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De~nocratisch falen van Den Haag 
Het democratisch gat van Europa ligt in Den Haag. De Tweede Kamer schiet ernstig 
tekort in haar controlerende taak, terwijl het wenseüjk en mogelijk is om dat op korte 
termijn te verbeteren. Met de uitbreiding van de EU om de hoek is het zaak snel een 
zestal concrete stappen te nemen. 

door Dennis en Europa loopt nog steeds niet ide-D 
e samenwerking tussen Den Haag 

aal. Zo weigerde de Kamer vorig 
jaar een Europese richtlijn Biotechnologie uit te voeren. Neder
land wordt daarvoor waarschijnlijk binnenkort voor de rechter ge
daagd. Met opkomende beslissingen over de toekomst van Europa, 
zoals de uitbreiding, zijn verbeteringen belangrijker dan ooit. Heb
ben onze volksvertegenwoordigers wel grip op de Europese be
sluitvorming? Ook al wijst men de beschuldigende vinger al snel 

naar het 'tandeloze' Europees Parlement, het democratisch gat ligt 
voornamelijk in Den Haag. Dat is de plek bij uitstek om te zoeken 
naar een oplossing op korte termijn. En gelukkig kan de democra
tische controle daadwerkelijk drastisch verbeteren zonder ver
dragswijzigingen. 

Democratische controle in theorie 

Europese beslissingen worden in theorie democratisch gecontro
leerd door hetzij Tweede Kamer hetzij Europees Parlement. Om
dat de Nederlandse bevolking de leden daarvan rechtstreeks 
kiest, hebben alle Nederlanders invloed op Europese besluitvor
ming. Bij beslissingen waar unanimiteit vereist is in de Raad, kan 
elk land met een veto het besluit blokkeren. De Tweede Kamer 
kan de minister opdracht geven in Brussel een veto uit te spreken. 
Zolang het vetorecht geldt, is staatkundig niet nodig dat het Euro-
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. pees Parlement ook naar de kwestie kijkt. Dit 
H e S S e I 1 n g is een wezenlijk verschil met besluitvorming 

onder gekwalificeerde meerderheid. Als een 
meerderheid van stemmen volstaat in de Raad kunnen Neder
land en het Nederlandse parlement worden weggestemd. Neder
landers hebben dan direct noch indirect invloed op het uiteindelij
ke besluit. Hier is het daarom cruciaal dat de Europese volksver
tegenwoordigers kunnen ingrijpen via hun medewetgevingsrecht 
(co-decisie). Het beruchte democratische gat van Europa ligt waru; 

geen unanimiteit vereist is in de Raad en 
geen medewetgevende bevoegdheid ligt bij 
het Europees Parlement. 
Het bestaan van het democratisch gat is op 
zichzelf al ernstig genoeg; het is echteJ:: 
slechts een theoretische kwestie als je beseft 
dat de volksvertegenwoordigers de middelen 
die hun wél ter beschikking staan nauwe
lijks benutten. In de praktijk is het democra
tisch gat veel groter dan staatkundig nodig 
is. 
Hoewel steeds meer macht de afgelopen de
cennia verschoven is van nationaal naar 
Europees niveau, is de democratische con
trole niet meeverhuisd. De Tweede Kamer is 
het enige orgaan dat Europese unanieme 
besluiten kan controleren, maar zij richt 
zich grotendeels nog steeds uitsluitend op 
Nederlandse wetgeving. Hiermee geeft zij de 
facto een carte blanche aan de Nederlandse 
regering bij Europese besluiten op zulke 

belangrijke gebieden als justitie, asiel- en binnenlands beleid. Ook 
komt de Tweede Kamer geregeld te laat in actie, als het besluit in 
Brussel al genomen is. 

Zes concrete punten ter verbetering 

Met de uitbreiding voor de deur is het urgent dat de Tweede Ka
mer haar werkwijze wezenlijk verbetert om haar taak als demo
cratisch controleur recht te doen. Ik doe hieronder zes suggesties 
om binnen het huidige systeem een sterkere grip op de besluitvor
ming te krijgen. 

1) Controle in een vroeger stadium 
De Tweede Kamer moet veel vroeger in het traject van Europese 
besluitvorming actie ondernemen. Op dit moment agendeert de 
Kamer Europese wetgeving pas een week voordat de Europese 
Raad van Ministers formeel besluit. Nog voordat de Tweede Kamer 
begint mee te denken, bestaat in Europa over alle details al over-
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eenstemming: de onderhandelingen in de Raadswerkgroepen, 
waarvan de adviezen doorgaans door de ministers worden gevolgd, 
zijn dan allang afgerond. Wil de Kamer invloed hebben op het uit
eindelijke besluit, dan moet zij de Europese agendapunten actief 
volgen vanafhet begin van de onderhandelingen. Dat kan gemak
kelijk anderhalf jaar vóór de uiteindelijke Raadsvergadering. 
2) Procesmonitoring 
Sinds een paar jaar beoordeelt de regering elk nieuw Commis
sievoorstel met een zogenaamde fiche Beoordeling Nieuwe Com
missievoorstellen (BNC-fiche). Ze stuurt die naar de Tweede Ka
mer zodra ze het voorstel ontvangt en publiceert ze sinds kort ook 
op internet1. De fiches bevatten een samenvatting van het voor
stel, de rechts basis, de te doorlopen procedure en een eerste inhou
delijke reactie die ze doorgaans helaas in algemene, dus niet-poli
tieke termen stelt. Dat maakt de fiches minder bruikbaar voor 
parlementariërs. Niet minder belangrijk is dat de fiches na elke 
Raadswerkgroep bijgewerkt moeten worden om de knelpunten 
aan te geven, want de Kamer kan haar werk alleen doen met goe
de, actuele informatie. Kortom, de fiches moeten substantieel ver
beteren, wat overigens niet wegneemt dat ze een goed early war
ning system kunnen zijn: de Kamer moet de fiches zélf als aan
knopingspunt beschouwen om meer informatie te achterhalen. 
3) Echte inhoudelijke controle 
Het derde probleem ligt aan de opstelling van de Kamer. Zij geeft 
de minister onwaarschijnlijk veel speelruimte voor onderhande
lingen in de Raad. Ter verbetering hiervan kan het Deense model 
dienen, waarin de minister een formeel mandaat krijgt van het 
parlement waarin precies staat welke concessies de minister mag 
doen. Als hij daar onvoldoende rekening mee houdt, moet hij terug 
naar het parlement. Op die manier geeft de Kamer - in een open
baar debat - politieke sturing aan de minister. Gelukkig heeft de 
Tweede Kamer al een eerste stap in deze richting gezet toen mi
nister Korthals onlangs niet mocht instemmen met het Europees 
arrestatiebevel als niet aan haar wensen werd voldaan. De ver
hoogde controle op de minister mag niet alleen bedoeld zijn als 
controle achteraf. Zij moet de minister ook de kans geven de posi
tie binnen de Raad beter te verdedigen omdat hij zich immers kan 
beroepen op externe druk van de Tweede Kamer. Een assertief 
parlement zal de Nederlandse onderhandelingspositie dus niet 
verzwakken, maar juist versterken. 
4) Nauwere samenwerking Europees en nationaal Parlement 
In tegenstelling tot de Tweede Kamer verdiept het Europees 
Parlement zich in detail in Europese wetgeving. Zelfs waar het EP 
slechts een adviserende bevoegdheid heeft, zal het altijd gedetail
leerde amendementen op het Commissie-voorstel naar voren 
schuiven. Het zou voor de hand liggen om die amendementen te 
gebruiken als leidraad bij de ondervraging van de minister. Hoe 
preciezer het parlement zijn wensen aangeeft, des te minder 
speelruimte een minister heeft om de wens van de volksvertegen
woordigers naast zich neer te leggen. 
5) Nauwere samenwerking in Europees verband 
Eén van de grootste problemen bij de controle op Brussel is het ge
brek aan openheid van de Raadsvergaderingen, waardoor onmo
gelijk kan worden gecontroleerd of de minister zich in de Raad 
heeft ingezet voor wat het parlement heeft gevraagd. 
Met creatieve samenwerking is het nu al mogelijk hier iets aan te 
doen. Elk nationaal parlement heeft de bevoegdheid zijn eigen 
minister te ondervragen over wat hij in de Raad heeft gedaan. 
(Uitspraken over andere landen zijn doorgaans taboe.) Als het par
lement slechts één bron heeft, is van een effectieve controle geen 
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sprake. Maar wat belet de parlementen om samen te werken? He~ 
parlement kan een reconstructie maken van wat zich achter geslo 

ten deuren heeft afgespeeld door na elke raadsvergadering he~ 
verslag van de minister te vragen, en dat te leggen naast die va 
de andere veertien, door hun eigen parlement ondervraagde mi
nisters. Het betoog van de minister kan zo effectief gecontroleerd 
worden. Wanneer de meeste lidstaten van dergelijke ondervragin
gen een standaardprocedure maken en de antwoorden van de mi 
nisters bovendien op internet worden geplaatst, zou de Europese 
politiek al direct aanzienlijk transparanter zijn. 
6) Betrokkenheid van de pers 
Er zijn verschillende redenen waarom een hardwerkend Tweede 
Kamerlid weinig schaarse tijd aan Europa 'verspilt'. Eén is dat het 
weinig oplevert in de media. Maatregelen als hierboven make 
het Europese politieke proces echter niet alleen inzichtelijker voo 
de parlementariërs, maar ook voor de parlementaire pers. De 
structurele openheid die daarvan het gevolg zou zijn, zal tot mee 
en betere berichtgeving over Europese onderwerpen leiden. DooJJ 
de verbeterde informatievoorziening zal ook het publiek een bete 
re parate kennis over het Europese politieke proces ontwikkelen, 
wat kranten weer de mogelijkheid biedt om meer ruimte vrij t 
maken voor Europese onderwerpen. Voor Kamerleden is het daiJI 
aantrekkelijker om hierin tijd te investeren, zodat een sneeuwbal
effect op gang komt. 

Rubber stamp exercise 

Een belangrijk onderwerp waarop de voorgestelde verbeterde con 
trole direct toegepast moet worden zijn de toetredingsonderhan
delingen. Op dit moment onderhandelt de EU met twaalf poten, 
tiële nieuwe lidstaten, van Estland tot Cyprus. Dit is een ingrij
pende operatie: hoewel uitbreiding de bevolking van de EU me 
eenderde kan doen toenemen, voegen deze landen slechts 5% aan 
het reële BNP toe. De onderhandelingen worden gevoerd door ver
tegenwoordigers van de Raad, dus door de lidstaten: er wordt ge, 
sproken over toepassing van EU-wetgeving, uitzonderingen en 
overgangstermijnen, bijvoorbeeld voor het vrije verkeer van werk 
nemers. 
Aangezien elke nieuwe toetreding een verdragswijziging inhoudt, 
is steeds goedkeuring vereist van de nationale parlementen van d 
huidige lidstaten, het EP én het parlement van de toetreder. Om 
een rubber stamp exercise te voorkomen, moet de Tweede Kame11 
zich reeds nu met de onderhandelingen gaan bemoeien. Er moe 
openheid komen over de termijnen in onderhandeling en de Ka 
roer moet aangeven welke overgangstermijnen wel en niet aan
vaardbaar zijn. 

Conclusies 

Als de Tweede Kamer haar rol als volksvertegenwoordiger serieu 
neemt, moet zij haar eenzijdige nadruk op de Nederlandse besluit 
vorming laten varen voor een Europese aanpak. Alleen door ove 
de grenzen van het Binnenbofte kijken kunnen de volksvertegen
woordigers meewerken aan een democratisch en open Europa da 
dicht bij de burgers staat. Met de uitbreiding voor de deur is da~ 
harder nodig dan ooit. + 

Noten 

1. http://www.minbuza.nllmenu.asp?Key=421546&Pad=302486 
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