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Over de auteur  Dorette Corbey is lid van het Europees 
Parlement voor de PvdA 

Eén maat past niemand 
Waarom harmonisatie van Europese regelgeving 
niet altijd de voorkeur verdient

Is er een uitweg uit de Europese crisis? Een strakkere toepassing van het 
— ‘in de praktijk boterzachte’ — subsidiariteitsbeginsel is de oplossing 
niet, meent Dorette Corbey. Zij bepleit meer maatwerk. Beperk Europese 
regelgeving waar mogelijk tot kaderwetgeving en laat nationale parlementen 
die verder invullen. Veranker ‘Europa’ in de nationale politiek en betrek 
nationale parlementariërs meer bij het Brusselse. Zo wordt het draagvlak 
onder burgers versterkt en daarmee de democratie. 

dorette corbey

De politieke discussie over Europa komt nog 
niet echt van de grond. Misschien zijn de won-
den van het referendum nog te vers. De meeste 
Nederlandse parlementariërs hebben het voor-
stel voor de Europese Grondwet verdedigd als 
een verbetering ten opzichte van de bestaande 
situatie; de meerderheid van kiezers zag (en 
ziet) de bestaande situatie niet zitten, maar 
verwachtte van de Grondwet geen verbetering. 
Europa is massaal afgewezen.
 Een week na het referendum kwam de ge-
nadeklap voor Europarlementariërs. In een 
paginabreed artikel deed Arnout Brouwers, 
chef Buitenland van de Volkskrant, de suggestie 
om het Europees parlement maar helemaal af 
te schaffen. Het Europarlement vertegenwoor-
digt niemand, vindt Brouwers. In plaats van de 

zorgen en wensen van kiezers over te brengen 
in Brussel en in Straatsburg gedragen Euro-
parlementariërs zich in hun eigen land vooral 
als Euro-missionarissen. Brouwers bepleit een 
afgeslankt Europees Parlement dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van nationale parlementen.
 Ronald Plasterk hield een paar weken later 
in dezelfde krant een soortgelijk betoog. Euro-
parlementariërs zijn wel erg ver losgeraakt van 
het Nederlandse kiezersvolk dat zij in Brussel en 
Straatsburg vertegenwoordigen, meent hij. De 
standpunten die zij innemen stroken niet met 
die van hun partijgenoten in de Tweede Kamer 
en de verkiezingsprogramma’s. Om politieke 
losloperij te voorkomen pleit Plasterk voor een 
dubbelmandaat: parlementariërs combineren 
het lidmaatschap van de Tweede of Eerste Kamer 
met dat van het Europees Parlement. 
 Brouwers en Plasterk hebben gelijk als zij 
stellen dat er is iets flink mis is. Alleen al de lage 
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opkomst bij Europese verkiezingen wijst erop 
dat het Europees Parlement niet de harten van 
de kiezers heeft veroverd. Het referendum en 
alle discussies op straat en in de zaaltjes heb-
ben nog eens duidelijk gemaakt dat Europa ook 
weerzin oproept. De glazenwasser die niet meer 
de ladder op mag werd het symbool van een 
bedillerig Europa dat ons overspoelt met allerlei 
regels en regeltjes. In bijna alle discussies over 
de Grondwet klonk de teleurstelling van Neder-
landers door dat Europa niet langer herkenbaar 
is als ‘iets van ons’. De uitbreiding van de Euro-
pese Unie naar vijfentwintig landen speelt daar-
bij een rol. Maar in mijn waarneming was een 
belangrijker reden voor de afwijzing van Europa 
het idee dat ‘Brussel’ de verkeerde accenten legt 
en Nederland (en andere lidstaten) zijn eigen-
heid ontneemt.

dubbele opgave

Europa en het Europarlement hebben hun ge-
brek aan populariteit gedeeltelijk aan hun eigen 
omslachtige werkwijze te wijten. De besluit-
vormingsprocedures zijn lang, ingewikkeld en 
ontoegankelijk. Het Europarlement maakt het 
extra ondoorzichtig omdat per onderwerp (dien-
stenrichtlijn, chemicaliënbeleid, etikettering 
van voedsel) honderden, soms duizenden amen-
dementen worden ingediend over veel te veel 
details. Dit maakt het moeilijk voor pers en pu-
bliek om op hoofdlijnen te volgen wat er in Brus-
sel gebeurt. Europarlementariërs functioneren 
daardoor in een vacuüm ¬ dat een klein beetje 
gevuld wordt door professionals. Europa is iets 
van grote lobbykantoren, niet van gewone men-
sen of gewone partijleden. Het is iets van de vak-
bondsbestuurders, maar niet van werknemers. 
Europa is iets van de milieubeweging, maar niet 
van de wandelaar die van natuur houdt. 
 Deze situatie is pijnlijk. Nederland is econo-
misch, juridisch en politiek nauw verweven met 
de Europese Unie. Europa is voor Nederland van 
levensbelang, maar het draagvlak voor Europese 
eenwording brokkelt langzaam maar zeker af. 
Als Nederland zich niet meer herkent in Europa, 

in de gemeenschappelijke markt, in de euro, in 
de Europese politiek, dan raakt dat ook aan Ne-
derland en de Nederlandse identiteit.
 Ook voor de PvdA is de situatie pijnlijk. De 
PvdA-achterban liet zich bij het referendum 
over de Grondwet niet overtuigen door de breed 
ingezette ‘ja’-campagne. Het is aan het Europees 
Parlement om de Europese politiek toegankelijk 
te maken, zodat kiezers de keuzes die daar ge-
maakt worden herkennen. Maar het is ook dui-
delijk dat de Nederlandse politiek verantwoor-
delijkheid moet nemen voor Europese besluiten. 
Het Europees parlement beslist samen met de 
Raad van Ministers ¬ waar natuurlijk ook een 
Nederlandse minister in zit ¬ over wetgeving. 
De Tweede Kamer zou, meer dan nu gebruikelijk 
is, de minister duidelijke standpunten moeten 
meegeven als hij of zij naar Brussel gaat. Er is na 
het ‘nee’ alle reden voor de Tweede Kamer om 
meer verantwoordelijkheid te nemen voor Eu-
ropese besluiten: alleen als ook de Nederlandse 
politiek zichtbaar betrokken is bij Europese 
besluiten, wordt Europa weer ‘van ons’ in plaats 
van iets dat is opgelegd vanuit Brussel. De PvdA 
staat ¬ zoals andere partijen ¬ voor een dub-
bele opgave: de Tweede-Kamerfractie meer 
betrekken bij Europa én de Europarlementariërs 
meer laten wortelen in de Nederlandse politiek.
 Tot in de jaren ’70 bestond het Europees 
Parlement uit afgevaardigden van nationale 
parlementen. Het dubbelmandaat herinvoeren, 
zoals Brouwers en Plasterk voorstellen, lijkt 
voor de hand te liggen, maar is geen goed idee. 
Het miskent dat Europarlementariërs veelal 
brede portefeuilles hebben en dat het Europees 
Parlement ¬ anders dan in de jaren ’60 en ’70 
¬ wetgevende bevoegdheid heeft. Europarle-
mentariër zijn is meer dan een beetje babbelen 
en onkosten declareren. Het voorstel van een 
dubbelmandaat gaat bovendien voorbij aan 
het feit dat het Europees Parlement wezenlijk 
anders functioneert dan de Tweede Kamer. In 
Nederland hebben oppositiepartijen weinig in 
te brengen tegen een op hoofdlijnen dichtgetim-
merd regeerakkoord. Leden van regeringspar-
tijen hóeven weinig in te brengen. In Europa 
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ontbreekt een regeerakkoord en daarom vindt in 
het Europees Parlement over elk onderwerp een 
machtsstrijd plaats met wisselende meerderhe-
den. Nederlandse parlementariërs kunnen deze 
strijd niet aangaan als ze een groot deel van hun 
tijd in Den Haag doorbrengen. Europa verandert 
niet door Nederlandse afzijdigheid. 
 Kortom, in plaats van zelf parlementariërs 
naar Brussel te sturen, kan de Tweede Kamer 
beter meer werk maken van de controle op de 
Nederlandse ministers die in Brussel besluiten 
nemen. 

knellend keurslijf

Maar er is méér nodig. Om nationale parlemen-
ten beter bij Brusselse regelgeving te betrekken 
is het noodzakelijk om korte metten te maken 
met een Europese gewoonte die steeds hinder-
lijker wordt: de one-size-fits-all aanpak. Europese 
regels verplichten alle vijfentwintig landen ¬ 
die zeer verschillend zijn ¬ om op hetzelfde 
moment dezelfde stap vooruit te zetten. Dat is 
vaak onnodig en onwenselijk. Op papier zijn di-
versiteit en pluriformiteit de grote pluspunten 
van Europa, maar in de praktijk is harmonisatie 
de regel en flexibiliteit de uitzondering. Een paar 
voorbeelden.
 Allereerst biotechnologie. Er zijn weinig 
onderwerpen die binnen Europa zo omstreden 
zijn. Sommige landen zijn fel tegen ‘Franken-
steinvoedsel’, anderen willen biotechnologie 
graag een kans geven. Het Europese compromis 
is te toegeeflijk naar de smaak van de tegen-
standers en tegelijkertijd onwerkbaar voor 
bedrijven, onderzoeksinstellingen en landen die 
vooruit willen met biotechnologie. Als de stand-
punten zo ver uiteen liggen, is er niets op tegen 
om elk land zijn eigen beleid te gunnen. Of 
neem het milieu. De tien nieuwe lidstaten moes-
ten fors investeren om alle Europese milieure-
gels in te voeren. Het is natuurlijk belangrijk 
om het stedelijk afvalwater goed te beheren en 
de natuur te beschermen. Maar niet alle milieu-
maatregelen verdienen in alle landen evenveel 
prioriteit.

 Europa beschikt wel over een handrem die al 
te opdringerige regelgeving moet voorkomen. 
Het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel bepaalt 
dat politieke besluitvorming niet op een hoger 
niveau mag plaatsvinden dan strikt noodzake-
lijk: de Europese Unie is er alleen ter aanvulling 
op de lidstaten. Maar in de praktijk is dit begin-
sel boterzacht. Alleen al een verwijzing naar de 
interne markt is voldoende om harmonisatie te 
rechtvaardigen. Dat geldt onder andere voor het 
sociale beleid. Onder het mom van het verster-
ken van de interne markt heeft er heel wat har-
monisatie plaats gevonden in het arbeidsrecht. 
Dat is in veel gevallen nuttig. Maar moeten bij-
voorbeeld ook de werktijden aan Europese regels 
onderworpen worden? Dat valt te betwijfelen. 
De Britse regering verzette zich tegen Europese 
bemoeienis met de arbeidstijden en bedong een 
uitzonderingspositie: een doorn in het oog van 
veel Europarlementariërs. Maar is het echt zo 
erg als de Britten democratisch kiezen voor lan-
gere werktijden? Europese sociale regels worden 
vaak verdedigd door te wijzen op het gevaar van 
sociale dumping: zonder gemeenschappelijke 
regels zou de internationale concurrentiedruk 
leiden tot een race to the bottom. In de Europese 
economische praktijk blijkt echter ook dat goede 
sociale voorzieningen een voorwaarde zijn voor 
een gezonde concurrentiepositie. 
 In sommige gevallen vormt harmonisatie 
ook nog eens een rem op innovatie en voor-
uitgang. De slechte luchtkwaliteit is in delen 
van Nederland een groot probleem voor de 
volksgezondheid. Nederland moet voldoen aan 
de Europese normen, maar kan intussen autofa-
brikanten niet verplichten nieuwe dieselauto’s 
met een roetfilter uit te rusten. De interne markt 
verbiedt dat: auto’s die voldoen aan de Europese 
autonorm mogen niet geweigerd worden. Ne-
derland mag roetfilters stimuleren (en dus zelf 
duur betalen), maar niet verplichten. De Euro-
pese harmonisatie gaat ver, ook in vergelijking 
met de praktijk in de Verenigde Staten. De staat 
Californië heeft meer mogelijkheden om eigen 
eisen te stellen aan auto’s dan Nederland. 
 De interne markt en de one-size-fits-all aanpak 
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zijn verworden tot een keurslijf dat steeds meer 
begint te knellen. Europese regels krijgen niet in 
elk land evenveel waardering en  mede daardoor 
zijn er ook nog eens grote problemen met de 
naleving en uitvoering ervan. In de jaren ’90 was 
het voor progressieve partijen vanzelfsprekend 
om ruim baan te geven aan Europa. Europa en 
de interne markt waren er niet alleen voor het 
bedrijfsleven, maar ook voor de vakbonden. 
Dus kwam er een sociale agenda. En Europa was 
niet alleen van de lidstaten, maar moest ook de 
regio’s wat te bieden hebben. Dus kwam er een 
subsidieprogramma. Europa moest iedereen be-
reiken. Dat heeft natuurlijk veel goeds gebracht, 
maar progressieve partijen moeten nu erkennen 
dat harmonisatie ook nadelen kan hebben. De 
interne markt ontneemt landen hun eigenheid 
en haalt heel veel fut weg uit lidstaten, uit par-
lementen en uit samenlevingen. De discussie 
moet daarom niet alleen gaan over subsidiariteit 
(ofwel: wat doen we wel en wat doen we niet Eu-
ropees?), maar vooral ook over de wijze waarop 
Europa functioneert. Europa moet maatwerk 
leveren.

meer maatwerk

Om de nationale parlementen een heldere 
verantwoordelijkheid te geven, moet elk land 
zo veel mogelijk de gelegenheid krijgen om bij 
Europese regels zelf de ambitie, het tijdpad en 
de normen te bepalen. Dat komt de democratie 
ten goede. In de milieusector, op de interne 
markt, maar ook op andere beleidsterreinen is 
veel meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk. 
Luchtkwaliteit, klimaatbeleid, waarschuwingen 
aan rokers op sigarettenpakjes: het zijn allemaal 
zaken waarbij Europese kaderwetgeving nuttig 
is, maar waarvan de invulling nationaal kan ge-
beuren, zolang andere landen hier geen schade 
van ondervinden. 
 Natuurlijk kunnen er in bepaalde gevallen 
goede redenen vóór harmonisatie zijn. De in-
terne markt met zijn gemeenschappelijke regels 
heeft voor veel welvaart gezorgd. Maar landen 
zouden het onomstotelijk recht moeten hebben 

om in het belang van het milieu of de volksge-
zondheid (denk aan die roetfilters) af te wijken 
van de gemeenschappelijke regels, of om met 
het oog op nationale of regionale culturele tra-
dities eigen prioriteiten te stellen (bijvoorbeeld 
op het gebied van eetgewoonten of inzake volks-
gebruiken als het kievitseieren rapen in Fries-
land). Deze flexibiliteit zal tot op zekere hoogte 
leiden tot een verbrokkeling van de interne 
markt. Dat kan in economisch opzicht soms 
een nadeel zijn, maar zeker ook een voordeel: 

lidstaten die kiezen voor extra stevige milieu- of 
andere kwaliteitseisen bevorderen innovatie 
en geven zo de Europese economie een flinke 
impuls. Maatwerk is in elk geval een manier om 
nationale parlementen verantwoordelijkheid te 
geven bij de totstandkoming en invulling van 
gezamenlijke Europese politiek en dat kan het 
draagvlak versterken. Het Europees Parlement 
kan bijdragen aan de broodnodige flexibiliteit: 
Europarlementariërs kunnen ¬ afhankelijk van 
de concrete omstandigheden op een bepaald 
beleidsterrein ¬ soms maatwerk en soms har-
monisatie verdedigen.
 En natuurlijk, die keuzes zullen partijpoli-
tiek getint zijn. Europese samenwerking heeft 
voor de PvdA zin als Europa de krachten kan 
bundelen (bijvoorbeeld op het gebied van mis-
daadbestrijding of wetenschappelijk onderzoek) 
en als Europa kan bijdragen tot duurzaamheid, 
solidariteit en eerlijke concurrentieverhoudin-

Om de nationale parlementen 
een heldere verantwoordelijkheid 
te geven, moet elk land zo veel 
mogelijk de gelegenheid krijgen 
om bij Europese regels zelf 
de ambitie, het tijdpad en de 
normen te bepalen. Dat komt de 
democratie ten goede
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gen. Linkse partijen staan voor een sociale en 
groene agenda, terwijl rechts eerder de interne 
markt heilig verklaart. Om de eigen idealen te 
realiseren en de verbeteringen in de héle Unie 
af te dwingen, pleiten zowel linkse als rechtse 
partijen vaak voor harmonisatie. Maar in feite 
verdient maatwerk váker de voorkeur. Progres-
sieve partijen moeten erkennen en uitdragen 
dat ‘Brussel’ de strijd voor verbetering van leef-
omstandigheden niet onnodig uit handen mag 
nemen van nationale parlementen, vakbonden, 
consumentenorganisaties en milieubeweging.

een voorstel: het vrijdagdebat

Welke politieke keuzes ook worden gemaakt, 
het is een gezamenlijke opgave voor Tweede-Ka-
merleden en Nederlandse Europarlementariërs 
om te werken aan een Europa dat in ons land op 
een breed draagvlak kan rekenen. Daarom zou 
het goed zijn om een keer per maand op vrijdag 
in het gebouw van de Tweede Kamer een voor 
pers en publiek toegankelijk politiek debat te 
organiseren tussen Europarlementariërs en 
Kamerleden van diverse partijen. Niet zozeer 
over Europa, maar over onderwerpen die op de 
Europese agenda staan: de controversiële dien-

stenrichtlijn, de chemiewetgeving, het Europese 
onderzoeks- en innovatiebeleid, natuurbescher-
ming, terrorismebestrijding, de aanpak van 
besmettelijke ziektes, het Europese mededin-
gingsbeleid.
 Deze ‘vrijdagdebatten’ zouden de Tweede 
Kamer kunnen ondersteunen bij het controle-
ren van de Nederlandse ministers die in Brussel 
meebesluiten over Europese regels. Voor poli-
tieke partijen zouden ze aanleiding kunnen zijn 
om zich te bezinnen op hun Europese inbreng. 
Ze zouden provincies, gemeenten en het maat-
schappelijk middenveld sterker kunnen betrek-
ken bij Europa. 
 Europese samenwerking is het waard om met 
verve te worden verdedigd. Een vrijdagdebat 
brengt Europarlementariërs en Europa in de 
Nederlandse politiek. Juist in de confrontatie 
met nationale gezichtspunten kan maatwerk 
betekenis krijgen en de Europese inbreng glans 
krijgen. Pas dan kunnen zinvolle politieke afwe-
gingen worden gemaakt. Zo kan een vernieuwde 
Nederlandse Europapolitiek tot bloei komen die 
het draagvlak voor Europese samenwerking ver-
sterkt en die ook het Europees Parlement meer 
kleur geeft, want dat is inderdaad hard nodig. 
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