 
T H E M A 

De ondraaglijke lichtheid van 
het Europese burgerschap 

Europees burgerschap bestaat alweer tien jaar. Het Verdrag van Maastricht kende het 
in 1992 toe aan iedereen met de nationaliteit van één van de lidstaten van de 
Europese Unie (EU). Deze schijnbare verdieping van het integratieproces is eigenlijk 
een façade om de geringe betrokkenheid van burgers bij Europa te verdoezelen. Het 
burgerschap van de Unie is vooral politieke kitsch. Politiek filosofen waren vaak 
enthousiast en zagen er de eerste tekenen van een 'postnationaal' politiek lidmaat
schap in.l Politici waren echter voorzichtiger, niet in de minste plaats met het oog op 
sentimenten onder de bevolking. Wat stelt Europees burgerschap nu helemaal voor? 

H et proces van Europese integratie, ge- d M V . k bij behorende rechten. Wanneer zij gevraagd 
stoeld op de fundamentele uitgangs- 0 0 r a a r t e n 1 n worden naar hun identiteit, antwoordt bijna de 

punten van economische wederop- helft van de Europeanen dat zij zich uitsluitend 
bouw en veiligheidspolitiek, is vanaf het begin af aan een zaak 
geweest van politieke en ambtelijke elites.2 Europees burger
schap zou Europa dichter bij de burger moeten brengen. In de 
woorden van de Europese Commissie: "Het burgerschap van de 
Unie is tegelijk een bron van rechtvaardiging voor het Europese 
integratieproces, via de versterking van de participatie van de 
burgers, en een kernelement voor de totstandkoming van het 
gevoel tot de burgers van de Europese Unie te horen, van een 
waarachtige Europese identiteit."3 Europees burgerschap staat 
hiermee in de traditie van de Europese vlag (de blauwe vlag met 
twaalf gouden sterren in een gesloten cirkel) en het Europese 
volkslied (de prelude tot de 'Ode aan de Vreugde' uit de Negende 
Symfonie van Beethoven), beide overigens 'geleend' van de Raad 
van Europa. Ook de Dag van Europa (9 mei, de verjaardag van 
de Schuman-verklaring uit 1950) en zelfs een ooit voorgestelde 
Europese loterij zouden Europa tot leven moeten brengen voor de 
Europeanen.4 

Ammunitie tot nej 

De invoering van het begrip 'burgerschap' in een Europese con
text leidde tien jaar geleden eigenlijk tot het tegengestelde van 
wat er van verwacht werd. Het maakte nogal wat nationalisti
sche sentimenten los onder de Europese bevolking en verschafte 
in diverse referenda ammunitie aan tegenstanders van ratifica
tie van het Verdr!ig van Maastricht. Na het Deense nej van juni 
1992 liet de Deense regering in een aparte verklaring bij dit 

.Verdrag zelfs expliciet optekenen dat het burgerschap van de 
Unie in geen enkele zin vergeleken kan worden met het burger
schap van een natiestaat.5 Aan de andere kant lijken Europese 
burgers vooralsnog een nogal onverschillige houding aan te 
nemen ten aanzien van hun nieuw verkregen status en de daar-
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Nederlander of Duitser voelen en ook bijna de helft voelt zich 
éérst Fransman of Belg en daarna pas Europeaan. Slechts tien 
procent van de Europeanen voelt zich eerst of zelfs uitsluitend 
Europeaan.6 

Waardevolle symbolen 

Natuurlijk kunnen dingen die in wezen ingevoerd worden van
wege hun symbolische waarde toch waardevol zijn. Te denken 
valt aan het Europese paspoort of de Europese eenheidsmunt (de 
euro), die in hetzelfde rijtje thuishoren als Europese vlag en 
volkslied, maar zeker praktische waarde hebben. Ook Europees 
burgerschap is niet puur symbolisch omdat het Gemeenschaps
recht een aantal rechten aan het burgerschap van de Unie ver
bindt (zie artikelen 17-21 van het EG-verdrag). De belangrijkste 
zijn het recht voor iedereen om vrij op het grondgebied van de lid
staten te reizen en te verblijven (hoewel dit recht de facto al sinds 
1990 bestond) en het kiesrecht voor gemeenteraden en Europees 
Parlement voor wie verblijven in de lidstaat waarvan zij geen on
derdaan zijn. Van meer perifeer belang zijn de consulaire be
scherming buiten de EU door een ambassade van elke lidstaat, 
het 'recht' om in de eigen taal een verzoekschrift te richten aan 
het Europees Parlement of een klacht in te dienen bij de Euro
pese Ombudsman, en ook in de eigen taal antwoord te krijgen. In 
het Handvest van de Grondrechten van de EU (Hoofdstuk V, 
'Burgerschap') dat in december 2000 plechtig is afgekondigd tij
dens de Europese Raad in Nice, staan ook nog het recht op 
behoorlijk bestuur door de instellingen van de EU en het recht op 
toegang tot Europese documenten. 
Deze Europese rechten betekenen in verschillende mate een aan
tasting van het nationale burgerschap. Politieke rechten zijn bij
voorbeeld traditioneel voorbehouden aan burgers, dat wil zeggen 
aan hen die ook daadwerkelijk een lotsverbondenheid hebben 
met een politieke gemeenschap. Met name het actief en passief 
kiesrecht voor gemeenteraadsverkiezingen betekent in deze zin 
een principiële verandering, hoewel Denemarken, Finland, 
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Ierland, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 
vóór 1994 (het jaar van invoering van deze Europese richtlijn) 
reeds de mogelijkheid boden aan buitenlanders om te participe
ren bij verkiezingen. Voorts hebben van oudsher alleen burgers 
het recht op vrije toegang tot hun eigen staat, zoals vroeger het 
poortrecht de toegang tot de eigen stad verschafte aan poorters, 
en vallen niet-burgers onder het vreemdelingenrecht. Het feit 
dat Europese burgers nu een soort geprivilegieerde vreemdelin
gen zijn, en in belangrijke mate gelijke behandeling als nationa
le burgers verdienen wat betreft reizen en verblijven, betekent 
evenzeer een principiële breuk met het verleden. 

Geringe participatie 

Afgezien van de nog steeds dalende participatie bij verkiezingen 
van het Europees Parlement (EP) in het algemeen, maken Euro
pese burgers slechts sporadisch gebruik van hun politieke rech
ten om te participeren wanneer zij in een andere lidstaat verblij
ven. Bij de EP-verkiezingen van 1994 en 1999 was respectievelijk 
zes en negen procent van ongeveer vijfmiljoen EU-burgers in een 
andere lidstaat geregistreerd op een kieslijst. Zowel in 1994 en 
1999 waren er 62 niet-nationale kandidaten die via het actieve 
kiesrecht streden voor een plek in het EP. In 1994 werd één kan
didaat, de Nederlandse Wilmya Zimmermann, in een andere lid
staat (Duitsland) gekozen tot Europarlementariër. In 1999 waren 
dat er vier: twee in België, een in Frankrijk en Italië. Gegevens 
over de participatie van Europese burgers bij lokale verkiezingen 
in de hele EU zijn nog niet beschikbaar. Wel is duidelijk dat pas 
in 1999 alle lidstaten de betreffende Europese richtlijn uit 1994 
hadden omgezet in nationale wetgeving. Ook zijn België, Frank
rijk, Griekenland, Oostenrijk en Portugal door de Commissie 

aangesproken, of zelfs voor het Hof van Justitie gesleept, voor in
correcte omzetting van de richtlijn, met name in relatie tot extra 
taal- of verblijfvereisten voor kiezersregistratie. Alleen in het 
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geval dat meer dan twintig procent van de kiesgerechtigde bevol
king bestaat uit EU-burgers, zoals het geval is in Luxemburg, 

mogen staten een minimumeis stellen met betrekking tot het 
aantal jaren verblijf. 

Vrij reizen en verblijven 

Het belangrijkste recht voor Europese burgers is zonder meer het 
recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen 
en er te verblijven. Dit betekent in de eerste plaats dat 'Gemeen
schapsonderdanen' normaal gesproken de toegang tot Nederland 
niet geweigerd kan worden en dat zij niet zonder zwaarwegende 
redenen (zoals bedreiging van de nationale veiligheid of openba
re orde) verwijderd kunnen worden. Voor Nederlanders in ande
re EU-landen geldt uiteraard hetzelfde. Zolang er nog geen vol
waardig Europees immigratie- en asielbeleid is, betekent het 
vrije verkeer van personen overigens niet dat de lidstaten van de 
EU geen grenscontroles meer mogen houden. Dit ondervond ook 
Europarlementariër Florus Wijsenbeek toen hij in 1993 op Rot
terdamAirport zijn paspoort weigerde te laten zien na een (inter
ne) vlucht uit Straatsburg.7 Het impliceert wel dat EU-burgers 
geen verblijfsvergunning nodig hebben om rechtmatig in een 
andere lidstaat te verblijven. Er zijn weliswaar speciale ver
blijfsdocumenten voor EU-burgers (een paspoort-sticker voor een 
verblijf van drie maanden en een 'E-document' voor langere tijd), 
maar deze zijn slechts het bewijs van het verblijfsrecht en bruik
baar bij administratieve doeleinden voor werk en sociale voorzie
ningen. Verder betekent het vrije verkeer meer principieel een 
verbod op discriminatie op grond van nationaliteit, bijvoorbeeld 
inzake werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaar
den. Ook bij pensioenuitkeringen of studiefinanciering dienen 
EU-burgers en familieleden die daarvoor in aanmerking komen, 
gelijk behandeld te worden als nationale burgers. Tenslotte heeft 
Europese integratie, vooral de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, een belangrijke bijdrage geleverd aan de gelijke behan
deling van mannen en vrouwen (op basis van art. 141 EG-ver
drag). 

Meervoudig burgerschap 

In zekere zin zou men Europees burgerschap dus het beste kun
nen beschouwen als een vorm van 'meervoudig burgerschap.'8 In 
het Verdrag van Amsterdam (1997) benadrukten de gezamenlij
ke regeringsleiders nog eens dat het burgerschap van de Unie 
nationaal burgerschap aanvult maar niet vervangt. We zijn dus 
zowel Nederlands staatsburger als EU-burger. Toch is deze con
clusie problematisch als je bedenkt dat het Europees burger
schap eigenlijk een afgeleide is van nationaal burgerschap. Het 
komt immers uitsluitend toe aan eenieder die de nationaliteit 
van een lidstaat bezit, en "de vraag of een individu de nationali
teit van een lidstaat bezit kan alleen worden vastgesteld door te 
kijken naar de nationaliteitswetgeving van de lidstaat in kwes
tie."9 De nationale staten blijven dus so~verein wat betreft de 
toekenning van burgerschap. 
Opmerkelijk is overigens wel dat het Europese Hofvan Justitie 
in de Micheletti-zaak heeft verklaard dat deze nationale compe
tentie uitgeoefend dient te worden met respect voor het 
Gemeenschapsrecht.10 Ondanks het feit dat deze uitspraak verre 
van onbetwist is, heeft hij geleid tot een Nederlandse wetswijzi
ging. Waar Nederlanders voorheen hun nationaliteit konden ver-
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liezen na langdurig woonachtig te zijn in het buitenland, is dit 
tegenwoordig niet het geval voor hen die wonen in één van de lid
staten van de EU. Deze mensen maken immers gebruik van hun 
Europese rechten op vrij reizen en verblijven, zo was de redena
tie, en het afnemen van hun Nederlanderschap zou een inbreuk 
(kunnen) betekenen op het vrije verkeer van personen. Mgezien 
van deze beperkte vorm van 'Europeanisering' is nationaal bur
gerschap, en dus ook de toegang tot Europees burgerschap, nog 
steeds een bevoegdheid van de nationale staat.11 

Verenigde Staten van Europa 

Wil Europees burgerschap een meer zelfstandige betekenis krij
gen, dan moet het de afgeleide status van nationaal burgerschap 
overstijgen. Dit is ten principale het geval wanneer een Europese 
'nationaliteit' de vijftien nationaliteiten zou vervangen. Zo'n ver
gaande stap is uitsluitend mogelijk in een scenario waarin het 
Europese integratieproces daadwerkelijk uitmondt in federale 
Verenigde Staten van Europa, iets wat door de komende uitbrei
ding van de Unie naar Midden- en Oost-Europa onwaarschijnlij
ker wordt. Een andere mogelijkheid is de harmonisatie van de 
vijftien verschillende praktijken van nationaliteitswetgeving met 
een Brusselse richtlijn. Hoewel sommigen suggereren dat er de 
facto sprake is van enige convergentie in Europa op dit terrein, 12 

is gegeven de gevoeligheid van dit onderwerp een dergelijke 
Europeanisering van nationaal burgerschap een niet erg realis
tische optie. Tenslotte kan Europees burgerschap 'verzwaard' 
worden door het toekennen van het burgerschap van de Unie aan 
immigranten van buiten de EU. Deze optie wordt geregeld naar 
voren gebracht door niet-gouvernementele organisaties die een 
verbeterde legale positie bepleiten voor de ongeveer elf miljoen 
onderdanen van derde landen die langdurig (legaal) verblijven op 
het grondgebied van de lidstaten. In principe zou zo'n uitbreiding 
van de persoonlijke werkingssfeer van Europees burgerschap 
logischerwijs beginnen met het toekennen van de vrijheid van 
verkeer en verblijf aan 'derdelanders', een optie waar bijvoor
beeld het Handvest van de Grondrechten (art. 45) reeds expliciet 
in voorziet. 
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'Lichtere' strategie 

Burgerschap duidt op een politieke relatie tussen 
personen en een staatkundige eenheid. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat discussies over 
Europees burgerschap vaak neerkomen op een 
beschouwing over de stand van Europese integra
tie. Voor een betekenisvol begrip van Europees 
burgerschap is nu eenmaal, behalve een gedefi
nieerde groep personen, ook een autonome 
Europese politieke gemeenschap een noodzakelij
ke voorwaarde. Zonder Europa geen Europees bur
gerschap. Nationale regeringen en beleidsmakers 
hebben een twijfelachtige strategie gekozen om 
Europa te 'verkopen' aan hun burgers door te zeg
gen dat Europees burgerschap kan bestaan naast 
nationaal burgerschap zonder dat aan te tasten. 
Europa wordt hierdoor namelijk doelbewust 
ondergewaardeerd, 'lichter' gemaakt dan het is, 
terwijl het in feite grotere implicaties heeft. voor 
nationaal burgerschap. Aan de andere kant wordt 

Europa aan de man gebracht met symbolen en campagnes van
uit Brussel. Deze strategie wil Europa juist overwaarderen, 
'zwaarder' maken dan het nu is in de beleving van Europese bur
gers. De spanning tussen nationale realiteit en Brusselse ver
wachtingen bepalen de ondraaglijke lichtheid van Europees bur
gerschap. + 
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