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EP: Boek (Samenvatting) 
Een samenvatting van Tosh Joostens (AJ:2018-2019, Boek: 5e druk) 

Les 1 
/ 

Les 2: Hoofdstuk 17: De Grenzen aan Europa 

17.1 Uitbreiding 

17.1.1 Van 6 tot 28 & meer 
• Elke uitbreiding is een politiek spel, waarin de lidstaten in de Raad middels een vetorecht oppermachtig zijn.  

17.1.2 Het formele uitbreidingsproces 
1. Indien een land een aanvraag indient, vraagt de Raad een avis (= opinie) aan de commissie.  

o = gedetailleerd document met een inventarisatie van de economische & politieke situatie in de 

kandidaat-lidstaat en een aanbeveling van de Commissie.  

2. De Raad kan dan beslissen bij unanimiteit dat de onderhandelingen geopend mogen worden.  

3. Commissie stelt een rapport op om de Raad te laten weten of een land ver genoeg op weg is om op redelijke 

termijn aan de Criteria van Kopenhagen te gaan voldoen.  

1. Een staat moet Europees zijn om een aanvraag te kunnen indienen.  

2. Een staat moet de beginselen van artikel 2 respecteren:  

▪ Eerbied voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, rechtsstaat & 

mensenrechten.  

3. Politiek criterium: land moet stabiele instellingen hebben die de democratie, rechtsstaat, mensenrechten 

& respect voor en de bescherming van minderheden garanderen. 

4. Economisch criterium: land moet een functionerende markteconomie hebben en het hoofd kunnen 

bieden aan de concurrentiedruk & de marktkrachten binnen de EU.  

5. Criterium van het acquis communautaire: het land moet de verplichtingen aankunnen die het 

lidmaatschap met zich meebrengen & de doelstellingen van een politieke, economische & monetaire 

unie onderschrijven.  

4. Vervolgens bewaakt de Commissie de vooruitgang 

o Onderhandelingen worden per hoofdstuk afgesloten 

5. Commissie stuurt dan een aanbeveling aan de Raad van Algemene Zaken & het EP 

6. Het EP moet bij meerderheid de toetreding goedkeuren 

7. De Raad moet bij unanimiteit de toetreding goedkeuren 

8. Kandidaat-lidstaat & alle lidstaten moeten instemmen met de toetreding d.m.v. goedkeuring door Parlement of 

referendum.  

 

• EU ondersteunt kandidaat om aan de criteria te voldoen 

o Pretoetredingsbeleid: fonds met geld  

o Instrument for Pre-Accession Strategy (IPA):  

▪ Programma voor Economische reconstructive  

▪ Programma voor landbouw & rurale ontwikkeling  

▪ Programma voor de Balkan  

o Apart voor Balkanlanden: stabilisatie- & associatieovereenkomsten  

• Blijft wél politiek proces: heel veel indicatoren zijn niet objectief meetbaar 
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17.2 Grenzen aan uitbreiding  

17.2.1 Waar eindigt de uitbreiding 
• Wanneer enkele Zuidoost-Europese landen buiten de EU zouden blijven vallen, zou het vrijwel onmogelijk zin om 

een stabiele regio te creëren.  

• De EU wil de destabiliserende invloed van Rusland in enkele regio’s ook tegengaan.  

17.2.2 Praktische grenzen 
• Elke uitbreiding heeft praktische consequenties  

o => meer mensen in de Commissie  

o Stemprocedure in de Raad verandert  

o # Europarlementariërs verandert 

o Machtsverhoudingen wijzigen; nog meer naar het Oosten  

o Sommige beleidsdomeinen wijzigen 

▪ Vb. landbouw 

17.2.3 Historische, culturele & religieuze grenzen 
• Populaire scheidingslijn: oostelijke orthodoxe christendom & westelijke christendom 

o Voormalige scheidingslijn tussen West & Oost Romeinse Rijk.  

o Was ook de scheidingslijn in de theorie van de botsende beschavingen (= clash of civilizations) 

▪ Zegt dat de wereld na afloop van de KO gedomineerd zou worden door botsingen tussen grote 

beschavingen, gebaseerd op religies.  

• Afgelopen jaren: historische grens tussen christendom & islam = belangrijker geworden 

o De islam beschouwen als niet-Europees is problematisch; 

1. Europa is vroeger sterk beïnvloed geweest door islamitische contacten. 

2. # moslims in Europa is geschat op 25 miljoen, 4.9% van de Europese bevolking. 

• Ging vroeger ook al gepaard met soms vredige en soms vijandige encounters 

3. Men mag uit het feit dat de islam vaak op gespannen voet stond met Europa niet automatisch 

worden concluderen dat tussen Europa & het christendom wél een eenduidig positief verband 

bestaat.  

• Conclusie: geen eenduidige afbakening van Europa te maken op basis van geschiedenis/culturele verschillen.  

• Men kan zich ook de vraag stellen wat we willen dat Europa wordt: de EU kan ook helpen de zaken te 

moderniseren, zowel op Europees als nationaal niveau.  

o Vb. Ierland 

17.3 Europese Waarden (= Beginselen van de Unie) 
▪ Vraag: zijn er waarden die typisch Europees zijn?  

o In art. 2 VEU is een lijst waarden opgenomen waarop de Eu zich beroept.  

▪ Maar: waarden betekenen pas iets als ze effectief gevolgd worden.  

o Waarden gelden in het buitenlandsbeleid van de EU  

o Art. 7 VEU: mogelijkheid om een lidstaat erop te wijzen dat ze de waarden in art. 2 VEU niet volgen als 

een derde van de lidstaten, het EP of de EC dat vindt.  

▪ De laatste jaren wordt dit meer gedaan  

• Vb. migratiecrisis: Polen wil niet meedoen 

▪ De waarden van de EU verschillen vaak dan die dan Rusland of de VSA, dit komt naar boven in beleidsbeslissingen 

o VSA & EU zijn beide voorvechters van de westerse cultuur, zoals democratie & vrijheid, maar de invulling 

hiervan verschilt wél tussen beiden: 

▪ Vrijheidsbegrip: 

• EU: gericht op vrijheid van “groepen”;  

o Beschermen van minderheden 

o Streven naar consensus 

• VSA: gericht op vrijheid van individu 

▪ Ian Manners: nog andere waarden van de EU geformuleerd 

o Nadruk op duurzaamheid: duurzame vrede, ontwikkeling & good governance 
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o Juridisch vlak: Europese invulling van mensenrechten: streven naar supranationale rechtstaat 

o Sociaal vlak: inclusieve gelijkheid (tegen discriminatie) & sociale solidariteit (solidariteit rijk-arm,…) 

Les 3: Hoofdstuk 2.2 & Hoofdstuk 14 
2.2 Intergouvernementalisme & supranationalisme  

▪ Intergouvernementalisme  

o Inhoudelijk 

▪ Gewoon: Regeringen nemen besluiten & zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  

▪ Zuiver: Elke regering heeft een vetorecht.  

o Domeinen: 

▪ Bij beleid waar lidstaten een centrale rol in hebben.  

▪ Supranationalisme 

o = rol van regeringen beperkt door de inbreng van instellingen die niet bij een bepaald land horen.  

▪ Tot 1987: Unanimiteit 

o Unanimiteit was gebruikelijke procedure van besluitvorming in de Raad.  

▪ Voordeel: regering kon een besluit steeds tegenhouden 

▪ Nadeel: daardoor weinig vooruitgang 

▪ Vanaf 1987: Gekwalificeerde meerderheid 

o Gevolg: besluitvorming wordt internationaler; regeringen hebben geen veto meer.  

o Unanimiteit voor beleidsterreinen die politiek gevoelig liggen.  

o Ook: mengvorm ontstaan 

▪ Commissie houdt toezicht op correcte toepassing van EU-regelgeving door de lidstaten.  

o Ze kan zo een lidstaat voor het EHvJ dagen => kan boete opleggen.  

▪ Centrale tendens: EU is supranationalistischer geworden.  

o Niet zuiver supranationalistisch => kan als “multi-level governance” aangeduid worden; meerlagig 

bestuurssysteem.  

14.1 Indelingen 
▪ Indeling van theorieën  

A. Voorlopers 

1. Functionalisme  

2. Federalisme  

3. Transactionalisme  

B. Integratietheorieën  

1. Neofunctionalisme  

2. Supranationalisme  

3. Intergouvernementalisme  

4. Liberaal intergouvernementalisme  

5. Nieuw intergouvernementalisme  

C. Governance & new institutionalism 

1. Multi-level governance  

2. Rationale-keuze institutionalisme 

3. Historisch institutionalisme 

4. Sociologisch institutionalisme 

5. Postfunctionalisme  

D. Constructivisme & kritische benaderingen  

1. Sociaal constructivisme  

2. Kritische politieke economie  

3. Genderperspectieven  
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14.2 Voorlopers 
• Vragen: 

o Hoe kan samenwerking tussen staten oorlog voorkomen?  

o Hoe kan dit einddoel bereikt worden?  

14.2.1 Functionalisme 
▪ Oorzaak van oorlog: het territoriaal opgedeelde gezag van staten  

▪ Voorstel: oprichting internationale organisaties  

o Experts zouden problemen op een politiek neutrale wijze oplossen.  

o Regeringen zouden aan belang inboeten & geleidelijk overbodig worden.  

▪ Vb. functionele organisaties: VN, WHO, FAO, inspireerde JM 

▪ Bleek anders uit te werken:  

1. Regeringen hebben niet aan belang ingeboet, ze oefenen via internationale organisaties macht uit.  

2. Problemen zijn zelden zuiver technische kwesties waarin macht geen rol speelt.  

▪ Welke beslissing ook genomen wordt, ze zal altijd bepaalde belangengroepen/staten meer 

voordeel bieden dan anderen. 

==> elke keuze = politieke keuze 

14.2.2 Federalisme 
▪ = overhevelen van staatsmacht naar een Europees niveau volgens het federale patroon van de VSA.  

▪ Nationale regeringen zouden slechts voortbestaan als een soort “lagere overheid” met alleen bevoegdheden die 

door de centrale Europese overheid gedelegeerd werden.  

▪ Om te zorgen dat de regeringen hun macht zouden afstaan, zouden in alle landen een referendum onder de 

bevolking worden gehouden over de instelling van een Europese regering & de invoering van een Europese Gw.  

▪ In een federaal Europa zouden de nationale regeringen geen oorlog meer voeren, aangezien hun bevoegdheid 

over het defensiebeleid niet meer van hun is.  

▪ Kritiek:  

1. Burgers zijn niet zo pro-Europees dat ze hierop zouden toestemmen.  

2. Enkele staten zijn radicaal tegen federalisme, vb. VK 

▪ VvL: toch heel wat federale principes in terug te vinden: 

o Voor elk beleidsterrein is er vastgelegd welke bestuurslaag verantwoordelijk is.  

▪ MAAR: uiteindelijke zeggenschap over dat niveau ligt bij nationale, niet federale (= hoogste) 

niveau.  

14.2.3 Transactionalisme 
• Er zou een “gemeenschapsgevoel” ontstaan, wat zou zorgen voor een toename van “transacties” 

o = grensoverschrijdende communicatie/interacties tussen bevolkingen.  

• Idee leefde voort in het supranationalisme.  

14.3 Europese Integratie 
• Theorieën die proberen te verklaren hoe de vooruitgang/stagnatie van het Europese integratieproces evolueert 

• Vragen:  

o Hoe verhouden staten & andere spelers zich tot elkaar?  

o Hoe ontwikkelt zich samenwerking?  

14.3.1 Neofunctionalisme & supranationalisme (p. 252) 
1. Neofunctionalisme 

o Stellen dat een integratieproces zich in kleine stappen ontwikkelt.  

o Centraal: spillover & socialisatie. 

o Spillover = het proces breidt zich telkens verder uit.  

o Samenwerking is geen gecontroleerd proces naar een bepaald einddoel, maar bestaat grotendeels uit 

onbedoelde ontwikkelingen als gevolg van verschillende mechanismen: 
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1. Functionele spillover 

• = samenwerking met een bepaald doel leidt tot verdere samenwerking om dat doel beter 

te verwezenlijken.  

• Zo breidt samenwerking zich steeds verder uit.  

2. Politieke spillover 

• = succes van samenwerking in de ene sector leidt tot pressie van belangengroepen voor 

samenwerking in aangrenzende sectoren.  

• Zij zullen zich op Europees niveau organiseren & pressie uitoefenen op de Commissie.  

o Vooral exportgerichte bedrijven die belang hebben aan harmonisatie zullen 

achter integratie staan.  

• Andere vorm van politieke spillover: Bij onderhandelingen kunnen onderwerpen aan 

elkaar gekoppeld worden => Packagedeal = deal waarbij voor alle partijen wat te winnen 

is.  

3. Gecultiveerde spillover 

• = de Co, het Hof & het EP hebben een eigen agenda: ze hebben belang bij “meer Europa” 

omdat ze daarmee meer bevoegdheden krijgen op meer terreinen.  

4. Geografische spillover 

• = succesvolle samenwerking leidt tot pressie voor uitbreiding van die samenwerking naar 

nieuwe staten.  

• Toegang tot een grotere interne markt is voor aangrenzende staten zeer aanlokkelijk.  

o Zolang ze echter geen lid zijn, kunnen ze hier niet van genieten.  

o Ze verachten dat socialisatie zal optreden van al degenen die op Europees niveau onderhandelen.  

▪ = zijn gaan “Europees” denken en hun loyaliteit verschuift naar Brussel.  

• Zo ontstaat een supranationale elite die zal proberen om nationale elites te overtuigen.  

o Kritiek: 

▪ Europese samenwerking verloopt niet als geleidelijk proces, maar met horten & stoten.  

▪ Inmiddels zouden a.d.h.v. spillover sectoren zouden geïntegreerd moeten zijn die dat de facto 

nog niet zijn.  

▪ Er is een toename in nationalisme en euroscepsis te bespeuren.  

▪ Neofunctionalisme wordt teveel als een geïsoleerd proces gezien.  

o Verloop: 

▪ Tot 1965 leek ze correct te zijn, vanaf eind jaren tachtig ook weer, in parallel met het 

integratieproces . 

2. Supranationalisme 

o Geldt hier als de benadering, niet de beschrijving van de verdeling van bevoegdheden.  

o Nieuwere variant van neofunctionalisme 

▪ Onderscheid: richt zich niet op integratieproces als geheel, wel op integratie van afzonderlijke 

beleidsterreinen.  

o Vooruitgang op drie voorwaarden: 

1. Er vinden veel grensoverschrijdende transacties plaats (handel) 

2. Hiermee gaan veel grensoverschrijdende interacties gepaard (verkeer, overleg) 

3. Hierdoor ontstaat vraag naar integratie in de zin van gemeenschappelijke regels/afspraken.  

o Indien voldaan: behoefte aan institutionalisering van deze regels/afspraken.  

▪ => ontwikkeling van supranational governance.  

14.3.2 (Liberaal) Intergouvernementalisme 
• Onderscheid neofunctionalisme: 

o Ziet staten als de centrale actoren. 

o Vooruitgang in het integratieproces wordt gezien als uitkomst van onderhandelingen tussen de 

vertegenwoordigers van die staten.  

o Er is dus geen logic of integration, wel logic of diversity: nationalisme is sterker dan europeanisering.  

• Centraal:  

o Enkel vooruitgang als staten er belang bij hebben. 

o Elke staat blijft zijn eigenbelang nastreven.  
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• Het integratieproces zal in horten & stoten verlopen, afhankelijk van de bereidheid van staten om concessies te 

doen.  

• Staten staan geen soevereiniteit af:  

o Pooling (= samenbundelen): men gaat gezamenlijk het hoogste gezag uitoefenen 

▪ Vb. besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid.  

o Delegeren: men gaat taken aan Europese instellingen delegeren opdat samenwerking beter verloopt.  

▪ Geen soevereiniteitsverlies: staten kunnen dit steeds zelf terug draaien.  

• Liberaal intergouvernementalisme 

o De belangen van staten worden gezien als uitkomst van binnenlandse processen & kennen een 

belangrijke rol toe aan economische samenwerking.  

o 3 fasen van besluitvorming: 

▪ Nationaal: elke staat bepaalt zijn voorkeur op basis van de belangen van de machtigste soc-econ 

actoren.  

▪ Uitkomst van de onderhandelingen zal de voorkeuren & machtsverhoudingen weerspiegelen.  

• Grote lidstaten zullen terughoudender zijn over liberalisering als er een “unilateraal 

alternatief” is, zodat ze het zich kunnen permitteren om niet mee te doen.  

• Zo leiden onderhandelignen niet tot upgrading the common interest, wel tot een lowest 

common denominator uitkomst: geen sprong voorwaarts, maar het stapje dat nog net 

aanvaardbaar si voor de meest terughoudende lidstaat.  

▪ Institutionalisering van de afspraken.  

• Supranationale instellingen krijgen taken toebedeeld opdat de samenwerking zo goed 

mogelijk verloopt.  

o Kritiek:  

▪ Heeft onvoldoende aandacht voor het samenwerkingsproces.  

▪ Beschouwt integratie als een # momentopnames van krachtmetingen tussen staten met vaste 

belangen.  

▪ Ze reduceert de regering tot doorgeefluik van de voorkeuren van machtige belangen.  

▪ Ze overschat de rol van staten. 

▪ Ze onderschat de invloed van supranationale instellingen, vb. Co 

• New-intergouvernmentalism 

o EU wordt gekenmerkt door een integratieparadox = de expansie met nieuwe beleidsterreinen zoals 

monetair beleid, interne & externe veiligheid en migratiebeleid is niet gepaard gegaan met een 

versterking van de supranationale instellingen; 

▪ Besluitvorming bij consensus 

▪ Oprichting nieuwe organen i.p.v. de bestaande te versterken.  

14.4 Governance-benadering 
• Verklaren de ontwikkelingen binnen het integratieproces, niet dat laatste als een geheel; uitkomsten van beleid 

& verhoudingen tussen de instellingen.  

14.4.1 Multi-level governance 
• Europees integratieproces = politiek stelsel waarin verschillende bestuurslagen op elkaar gestapeld zijn.  

o EU wordt gekenmerkt door versnippering van gezaghebbende besluitvorming over verschillende 

territoriale niveaus & over allerlei publieke/private actoren.  

• Nationale regeringen zijn niet de spil waar alles draait om in Europese politiek, ze zijn net beperkt in hun gezag.  

• Is antwoord op critici van het liberaal intergouvernementalisme: staten zijn niet de enigen die ertoe doen.  

• Kritiek: 

o Zelfde kwaal als spillovermechanisme: het is een metafoor die het Europese politieke stelsel beschrijft, 

maar het kan niet verklaren wat er in dit politiek gebeurt omdat ze blind is voor macht(sverhoudingen).  

14.4.2 De institutionele benaderingen 
• Gaan uit van de rol van instituties: 

o Formele instituties: vb. de Europese instellingen & formele besluitvormingsregels  

o Informele instituties: allerlei normen & praktijken.  
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1. Rationale-keuze institutionalisme  

o Instituties = de uitkomst van gedrag van spelers die hun eigenbelang nastreven & elkaars gedrag 

beïnvloeden.  

o Formele instituties; geen neutrale arena’s, ze beïnvloeden “het spel” & de uitkomsten.  

▪ Kunnen ook als autonome speler optreden: principal-agent-theorie 

• = lidstaten (= principals) delegeren bevoegdheden aan instellingen (= agents) om 

samenwerking beter & efficiënter te laten verlopen 

• Vervolgens zal de agent activiteiten ontwikkelen om zijn bevoegdheden zo goed mogelijk 

uit te voeren.  

o De agent zal proberen zo veel mogelijk op te rekken om zo steeds meer invloed 

te verwerven op het proces dat hij moet beheren. 

o De principal zal de bevoegdheid niet gemakkelijk kunnen terugdraaien.  

2. Historisch institutionalisme 

o Zowel formele als informele instituties hier 

o Een ooit gemaakte keuze kan langetermijngevolgen hebben die vooraf niet volledig doorzien werden.  

▪ ➔ Padafhankelijkheid = nieuwe besluiten worden telkens genomen binnen de beperkingen van 

bestaande instituties.  

▪ ➔ Veiligheidspalletjeseffect = er is altijd wel een partij die belang heeft bij behoud van de status 

quo & daarom verandering tegenhoudt.  

3. Sociologisch institutionalisme 

o Nadruk op rol van ideeën  

o Instituties = formele regels, maar ook symbolische/morele “scripts” die betekenis geven aan handelen.  

o Hier zijn spelers niet bezig met hun belang in termen van kosten & baten, maar hebben ze een bepaald 

begrip (understanding) van de wereld om hen heen.  

▪ Laten zich niet leiden door een logic of consequences, waarbij ze een keuze maken op basis van 

de gevolgen voor hun eigenbelang in termen van kosten en baten.  

▪ Ze volgen een logic of appropriateness: ze vragen zich af wat voor hen, met hun ideeën & 

identiteit, passend is.  

o Schimmelfenning; zegt dat de EU-lidstaten zich in een retorische val hebben gestoken:  

▪ Ze steunden lang de democratisering in de voormalige communistische landen & spiegelen hun 

steeds voor dat ze bij “Europa” hoorden als ze kapitalistisch & democratisch zouden zijn.   

• EU zou haar democratische identiteit verloochenen als ze deze landen zou weigeren 

terwijl ze nu democratisch & kapitalistisch waren.  

o Zeggen ook dat communicatieprocessen belangrijk zijn: het overtuigen van een ander is daarbij belangrijk 

▪ => Norm entrepreneurs zijn mensen/belangengroepen die met nieuwe oplossingen komen & 

erin slagen anderen van de juistheid van die oplossing te overtuigen.  

14.5 Constructivisme & kritische benaderingen 
1. Sociaal constructivisme:  

o Zet zich af tegen rationalistische benaderingen & stelt de sociale constructies vd werkelijkheid centraal  

▪ =~ sociologisch institutionalisme  

o De sociale omgeving definieert (constitueert) onze identiteit (wie we zijn) & omgekeerd wordt die door 

onze dagelijkse praktijken geproduceerd.  

2. Kritische politieke economie: 

o Europese integratieproces is de enige regionale uitdrukking van de veranderende aard van het globale 

kapitalisme.  

o EU staat centraal in het licht van globalisering.  

3. Genderbenadering: 

o Er bestaat niet één genderperspectief op de EU.  

o Gender = de sociaal-culturele betekenissen die aan mannelijkheid & vrouwelijkheid worden 

toegeschreven & de complexe & variabele relaties tussen de twee.  

o EU wordt gezien als kampioen van gendergelijkheid & als neoliberaal project dat gendergelijkheid in de 

weg staat als gevolg van de focus op marktintegratie.  
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14.6 Postfunctionalistische theorie 
• Verwijst naar de uitkomst van het proces: integratie wordt gedreven door een mismatch tussen bepaalde 

problemen & de wijze waarop governance is georganiseerd.  

o Dat wil niet zeggen dat de uitkomst functioneel is of de pressie op basis van de verdeling van verwachte 

kosten & baten weerspiegelt.  

• Brengt “massapolitiek” in; het spel vaan voorkeursvorming & onderhandelingen over integratie beland in de 

publieke arena.  

• Vraagt meer aandacht naar de constructie van identiteit die gemobiliseerd kan worden door politieke partijen & 

doorwerkt in voorkeursvorming & onderhandelingen.  

Les 4 & 5: Hoofdstuk 5 (Raad & Europese Raad) 
5.1 De Raad & Europese Raad, intergouvernementeel tegengewicht 

5.1.1 Ontstaansgeschiedenis  
A. Raad van Ministers 

o Ontstaan:  

▪ 1951 

o Doel:  

▪ Intergouvernementeel karkater van de Europese besluitvorming te waarborgen als tegenwicht 

voor het initiatiefrecht van de Europese Commissie.  

o Samenstelling:   

▪ (Wisselende) vertegenwoordigers van hun lidstaatregeringen 

o Bevoegdheden: 

▪ Besluiten nemen op basis van de voorstellen van de Commissies & het advies van het EP.  

o Verdere verloop:  

▪ 1957: Werd instelling van de EEG 

▪ VvL: Heet Raad van de EU, of kortweg “Raad” 

B. Europese Raad 

o Ontstaan:  

▪ In 1974 stelde Giscard d’Estaing voor om een ER van regeringsleiders in te stellen.  

▪ Moest intergouvernementeel tegenwicht tegen supranationaal EC bieden.  

o Doel: 

▪ Formeel: Moest regeringslieders de mogelijkheid bieden om informeel te overleggen 

▪ De facto: Kreeg na verloop van tijd meer & meer macht, werd machtscentrum in integratieproces 

o Verdere verloop:  

▪ EA (1986): formeel als gemeenschapsinstelling zoals alle andere instellingen ingesteld, de facto 

bestond het al langer.  

5.1.2 Taken & bevoegdheden van de Raad 
1. Wetgevende taak: 

o Bijna alle Europese besluiten worden door de Raad genomen, vaak samen met EP.  

o Samen met EP: 

▪ Europese begroting 

▪ Sluiten namens de EU overeenkomsten met niet-lidstaten & andere internationale organisaties 

o Neemt beslissingen over het Europese buitenlandse beleid & veiligheids- en defensiebeleid.  

2. Coördinatie van beleid:  

o Manier voor lidstaten om bepaalde beleidsdomeinen nauwer te coördineren a.d.h.v. nationale 

beleidsmaatregelen.  

o Bekendste: Europees Semester 

▪ Commissie maakt grondige analyse van de situatie in verschillende lidstaten & op basis daarvan 

besluit de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) over de aanbevelingen per land.  
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3. Delegatie:  

o Raad kan besluiten om de Commissie op te dragen besluiten uit te voeren.  

o Europese richtlijnen/verordeningen hebben soms verdere uitvoering nodig & dat vindt plaats in 

werkgroepen van nationale & Europese ambtenaren.  

5.1.3 Taken & bevoegdheden van de Europese Raad 
• Draagt zorg voor de politieke sturing & belangrijkste beslissingen in de EU.  

• Heeft in alle fasen van besluitvorming veel invloed: 

o Agendavorming: vormt concurrentie met het initiatiefrecht met de Commissie.  

• Commissievoorzitter: is maar zo machtig als zijn eigen persoonlijkheid & de lidstaten dat toelaten.   

• Mogen geen wetgeving aannemen: dat doet de Raad.  

o Ze brengen communiqués uit met conclusies van hun beraadslagingen.  

o De afspraken tussen regeringsleiders wordt vervolgens formeel vastgelegd in de Raad.  

o Conclusies van het voorzitterschap zijn niet-juridisch bindend, ze worden binnen de EU beschouwd als 

belangrijke documenten & worden gerespecteerd door andere instellingen.  

=> functioneren dus als een vorm van soft law: zijn niet afdwingbaar, spelen wel rol in besluitvorming.  

5.2 Organisatie van de Raad van Ministers 
• Samenstelling:  

o Vertegenwoordigers van de lidstaten die bevoegd zijn om bindende besluiten te nemen namens het 

bestuur van het eigen land.  

o Federale staten: regionale besturen zijn ook vertegenwoordigt a.d.h.v. regionale minister  

5.2.1 Tien gezichten van de Raad: Raadsformaties 
• Raad vergadert in wisselende samenstelling van bewindslieden, naargelang het beleidsterrein.  

• 2002: # vakraden (= raadsformaties) gereduceerd tot 9, nu 10: Algemene Zaken & Buitenlandse Zaken gesplitst 

o Raad Algemene Zaken: Bespreking/afstemming van werkzaamheden van die maand in alle raden.  

o Raad BuZa: Bespreking buitenlands beleid & externe optreden van de EU. 

5.2.2 Secretariaat-Generaal 
• Draagt zorg voor het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad, de ER, het Coreper & alle wg’s.  

• Taak:  

o Technische voorbereiding van de vergaderingen.  

o Coördineert tolkdiensten 

• Leiding: Secretaris-Generaal 

o Mandaat: 5j 

▪ Lidstaten stemmen erop met GMS 

o Taken: 

▪ Zorgt voor soepel verloop tussen voorzitterschappen van de Raad 

▪ Treedt op als topadviseur 

5.2.3 Het Voorzitterschap 
• Toerbeurt van 6 maanden.  

• Ambtenaren/politici uit het voorzittende land leiden alle vergaderingen van de Raad op alle niveaus.  

• Tot VvL: voorzitter van Raad = voorzitter van ER 

• Als voorzitter kan een land de agenda, het tempo & uitkomst van de besluitvorming beïnvloeden.  

o Agenda: landen zetten dan hun eigen puntjes op de agenda.  

• Problemen:  

o Vergaderingen werden vaak niet goed voorbereid  

o Opeenvolgende voorzitterschappen werden niet op elkaar afgestemd => Raadsagenda’s niet op elkaar 

afgestemd.  

• Oplossing: drie lidstaten die na elkaar het voorzitterschap bekleden (= trio/trojka) stemmen hun 

beleidsprioriteiten op elkaar af.  

o => taakverdeling 
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5.2.4 Het Coreper (= Comité des représentants permanents)  
• = comité van nationale ambassadeurs die Raad bijstaat. 

• Permanent gevestigd in Brussel 

• Samenstelling: ambassadeurs (= Permantente Vertegenwoordigers) van lidstaten bij EU.  

• Compositie:  

o Coreper II:  

▪ Permanente Vertegenwoordigers zelf nemen hier zitting 

▪ Behandelen institutionele/financiële/juridische zaken die de Unie aangaan  

▪ Bereidt ook de RAZ & RBZ voor.  

o Coreper I:  

▪ Plaatsvervangende PV’s nemen hier zitting 

▪ Bereidt alle andere raadformaties voor.  

• (Plaatsvervangende) PV’s worden ondersteund door nationale ambtenaren van de verschillende ministeries & 

diplomaten  

• Is het hoogst ambtelijke niveau waarop Europese voorstellen besproken worden.  

o Zijn ambassadeurs het eens; voorstel als A-punt (als hamerstuk) naar de Raad.  

▪ Hier worden besluiten formeel vastgelegd zonder discussie, tenzij een lidstaat dat verzoekt.  

o Zijn ambassadeurs het niet eens; voorstel als B-punt naar de Raad.   

▪ => politieke knopen worden op een hoger, politiek niveau uitgeklaard. 

5.2.5 De Werkgroepen van de Raad 
• Veel besluiten die de Raad neemt, zijn al uitonderhandeld tussen nationale ambtenaren die samenkomen in 

Raadswerkgroepen.  

o Hier bereiden ambtenaren de besluitvorming van het Coreper & de Raad voor.  

• Hier worden alle nieuwe Commissievoorstellen besproken & onderhandeld.  

• Permanent of ad-hoc.  

• Is ze het eens; voorstel als A-punt (als hamerstuk) naar de Raad.  

o Hier worden besluiten formeel vastgelegd zonder discussie, tenzij een lidstaat dat verzoekt.  

• Samenstelling:  

o Nationale ambtenaren 

o Soms mederwerkers van de PV’s  

o Medewerker van de Commissie 

5.2.6 Speciale (= “hoge”) Comités 
• Samenstelling: hoge nationale ambtenaren 

• Organigram: tussen wg’s & Coreper 

• Taak: adviseren 

o De conclusie van hun overleg wordt voorgelegd aan Co voordat de RvM het krijgt.  

o Speciaal Comité Landbouw (CSA) kunnen hun mening over voorstellen direct voorleggen aan ER. 

5.3 Besluitvorming in de Raad van Ministers 
• Raadvoorzitter; stelt voorlopige agenda met A- & B-delen op.  

o Deel A: punten met overeenstemming in Coreper of CSA; neemt deze zonder inhoudelijke discussie aan. 

o Deel B: punten waarover leden van de Raad zelf een politiek besluit moeten nemen.  

5.3.1 Stemmen bij unanimiteit of gekwalificeerde meerderheid 
• Standaardregel: GMS 

o Meerderheid op grond van # landen dat voor een besluit is: 55% 

o Meerderheid van die landen hun bevolkgingsaantal: 65% 

• Gevoelige terreinen: Unanimiteit 
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5.3.2 Onderhandelingen  
• Het is voor een land niet verstandig om steeds dwars te liggen in de Raad: beter om serieus mee te 

onderhandleen & te proberen de tekst van het voorstel aan te passen zodat het beter uitpakt als het er door 

geraakt.  

• Het is nodig voor alle landen om coalities te sluiten om een meerderheid/blokkerende minderheid te kunnen 

vormen.  

5.3.3 Efficiënt vergaderen 
• Leden:  

o Ministers 

o PV’s  

o Ambtelijke adviseurs uit nationale ministeries  

• Spreektijd voor delegaties: max. 2 min 

• Geen tafelrondes, tenzij een onderwerp voor het eerst op de agenda staat.  

• Delegaties worden zo gestimuleerd groepsstandpunten voor te bereiden en groepswoordvoerders aan te stellen.  

5.3.4 Openheid & transparantie  
• Notulen & stemverklaringen van de Raadsvergaderingen + al haar voorbereidende vergaderingen zijn openbaar.  

5.4 Organisatie van de Europese Raad 
• Besluiten: Unanimiteit 

• Samenstelling: 

o Voorzitter ER 

o Voorzitter Co 

o Staatshoofden/regeringsleiders, bijgestaan door ministers van BuZa  

o Hoge Vertegenwoordiger voor BuZa & Veiligheidsbeleid 

5.4.1 De ER & de Europese president: het nieuwe hart van de Europese Integratie 
• 2009: ER gepromoveerd tot een officiële gemeenschapsinstelling 

• Degenen die tegen het VvL protesteerden uit angst voor een “Europese superstaat”, hebben dus over het hoofd 

gezien dat het Verdrag juist de positie van de lidstaten binnen de EU versterkt.  

o Belangrijke vernieuwingen in het VvL: 

1. Afschaffing van het roulerend voorzitterschap van de ER + aanstelling vaste voorzitter 

• Taak: Herkenbaarheid & agendabepalende/sturende kracht van de ER te versterken.  

2. Versterking positie van de HGVBZV: een Europese minister van BuZa.  

5.4.2 Achter de schermen van de ER 
• Algemeen: 4x/jaar 

• Agenda bepaalt door: 

o Lopende Europese procedures 

o Overheerst door actuele ontwikkelingen in de internationale politiek 

▪ Kunnen ook aanleiding zijn tot “buitengewone bijeenkomst van de ER”.  

• Dag 1: stelt draft conclusions (= conceptconclusies) voor op basis van het verloop van de onderhandelingen.  

o Vaak voorafgaand van de ER al opgesteld, zodat regeringsleiders ze eventueel kunnen bespreken met het 

nationale Parlement.  

• Dag 2: ER wordt afgesloten indien er consensus heerst over de tekst = “Conclusies van het voorzitterschap” 

5.4.3 Democratische controle 
• Dag na ER: voorzitters ER & Co doen verslag voor EP.  

• Op verloop van de vergaderingen van de ER heeft EP geen invloed, de handelingen ervoor & erna wel.  

• Taken: 

o Voordracht voorzitter Co 

o Benoeming HGGBZV 

o Benoeming president van de ECB 
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5.5 Tot slot 
• VvL heeft rol & positie van de lidstaten in het Europese samenwerkingsproces veranderd:  

o Nationale regeringen nauwer samenwerken met het EP & nationale parlementen  

o Het intergouvernementele ER werd opgewaardeerd & het initiatiefrecht van de Co werd ondermijnd.  

Les 6: Hoofdstuk 3 (Europese Commissie) 
3.1 Organisatie 

• Commissie:  

o College van Commissarissen  

o Gehele organisatie die hier achter staat 

3.1.1 Voorzitter van de Commissie  
• Mandaat: 5j 

• Hernieuwbaar: Ja 

• Keuze: politiek gevoelig: moet EP & alle lidstaten in ER achter zich hebben 

o ER: GMS 

▪ Tot 2014 nam deze het initiatief van voordracht 

o Vervolgens stemt EP 

▪ Vanaf 2014 neemt deze het initiatief van voordracht => Spitzenkandidaten 

• Rol: 

o Primus inter pares = heeft dezelfde rechten als de overige leden van de Commissie.  

• Taken: 

o Verantwoordelijk voor grote beleidslijnen vd Commissie. 

o Verantwoordelijk voor belangrijke Europese initiatieven die meerdere beleidsterreinen aangaan.  

o Bemiddelt bij conflicten tussen commissarissen. 

o Vertegenwoordigt de Commissie in zittingen van de ER. 

o Vertegenwoordigt de Commissie bij belangrijke internationale topontmoetingen. 

3.1.2 College van Commissarissen  
• VvL: Vanaf 2014 zou Commissie worden ingekrompen tot 2/3 van het aantal lidstaten,  

o Werd later terug geschrapt 

• Alle commissarissen hebben hun eigen beleidsterrein (= portefeuille) 

o Worden ondersteund door een directoraat-generaal (= ministerie) of een specifieke dienst 

o Voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen.  

• Sinds VvL: Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor BuZa & Veiligheidsbeleid 

o =~ Europese minister van BuZa 

o Taken: 

▪ Vicevoorzitter van de Commissie  

▪ Verantwoordelijk voor externe betrekkingen van de Commissie  

▪ Voorzitter van de Raad voor BuZa 

o Ondersteund door European External Action Service (EEAS) 

• Voordracht: 

1. Commissarissen worden voorgedragen door de lidstaten in overleg met voorzitter 

▪ Lidstaten: (binnenlandse) politieke overwegingen spelen grote rol 

▪ EP: inhoudelijke/professionele bekwaamheden spelen grote rol 

2. Zij & HV worden goedgekeurd door het EP 

3. Dan wordt het volledige College bij GMS benoemd door de ER 

• Commissarissen moeten onafhankelijk van thuisland opereren.  

o Er is sprake van politisering = partijpolitieke overwegingen spelen een steeds grotere rol in de selectie 

van commissarissen, de toekenning van portefeuilles en de alliantievorming binnen de Commissie.  

• Commissie is verantwoording schuldig aan het EP 
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o EP mag geen individuele commissarissen naar huis sturen, voorzitter Co kan dat wel.  

o Commissie moet collectief ontslag nemen als het EP een motie van afkeuring aanneemt.  

• Taken: 

1. Geven politieke leiding aan hun directoraat-generaal  

2. Vertegenwoordigen de Commissie op hun beleidsterrein in vergaderingen van de Raad, EP & in contacten 

met regeringen van lidstaten.  

o Bijgestaan door een persoonlijke kabinet 

• Beslissingsprocedures:  

1. Mondelinge procedure:  

▪ Bedoeld voor politieke gevoelige dossiers waarover de betrokken directoraten-generaal geen 

overeenstemming konden bereiken.  

2. Schriftelijke procedure:  

▪ Bestemd voor onderwerpen die niet al te gevoelig zijn.  

▪ Hierover is reeds overeenstemming bereikt tussen de betrokken DG’s & de Juridische Dienst van 

de Commissie.  

▪ Worden niet nader besproken tenzij een commissaris zegt niet met het besluit in te kunnen 

stemmen. 

3. Machtigingsprocedure:  

▪ Omvat alle zaken die het College naar individuele commissarissen heeft gedelegeerd.  

4. Delegatieprocedure:  

▪ Gebruikt voor technische zaken zonder politieke relevantie, dat te maken heeft met management 

& organisatie.  

5. Algemeen: principe van collegialiteit voor alle zaken 

▪ = eenmaal een besluit genomen is, zijn de commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

beleid van de Commissie & de uitvoering ervan.  

3.1.3 Het Ambtelijke Apparaat 
• 32 Directoraten-Generaal 

o Verantwoordelijk voor specifieke beleidsterreinen 

o Bestaat steeds uit een # directoraten 

▪ Bestaat steeds uit een # afdelingen 

o Ambtenaren:  

▪ Tijdelijke staf 

• Nationale deskundigen, gedetacheerd vanuit hun lidstaat 

▪ Vaste staf 

• Geselecteerd op basis van concours: strenge toelatingscriteria 

o Voldoende kwalificaties & werkervaring 

o Min. 2 EU-Talen machtig 

• Informeel: ook geografische quota  

• 16 Diensten 

o Organisatiebrede taken 

3.1.4 Een gigantische bureaucratische machine?  
• Commissie = relatief kleine organisatie 

3.2 Taken 

3.2.1 Beleidsvormende taken 
• Aanvang: stippelt grote beleidslijnen uit. 

• Worden vervolgend geconcretiseerd in een jaarlijkse speech door de Commissievoorzitter (= Staat van de Unie) 

& een bijbehorend werkprogramma dat de belangrijkste initiatieven voor het komende jaar bevat.  

• Ook publiceert de Commissie beleidsvoornemens voor specifieke beleidsterreinen: 

1. Groenboeken: bevatten ideeën vd Co & beogen een discussie op gang te brengen met lidstaten, 

belanghebbenden & het bredere publiek. 
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2. Witboeken: documenten die concrete beleidsvoornemens op een bepaald terrein op een rij zetten. 

• Belangrijkste beleidsvormende taak: ontwikkelen & indienen van voorstellen tot regelgeving.  

o Commissie heeft op de meeste beleidsterreinen het exclusieve recht van initiatief 

▪ Raad & EP hebben het recht om de Co te vragen een bepaald voorstel in te dienen.  

o Bij een bepaald # onderdelen van de beleidsterreinen (: vrijheid, veiligheid & rechtvaardigheid) deelt ze 

het RvI met de Raad.  

• Publiceert ook mededelingen: 

o Geen wettelijke status  

o Zijn belangrijke beleidsdocumenten waarin de Co haar visie uiteenzet overeen bepaalde kwestie & 

politiek debat op gang brengt.  

• Vaak gezien als motor achter Europese integratie.  

o Maar: blijft afhankelijk van andere actoren voor het ontwikkelen van beleid.  

▪ Een groot # voorstellen worden de facto door de Raad, lidsta(a)t(en), belangengroepen,… 

bedacht.  

o Ook als Co zelf met een plan voor een nieuw voorstel komt, consulteert zij gewoonlijk belanghebbenden 

voor dat zij het plan verder uitwerkt:  

1. Interne raadpleging 

• = raadplegen van andere DG’s als het gaat om dossiers die meerdere beleidsterreinen 

bestrijken.  

2. Externe raadpleging 

• = raadplegen van externe belanghebbenden.  

• Hiervoor gebruikt de commissie:  

o Expertcomités, gevormd door specialisten uit de lidstaten  

o Raadplegende comités, gevormd door vertegenwoordigers van 

belangengroepen, beroepsorganisaties & bedrijfsleven.  

• Voordeel:  

o Commissie vergroot haar slagvaardigheid & krijgt de nodige expertise om het 

voorstel te ontwikkelen.  

• Nadelen: 

o Vergroot hiermee haar afhankelijkheid van de expertise/belangen van andere 

nationale actoren.  

o Non-profitorganisaties hebben hierop kritiek op de disproportionele rol die het 

bedrijfsleven speelt in het voorbereidingsproces.  

3.2.2 Controlerende taken 
• Beschikt over # instrumenten om te zorgen dat regelgeving goed wordt uitgevoerd: 

o Ondersteunt lidstaten die problemen hebben met implementatie. 

o Stimuleert bilaterale uitwisseling van ervaringen met nationale implementatie en handhaving van 

Europees beleid.  

o Inbreukprocedure = Co kan een juridische procedure starten tegen lidstaten die Europese regelgeving 

niet tijdig/correct implementeren.  

▪ Wordt vaak voorafgegaan door informele dialoog over potentiële implementatieproblemen 

tussen Co & lidstaat = EU Pilot.  

▪ Verloop: 

1. Ingebrekestelling: een schrijven aan een lidstaat waarin de Co uiteenzet op welke manier 

ze volgens haar tekort geschoten is.  

2. Lidstaat moet hierop reageren & uitleggen waarom de regel nog niet (correct) 

geïmplementeerd is.  

3. Als de Co geen genoegen neemt met dit antwoord, kan zij een met redenen omkleed 

advies aan de lidstaat sturen waarin deze wordt opgedragen de regel binnen een 

gestelde termijn correct te implementeren.  

4. Gebeurt dit niet: zaak wordt verwezen naar het Hof, hier start gerechtelijke fase.  
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3.2.3 Bestuurlijke taken 
1. Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de EU: beheer van de financiën.  

2. Managen van programma’s & projecten.  

3. Verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe betrekkingen van de EU.  

4. Implementatie van Europees beleid.  

o Onderscheid: 

a) Delegatie 

• Raad delegeert veel naar Commissie; ze moet regelgeving die Raad heeft vastgesteld 

verder concretiseren in meer gedetailleerde regelgeving.  

1. Voor gedelegeerde handelingen: moeten RvM & EP zich over het Commissievoorstel tot 

gedelegeerde regelgeving uitspreken.  

2. Voor uitvoerende handelingen: comitologie = systeem van “implementatiecomités” 

o => zo’n comités van nationale experts assisteren & controleren de Commissie 

b) Daadwerkelijke implementatie (uitvoering) 

• Is formeel eindverantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van EU-beleid. 

• Op meeste terreinen heeft ze echter weinig directe uitvoeringscapaciteit => moet beroep 

doen op nationale diensten/ambtenaren. 

• Uitz.: terrein van mededinging 

o Maar ook hier wordt Co bijgestaan door nationale overheden, verenigd in 

European Competition Network 

5. Evalueren van Europese wetgeving & beleid. 

o Impact assessments = effectrapportages die worden opgesteld voordat de Commissie een voorstel tot 

nieuwe regelgeving doet.  

o Ex-postevaluaties = evaluaties na implementatie van wetgeving. 

3.3 Agentschappen 
• Agentschappen maken strikt genomen niet deel uit van Commissie 

3.3.1 Wat zijn ze & waarom bestaan ze?  
• Agentschap = organisatie die specifieke overheidstaken uitvoert buiten het normale kader van de overheid.  

o Houdt zich dus bezig met overheidstaak, maar maakt niet direct deel uit van een ministerie of Erp 

instelling.  

o Geniet grote mate van zelfstandigheid.  

o Houden zich bezig met problemen die niet efficiënt kunnen worden opgelost door de lidstaten 

afzonderlijk of door de al bestaande Europese instellingen.  

3.3.2 Verschillende typen 
• 2 criteria van onderscheid:  

1. Uitvoerende agentschappen:  

▪ Opgericht voor vaste periode  

▪ Gevestigd op dezelfde locatie als de Commissie  

▪ Vallen rechtstreeks onder een DG 

▪ Voeren Europese programma’s uit.  

2. Regulerende/beleidsagentschappen: 

▪ = gedecentraliseerde agentschappen  

▪ Zijn over heel de EU verspreid  

▪ Spelen rol in het beleidsproces & zijn allemaal onafhankelijk.  

• Typen:  

1. Regulerende agentschappen 

▪ Agentschappen die de werking van de interne markt vergemakkelijken.  

▪ Hebben meest verregaande bevoegdheden & reguleren zelfstandig of in samenwerking met Co.  

2. Adviserende agentschappen 

▪ Adviseren de Co over technisch/wetenschappelijke zaken & maken aanbevelingen ten behoeve 

van de besluitvorming 
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▪ Mogen geen eigen besluiten nemen, maar hun advies wordt meestal wel gevolgd.  

 

3. Agentschappen voor operationele activiteiten 

▪ Hebben operationele taken die zeer specialistische inbreng vergen of politiek gevoelig zijn.  

4. Agentschappen voor het vergaren & verspreiden van informatie & het bevorderen van de soc dialoog 

▪ Vormen soort van denktanks die achtergrondinfo verzamelen & verspreiden. 

▪ Proberen belangengroepen bij elkaar te brengen om ze zo gemakkelijker met elkaar te laten 

overleggen/samenwerken.  

5. Toeleverancies 

▪ Leveren diensten aan Europese instellingen  

3.3.3 Agentschappen: wie controleert?  
• Europese Rekenkamer & EP:  

o Bekijken of ze effectief optreden 

o Bekijken de kwaliteit van hun optreden 

3.4 Tot slot 
• Misvattingen over Commissie:  

1. Commissie wordt gezien als een Europese regering die vanuit Brussel allerlei regels aan lidstaten geeft 

▪ Maar: is een regering met wetgevende bevoegdheden, wél een instelling met taken op het vlak 

van beleidsvoorbereiding, bestuur & controle.  

• om haar ideeën verwezenlijkt te krijgen, moet ze samenwerken met andere 

instellingen/belanghebbenden.  

▪ Maar: als we Brussel de fout geven, vergeten we dat er nationale actoren in alle fasen hebben 

meebeslist.  

2. Commissie is een gigantisch apparaat 

▪ Wanneer we naar het # ambtenaren & het budget kijken, blijkt dat ze relatief klein is.  

▪ Ze kan toch in haar groot takenpakket slagen door hulp/expertise van het nationale niveau.  

Les 7: Hoofdstuk 4 (Europees Parlement) & Hoofdstuk 15 

4.1 Geschiedenis & Ontwikkeling 
• 1952: Gemeenschappelijke Vergadering 

o Taken: 

▪ Controlerende taken 

▪ Adviserende taken 

▪ => niet-bindende adviezen 

o Verkozen: 

▪ Niet-rechtstreeks => Dubbelmandaat (nationaal – Europees Parlement) 

• 1958: Europese Parlementaire Vergadering 

o Werkterrein:  

▪ Uitbreiding naar EEG & Euratom 

o Taken: 

▪ Meedoen aan besluitvorming 

▪ De facto weinig 

• 1962: Europees Parlement 

• 1979: Rechtstreekse verkiezingen 

o Mandaatduur: 5j 

o Elke lidstaat heeft eigen kieslijsten 

o Elke lidstaat organiseert verkiezing volgens nationale procedures 

o Variërend opkomstpercentage varieert sterk tussen lidstaten.  

▪ => Second-order-verkiezingen:  

• Verkiezing gedomineerd door nationale thema’s. 
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• Wordt door kiezers gebruikt om signaal te geven aan nationale regering.  

4.2 Samenstelling & locatie 
• VvL: 750 leden + voorzitter 

o Verdeling; gebaseerd op inwoners# 

o Zekere mate van proportionele verdeling, maar: 

▪ Kleinere landen; oververtegenwoordigd 

▪ Grotere landen; ondervertegenwoordigd 

4.2.1 Fracties 
• Parlementsleden zitten namens hun land in het Parlement 

o De facto zitten ze er namens hun nationale politieke partij, die samenwerkt met een Europese fractie.  

o Fractie = verschillende nationale politieke partijen met een verwante ideologie.  

o Daarnaast: niet-ingeschreven = parlementsleden die zich niet bij een van de fracties aangesloten hebben. 

4.2.2 Nationale VS partijpolitieke belangen 
• Samenwerking in fracties niet altijd gemakkelijk:  

o Leden volgen vaker de factie dan hun nationaliteit, maar soms weegt nationaliteit zwaarder door.  

o Leden kunnen zo in een spagaat terechtkomen = Europarlementariërs worden tijdens verkiezingen 

nauwelijks afgerekend op of beloond voor hun prestaties op Europees niveau.  

• Een carrière in het EP werd lang gezien als een springplank voor een baan in de nationale politiek of als laatste 

baan voor het pensioen.  

o Nu veranderd: er zijn steeds meer politici die een volwaardige Europese carrière nastreven.  

▪ Ook zijn er steeds meer eurokritische/eurosceptische parlementsleden.  

4.2.3 Bestuur van het EP 
• Leiding: voorzitter  

o Taken: 

▪ Leidt plenaire vergaderingen  

▪ Tekent begroting 

▪ Vertegenwoordigt EP in externe relaties & relatie met Commissie/Raad 

o Verkiezing: AMH 

o Mandaatduur: 2.5j 

o Persoon: Rouleert vaak tussen de twee grootste fracties 

• Ondersteuning: secretariaat 

4.2.4 Drie zetels van het EP 
• Drie plaatsen: 

o Straatsburg (Fr): maandelijkse plenaire vergadering 

o Brussel (Be): meeste vergaderingen  

o Luxemburg: secretariaat zetelt hier ook 

• Europarlementariërs hebben al verschillende keren opgeroepen om enkel Brussel te gebruiken.  

o VvA: Jaarlijks 12 plenaire vergaderingen in Straatsburg 

o EP heeft niet laatste woord in deze kwestie: nood aan unanimiteit in ER.  

4.3 Bevoegdheden 

4.3.1 Wetgevende taken 
• Niet volwaardig wetgever: geen initiatiefrecht op wetgeving 

o Geeft wel verzoeken aan EC om op bepaalde terreinen een voorstel voor Europese wetgeving uit te 

werken.  

• Medewetgevende macht: keurt samen met RvM wetgeving goed/af.  

• Buitenlands beleid: EP weinig macht.  

• Verloop: 
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o VvM: codecisieprocedure => EP een ware wetgever 

o VvA & VvN: toepassing codecisieprocedure werd uitgebreid naar nieuwe domeinen 

o VvL: codecisieprocedure = gewone wetgevingsprocedure geworden 

4.3.2 Begrotingstaken 
• EP is belangrijk bij het jaarlijks vaststellen van de begroting van de EU.  

o Had in het begin enkel zeggenschap over niet-verplichte uitgaven.  

o VvL: verandering: De begroting is nu het enige domein waar EP meer macht heeft van RvM.  

• Begrotingsprocedure: 

a) Eigenmiddelenbesluit 

▪ Legt vast hoe de Eu aan geld komt 

▪ Zij heeft vier bronnen:  

1. Importheffingen op landbouwproducten uit niet-EU-landen. 

2. Invoerrechten op industriële producten uit niet-EU-landen.  

3. 0.3% van de btw-opbrengsten van de lidstaten.  

4. Een nationale bijdrage van 1.23% van het bruto nationaal inkomen.  

b) Meerjarig Financieel Kader (MFK) 

▪ Legt de grote lijnen voor 5 à 7 jaren vast 

▪ Goedgekeurd door EP (AMH) & RvM (Unanimiteit) 

c) Jaarlijkse vaststelling van de begroting 

▪ Verloop: 

• Commissie dient ontwerpbegroting in 

• EP (AMH) & RvM (GMS) keuren die goed 

o EP dient vaak amendementen in.  

o Bemiddelingscomité wordt bijeengeroepen met vertegenwoordigers van RvM & 

EP. 

o Moeten binnen 21 dagen een compromis vinden.  

o Compromis moet door EP én RvM goedgekeurd worden.  

o Wordt er tegengestemd in RvM: EP stemt op alle amendementen afzonderlijk.  

▪ Diegenen met meerderheid in EP worden toch in begroting opgenomen  

▪ Indien meerderheid van EP begroting afkeurt, moet Commissie met een 

nieuw voorstel komen.  

4.3.3 Controletaken 
1. Controleert andere Europese instellingen:  

o  => Checks & balances 

2. Commissie-verkiezingen: 

o Stelt voor & benoemt de Commissievoorzitter 

o Organiseert hoorzittingen waarin alle kandidaat-commissarissen uitvoerig ondervraagd worden.  

o EP stemt over gehele college 

3. Commissie-controle: 

o Commissie is politieke verantwoording verschuldigd aan EP. 

▪ EP kan mondelinge & schriftelijke vragen stellen.  

o EP kan motie van wantrouwen aannemen tegen gehele Commissie  

▪ Dubbele meerderheid voor nodig:  

• AMH aanwezigheid van alle Parlementsleden  

• 2/3 MH van uitgebrachte stemmen 

4.4 Werkwijze 

4.4.1 Parlementaire commissies  
• Hierin gebeurt belangrijkst wetgevend werk.  

• Alle leden zijn lid van 1(+) commissies. 

• Deze beoordelen de beleidsvoorstellen op hun terrein.  
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• Voor ieder voorstel wordt een lid van de commissie als rapporteur aangewezen.   

o Bereidt discussies over het voorstel voor. 

o Formuleert amendementen. 

o Stelt toelichting op.  

• Als Commissieleden het eens zijn, keuren zij het verslag met de amendementen bij MH goed & sturen het door 

naar de plenaire sessies ter goedkeuring door het EP.  

4.4.2 Plenaire sessie 
• Debat over verslagen van PC’s  

o Rapporteur presenteert verslag 

o Vertegenwoordiger(s) van fracties/Commissie krijgen het woord 

• Na debat: stemming 

o Meestal volgens fractielijnen, niet nationale lijnen 

o Vaststelling: toenemende verdeling binnen fracties; partijpolitiek wordt meer belangrijk 

• Indien meerdere lezingen: 

o Bespreking in PC & debat in PS herhaald.  

4.5 Tot slot 
• Kritische noten: 

1. EP heeft geen initiatiefrecht; is geen wetgever, maar medewetgever naast RvM.  

2. # beleidsterreinen waar gewone wetgevingsprocedure geldt is enorm gestegen, maar geldt niet voor ze 

allemaal.  

3. Controlebevoegdheden zijn toegenomen over de jaren, maar het EP kan deze moeilijk doen gelden 

omdat het geen individuele commissarissen naar huis kan sturen.  

4. Doordat er geen MH VS Oppositie is, komen de politieke kleuren minder naar boven in debatten.  

15.1 Brussel als ver-van-mijn-bedshow 
• Beeld: 

o Politici luisteren te weinig & doen waar ze zelf zin in hebben.  

o Gevolg: deel van de mensen verliest het vertrouwen in de politiek en daardoor niet meer gaan stemmen. 

• Anderen voelen zich aangetrokken tot nieuwe, alternatieve partijen.  

• Europese verkiezingen: 

o Burgers zijn slecht geïnformeerd over wat EP & EC doen 

o Versterkt door media die nauwelijks tijd geeft aan EU.  

▪ Sinds 2010 wel meer aandacht, maar dit neemt wantrouwen niet weg.  

o Veel gehoorde klacht: EU bemoeit zich te vaak met zaken die beter nationaal geregeld kunnen worden 

▪ Mensen vinden dat Europese regels ten koste gaan van het Nederlandse belang.  

15.2 Legitimiteit 
• Legitiem gezag 

o = handelingen van de machthebbers worden geaccepteerd door degenen over wie macht wordt 

uitgeoefend, want: 

▪ Die laatste groep is ervan overtuigd dat de machthebbers zich houden aan vooraf vastgestelde 

normen & afspraken, of;  

▪ Macht wordt omgezet in gezag, zodat tegelijk sprake is van een recht om te regeren en een 

verplichting om te gehoorzamen.  

• Noodzakelijk: 

o Vrije & eerlijke verkiezingen  

▪ Op basis hiervan wordt een regering en parlementaire MH gevormd.  

▪ Zo worden het gezag & besluiten die zij neemt gedurende een regeerperiode door de bevolking 

geaccepteerd.  

o Toepassing Europese verkiezingen:  

1. Er is geen sprake van daadwerkelijke Europese verkiezingen: 
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• In alle lidstaten kan er enkel worden gestemd op kandidaten van nationale partijen.  

• Hierdoor kunnen verkiezingen niet gebruikt worden om bepaalde leden “te straffen” of 

“te belonen”.  

 

2. Uitslag van de verkiezingen speelt niet dezelfde rol als op het nationale niveau:  

• Het heeft weinig invloed op de vraag wie het vervolgens voor het zeggen krijgt in de EU.  

o Enige uitz.: politieke kleur van de EC-voorzitter.  

• Er wordt echter geen Europese regering gevormd op basis van een linkse/rechtse MH.  

3. Complexe & ondoorzichtige Europese besluitvorming: 

• => maakt het moeilijk om te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is.  

15.3 Democratisch tekort 
• 2 elementen:  

a) Bij de EU: het EP heeft minder rechten dan de meeste nationale parlementen, hoewel ondertussen wel 

duidelijk aan controle & zeggenschap heeft gewonnen.  

▪ VvL:  

• EP kan instemmen met internationale handelsovereenkomsten. 

• EP moet begroting goedkeuren.  

▪ Toch ontbreken nog belangrijke zaken: 

• Initiëren van wetgeving is nog steeds exclusief voorbehouden aan de EC.  

• EP kan EC alleen in haar geheel ontslaan.  

▪ Burgers vinden lastig het EP, lobbyisten vinden dit heel gemakkelijk:   

• => dragen bij aan democratisch tekort 

b) Bij het natniveau: er is geringe controle vanuit nationale parlementen op wat “hun” ministers besluiten in 

Brussel. 

▪ Coreper & RvM vergaderen grotendeels achter gesloten deuren => lastig te controleren  

• Parlementariërs moeten zich baseren op verslag van diplomaat/minister achteraf.  

• Samengevat: democratisch tekort bij: 

1) Onvolwaardige rechten van EP. 

2) Verzwakking van nationale Parlementen t.o.v. hun regeringen.  

15.3.1 Invloed & Vertrouwen 
• Belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat hun overheid rekening houdt met hun mening.  

• Eurobarometer; gaat na hoeveel invloed Europeanen denken te hebben.  

• Inschatting van de eigen invloed wordt afgeleid uit de mate waarin burgers het gevoel hebben dat hun stem telt 

in de EU.  

• Wie vindt dat het politieke systeem naar behoren functioneert, zal eerder geneigd zijn het gezag van 

nationale/Europese regering te accepteren.  

• Europese burgers zijn in het algemeen positiever over hun eigen democratie dan over die van de EU.  

15.3.2 Participatie  
• = feitelijke deelname aan het politieke proces.  

o Meting: verkiezingsopkomst 

• => tweede-ordeverkiezing = vele mensen zien ze als minder belangrijk dan de “echte” verkiezing op natniveau.  

o Consequentie: bij Europese verkiezingen gaat het vaak weinig over Europese thema’s.  

o Consequentie: opkomst = laag 

15.3.3 Informatievoorziening 
• Burgers moeten geïnformeerd zijn over de standpunten van politici over de uitkomsten van de besluitvorming.  

o Media belicht dit slecht => burgers niet genoeg op de hoogte.  

o Mensen die op zoek gaan naar info, zoeken dat op televisie & via internet.  

• Slecht geïnformeerd zijn hangt samen met wantrouwen t.a.v. de Europese instellingen.  
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15.3.4 De Europese agenda 
• EU zou zich bezighouden met zaken dat niet op Europees niveau behoren.  

• Thema’s dat burgers vinden horen op Europees niveau: 

o Immigratie 

o Terrorisme 

o Economie 

• Thema’s dat burgers vinden horen op nationaal niveau: 

o Werkloosheid 

o Immigratie 

o Economie  

o Zorg 

o Sociale zekerheid 

o Pensioenen 

15.4 Tot slot 
• Kanttekeningen: 

1) Het vertrouwen in het functioneren van de democratie in de EU is bijna net zo groot als het vertrouwen 

in de nationale democratie.  

2) Consensus dat EU wel met een # grensoverschrijdende problemen te maken heeft: 

▪ Uitdaging: verkleinen van de kloof & vergroten van legitimiteit  

• => actief betrekken van burgers bij Europese besluitvorming  

o => beter informeren over mogelijkheden om invloed uit te oefenen die er wel 

zijn, maar niet optimaal benut worden.  

o => VvL: Burgerinitiatief = burgers kunnen de EC vragen een wetsvoorstel aan EP 

& RvM voor te leggen.  

o => Online consultaties = EU gaat actief het gesprek aan over voorgenomen 

beleid met vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld  

 

Zelfstudie: Hoofdstuk 6 (Hof & Rekenkamer), Hoofdstuk 7 (Lobbyisten) 

6.1 Hof van Justitie van de Europese Unie (= Het Hof) 
• =/= Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

o => Behandelt klachten van individuele burgers over schending van hun mensenrechten.  

• 2 rechtbanken: 

1) Hof van Justitie (= Hof) 

2) Gerecht 

6.1.1 Samenstelling 
• Hof:   

o 1 rechter per lidstaat 

▪ Vanaf 2019: 2 rechters per lidstaat 

o 11 advocaten-generaal die zaken voorbereiden.  

▪ Grootste lidstaten leveren elk één advocaat-generaal  

o Benoeming Europese rechters: 

▪ Regering draagt een kandidaat voor.  

▪ Door ER benoemd: mandaat van 6j. 

o President: 

▪ In het midden van rechters verkozen. 

▪ Heeft leiding over Hof 

▪ Zit in belangrijkste zaken de zittingen voor.  

• Gerecht:  

o 54 rechters 
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o Geen advocaten-generaal 

6.1.2 Verloop van een rechtszaak bij het Hof 
• Werkoverleg: alle rechters & AG’s komen hier samen 

o Besloten, zonder tolken 

o Zaken worden hier verdeeld 

• Kamer = klein groepje rechters 

1. Eenvoudige zaak: kamer van 3 rechters 

2. Gecompliceerde zaak: kamer van 5 rechters  

3. Als lidstaat/partij in de zaak erom vraagt/bijzonder ingewikkelde/belangrijke zaak: kamer van 15 rechters 

4. Uitz.: kamer van voltallig # rechters  

• Procedure:  

1) President van het Hof: wijst rechter aan als rechter-rapporteur. 

2) AG & RR stellen een onderzoek een om info te verzamelen. 

3) Op basis van dat rapport, wordt zaak aan een kamer toegewezen door president. 

4) Openbare zitting: advocaten van partijen houden betoog. 

5) AG stelt conclusie op. 

6) RR schrijft een ontwerparrest. 

7) Kamer stemt over het arrest; MH.  

8) Besluit wordt door alle betrokken rechters ondertekend, zodat niet te zien is wat hun individuele mening 

is = Geheim van de Raadskamer.  

6.1.3 verloop van een rechtszaak in het Gerecht 
• Behandelt ook meeste zaken in kamer van 3 rechters. 

• Procedure:  

1. President van het Gerecht: wijst zaak aan een kamer. 

▪ Er zijn geen AG’s, maar kan in uitz. gevallen een van zijn rechters deze rol toekennen.  

2. Schriftelijke fase:  

▪ Iedereen mag reageren op de standpunten van de partijen. 

3. Op basis hiervan stelt RR een voorlopig rapport uit aan de kamer.  

4. Mondelinge fase:  

▪ Rechters kunnen vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de partijen. 

5. Rechters beraadslagen a.d.h.v. een ontwerparrest, opgesteld door RR. 

6. Kamer stemt over het arrest; MH.  

• Tegen een arrest kan beroep worden ingesteld bij het Hof.  

6.2 Taken van het Hof & Gerecht 
• Hof: 3 taken:  

1) Oordeelt of lidstaten de Europese wetgeving correct hebben uitgevoerd. 

2) Assisteert nationale rechters bij interpretatie van het Europese recht. 

3) Behandelt klachten tegen Europese beslissingen.  

• Gerecht: 1 taak:   

1) Behandelt klachten tegen Europese beslissingen.  

6.2.1 Toezicht op uitvoering van Europese verdragen & wetten  
• Hof ziet erop toe dat lidstaten hun afspraken nakomen.  

o Een lidstaat kan door EC of andere lidstaat voor het Hof gebracht worden.  

▪ = inbreukprocedure = niet-nakomingsberoep 

▪ Eerste stadium wordt door EC afgewerkt (informele deel) 

o Als een lidstaat na een “met redenen omkleed advies” nog steeds geen aanstalten maakt om zijn gedrag 

te beteren, stapt de EC naar het Hof.  

o Dubbele niet-nakoming = als lidstaat eerste arrest niet volgt, kan Hof dan een financiële sanctie 

opleggen.  
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6.2.2 Interpretatie van het Europese Recht 
• Een nationale rechter kan het Hof verzoeken om een verdragsartikel/Europese wet te verduidelijken.  

• Via de prejudiciële beslissing zorgt het Hof er indirect voor dat Europese afspraken beter worden nageleefd en 

heeft het zijn eigen positie & die van het Europees recht versterkt.  

o Hof gebruikt deze gelegenheid om verstrekkende interpretaties te geven in overeenstemming met de 

“geest” van de verdragen. 

6.2.3 Hof als scheidsrechters 
1) Tegen een handeling (verordening/richtlijn/beschikking) van een Europese instelling kan een “beroep tot 

nietigverklaring” worden ingesteld indien klager vindt dat de handeling onrechtmatig is.  

2) Als een klager vindt dat een Europese instelling heeft nagelaten een besluit te nemen, kan een “beroep wegens 

nalaten” ingesteld worden.  

• Zaken:  

1) Behandelt klachten van een lidstaat tegen een Europese instelling  

2) Behandelt klachten van Europese instellingen onderling.  

3) Behandelt klachten omtrent de rechtmatigheid van het subsidariteitsbeginsel voorwerp van 

beroepszaken.  

• In zijn uitspraken over conflicten tussen instellingen probeert het Hof het “institutionele evenwicht” te bewaren.  

6.2.4 Gerecht als scheidsrechter 
• Taken:  

1) Behandelt zaken van economische aard  

2) Behandelt beroepen van lidstaten tegen de RvM betreffende maatregelen op het gebied van staatssteun 

& handelspolitieke beschermingsmaatregelen (= dumping) 

3) Behandelt beroepen van particulieren tegen Europese instellingen op heel andere terreinen.  

6.3 Knelpunten & kritiek 

6.3.1 Knelpunten 
• Werklast: groot probleem 

o Oplossingen:  

1) Steeds meer zaken in kamers van 3 rechters. 

2) Zaken die geen nieuwe rechtsvraag bevatten, worden berecht zonder AG te betrekken. 

3) # rechters verhoogd.   

• Toenemend # talen 

o Werktaal: Frans 

o Procestaal: Taal van het land waar de zaak speelt 

6.3.2 Kritiek 
• Sommige uitspraken van het Hof hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Europese samenwerking 

1) Positie EP versterkt. 

2) Burgers nieuwe rechten gegeven.  

3) Vrije verkeer van goederen een sterkende impuls gegeven.  

• Juridische hoek:  

o Kritiek vooral van landen die een Grondwettelijk Hof hebben.  

▪ Zij vinden dat hun bevoegdheden ondermijnd worden.  

• Politieke hoek:  

o Verweten dat het politiek bedrijft, vooral als de uitspraken anders luiden dan regeringen hun wensen.  

• Lidstaten hebben het Hof hierop ook wel bestraft 

o Nieuw Europees beleid speelt zich daardoor deels af buiten het vizier van het Hof: 

▪ Buitenlandsbeleid 

▪ Veiligheidsbeleid 

▪ Meeste beslissingen & maatregelen in het kader van de monetaire unie  

o Soc-econ terrein: open coördinatiemethode gebruikt 
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o Lidstaten hebben arresten teruggedraaid door de richtlijn te veranderen of het verdragsartikels waarop 

het arrest berustte aan te passen.  

6.4 Europese Rekenkamer 
 

• Taken:  

1) Rekeningen controleren 

2) Inkomsten/uitgaven van de EU te onderzoeken opdat fraude, verspilling & wanbeheer kunnen worden 

bestreden.  

6.4.1 Samenstelling 
• Samenstelling:  

o Elke lidstaat levert een lid 

o Wel volledig onafhankelijk van lidstaat na verkiezing.  

• Mandaatduur: 6j 

• Verkiezing: 

o EP: moet geraadpleegd worden over voordracht van kandidaten, RvM kan advies negeren.  

o RvM: GMS 

• President:  

o Verkiezing: Verkozen in hun midden 

o Mandaatduur: 3j 

o Hernieuwbaar: ja 

• Ieder lid heeft eigen portfolio  

o Elke 3j verwisselen zij van portfolio 

• Belangrijke beslissingen: collegiaal genomen 

6.4.2 Strenge controleurs 
• Publiceert jaarlijks een jaarverslag over uitvoering van de Europese begroting (inkomsten & uitgaven).  

o Gebaseerd op onderzoek door EC & eigen onderzoek. 

o Mag alle relevante documenten opvragen. 

o Heeft recht op toegang tot alle informatie. 

o Speciale liaison officers zorgen voor de samenwerking met de nationale rekenkamers.  

• Gaat na of er goed financieel beheer is gevoerd door de kwaliteit van gevolgde procedures te onderzoeken & 

doelstellingen/streefcijfers van Europees beleid te vergelijken met de behaalde resultaten.   

o Voordat ze haar verslag goedkeurt, vindt een tweespraak met de EC plaats; procedure contradictoire.  

▪ Hier probeert EC de scherpe kantjes van kritiek af te halen.  

• Moet een verklaring toevoegen aan het jaarverslag waarin ze een oordeel velt over:  

o Betrouwbaarheid van de rekeningen 

o Regelmatigheid/wettigheid van de ontvangsten/uitgaven van de EU  

• EU ondervindt problemen bij het correct beheren van de financiën.  

o Maar: 90% van de onrechtmatigheden zijn dankzij lidstaten.  

o => nood aan intensieve samenwerking tussen Europese & nationale rekenkamers 

• Kritische rapporten/aanbevelingen worden gebruikt door EP om te EC jaarlijks kwijting te verlenen 

o = het gaat op basis van het jaarverslag van de Rekenkamer verifiëren of de EC de inkomsten & uitgaven 

van het voorafgaande jaar op adequate manier heeft beheerd.  

6.5 Tot slot 
• Middelen van het Hof & RK zijn soms te beperkt om voldoende snel/effectief te kunnen optreden.  

7.1 Wat/wie zijn lobbyisten?  
• Doelen: 

1) Politieke besluiten beïnvloeden, door allerlei soorten info te geven aan politici & ambtenaren die 

besluiten voorbereiden.  
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2) Publieke opinie beïnvloeden 

• Ze vertegenwoordigen een organisatie of spreken namens een belangenorganisatie die een grote achterban 

vertegenwoordigt.  

7.1.1 Groei van belangenorganisaties in Brussel 
• O.w.v. transparantie is lobbyregister opgestart, die samengevoegd is met Transparantieregister.  

• Grote variëteit van organisaties die lobbyen in de EU.  

o Grootste # zijn (in)direct in dienst van het bedrijfsleven.  

▪ Beschikken veel financiële middelen.  

• Om scheve situaties tegen te gaan, geeft EC financiële ondersteuning aan niet-commerciële belangengroepen.   

7.1.2 Hoe zien belangenorganisaties eruit?  
• Individuele bedrijven => eigen afdeling “public affairs” 

• Nationale belangenorganisaties => Europese koepel 

o = samenwerkingsverband tussen belangenorganisaties uit verschillende lidstaten die zich met eenzelfde 

onderwerp bezighouden.  

• Europese secretariaat houdt vinger aan de pols betreffende nieuwe ontwikkelingen in Brussel die voor de leven 

van belang kunnen zijn.  

o Zet strategieën uit voor het beïnvloeden van Europese besluitvorming.  

• Voor inhoudelijke kennis/expertise wordt vaak beroep gedaan op de achterban & brengt het secretariaat 

deskundigen uit de achterban in contact met beleidsmakers in Brussel.  

7.2 Strategieën voor belangenbehartiging in Europa  
• Beleidsmakers betrekken belangenorganisaties actief omdat ze vaak kennis/expertise bieden, wat beleidsmakers 

nodig hebben om beleid te kunnen maken.  

o Voor EC is dit zeker belangrijk, gezien zij een heel laag # ambtenaren heeft.  

• Belangenorganisaties vertegenwoordigen een bepaalde achterban 

o => kunnen steun beloven; verhoogt legitimiteit van beleid. 

o Gebrek aan steun leidt vaak tot problemen in de uitvoering. 

7.2.1 Lobbystrategieën   
I. Coalitievorming met andere belangenorganisaties & vertegenwoordigers van lidstaten en Europarlementariërs.  

o Belangrijk: opbouwen/onderhouden van netwerken.  

▪ Deze hebben verschillende functies:  

a) Bieden de mogelijkheid de eigen belangen efficiënter te behartigen.  

1. Deelnemers kunnen krachten bundelen.  

2. Deze netwerken vormen een belangrijke informatiebron voor nieuwe 

ontwikkelingen.  

b) Bieden de mogelijkheid de eigen positie af te tasten & standpunten af te stemmen. 

1. Newerken bieden feitelijk informatie  

2. Netwerken bieden info over politieke verhoudingen, voor- & tegenstanders,… 

c) Bieden de mogelijkheid om toegang te krijgen tot beleidsmakers. 

o Dit is essentieel om invloed uit te oefenen.  

II. Inside lobbying = overdragen van relevante info & expertise aan beleidsmakers.  

o Kenmerk: direct contact met beleidsmakers.  

o Bv.: deelname aan hoorzittingen/expertgroepen/adviescommissies/… 

o EU: deze is belangrijkste t.a.v. outside lobbying – 2 redenen:  

1) Link tussen de individuele burger & Europese overheid is veel minder direct dan op natniv.  

• => moeilijker om burgers te mobiliseren.  

2) Het is voor belangenorganisaties moeilijk om grote, grensoverschrijdende 

demonstraties/stakingen te organiseren of om een onderwerp in alle lidstaten tegelijk in de 

media te krijgen.  

III. Outside lobbying = geven van een politiek signaal richting beleidsmakers dat een groot deel van de 

bevolking/achterban ergens voor/tegen is.  
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o Bv.: organisatie van demonstraties, beïnvloeding publieke opinie (vb. via socmed) 

• 5 pijlers van een goede lobby:  

1. Inhoud: moet op alle niveaus de belangrijkste kwesties inventariseren & info verzamelen.  

2. Coalitievorming: welke partners in de keten worden hierdoor geraakt & hoe breng je ze samen?  

3. Nauwkeurig in kaart brengen van het besluitvormingsproces: weten waar de formele 

verantwoordelijkheden liggen.  

4. Media: bewustmaking van publiek; beïnvloeding publiek, beïnvloedt zelf de politici/beleidsmakers  

5. Wederzijdse dialoog: vanuit politiek/bestuur de kennis uit de sector ontsluiten & vanuit de sector om op 

betrouwbare wijze hun belang kenbaar te maken.  

7.3 Routes naar belangenbehartiging  
• Onderscheid van 2 soorten keuzes die BO’s hebben: 

1) Keuze tussen geïnstitutionaliseerde route & niet-geïnstitutionaliseerde route. 

2) Keuze tussen nationale, Europese en/of internationale overheden. 

7.3.1 Geïnstitutionaliseerd of niet-geïnstitutionaliseerd 
Geïnstitutionaliseerde route = rol van een fora is formeel vastgelegd.  

• Europese Unie: 

1. Sociaal Dialoog: 

▪ P.b.v. een voorstel van EC, vindt er overleg plaats tussen WGorg’s & vakbonden over Europees 

sociaal beleid.  

2. Europees Economisch & Sociaal Comité (EESC):  

▪ Omvat breed scala aan BO’s: WGorg’s, vakbonden, milieuorg’s,… 

▪ Bij veel domeinen kan er pas regelgeving aangenomen worden als EESC een standpunt daarover 

gevormd heeft.  

▪ Ze mag ook op eigen initiatief advies geven.  

3. Comité van de Regio’s (CvdR):  

▪ Vertegenwoordigers van nationale overheden 

▪ Moet worden geraadpleegd bij voorstellen voor regelgeving over onderwerpen aangaande lokale 

overheden.  

▪ Ze mag ook op eigen initiatief advies geven.  

▪ Bij zowel EESC & CvdR beslissen EP, EC & RvM wat ze met die adviezen doen.  

• Ook andere vormen van consultaties in de EU: 

4. Consultaties met een gesloten karakter:  

▪ Op uitnodiging 

▪ Vaak voor EC & agentschappen  

5. Consultaties met een open karakter: 

▪ Vb. online consultaties 

• Nadelen: 

1. Adviezen EESC & CvdR komen steeds laat in het wetgevingstraject, wanner het moeilijk is om nog iets te 

veranderen.  

2. Er moet steeds consensus in EESC & CvdR bereikt worden, wat moeilijk is met zoveel actoren; het is dan 

de vraag in welke mate de inbreng van individuele belangenorganisaties wordt meegenomen.  

Niet-geïnstitutionaliseerde route = informele contacten 

• Vb. brieven, e-mails, gesprekken met ambtenaren/politici + suggesties voor wetteksten & amendement  

• Belangrijk: hoe eerder in het wetgevingstraject, hoe beter.  

7.3.2 Nationaal, Europees of internationaal  
A. Lobbying via de nationale route:  

o => BO’s proberen de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden via andere organisaties uit het eigen land 

die in de Europese besluitvorming zijn betrokken.  

o Doel: ervoor zorgen dat die actoren een gunstig(er) standpunt innemen in het besluitvormingsproces 
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B. Lobbying via de Europese route: 

1) Organisatie kan in Brussel haar wensen & visie rechtstreeks kenbaar maken aan iemand van EC/EP/RvM.  

2) Via (lidmaatschap van) een van de verschillende Europese koepelorg’s kan ze proberen het standpunt 

van de EC/EP/RvM te beïnvloeden.  

C. Lobbying via de internationale route:  

1) Overleg met (BO’s uit) lidstaten 

2) Overleg met org’s uit landen buiten de EU  

3) Overleg via internationale organisaties 

• Voor welke een BO zal kiezen, hangt af van:  

1. De rol die nat/Erp/int actoren spelen in het Europese besluitvormingsproces. 

2. Hoe gemakkelijker zij toegang heeft tot de cruciale acotren op een bepaald niv & hoe meer vertrouwd zij 

is met een bepaalde lobbyroute, hoe eerder & vaker zij voor deze route zal kiezen.  

7.4 Tot slot 
• Welke gevolgen heeft lobbyen voor de manier waarop besluitvorming binnen de EU werkt?  

7.4.1 Democratie 
• 2 visies: 

1. Lobbyen kan een bijdrage leveren aan het democratische gehalte van besluitvorming in de EU doordat 

verschillende groepen uit de SL buiten verkiezingstijd om via deze weg hun stem kunnen laten horen, 

zodat hun belangen kunnen worden besproken in het debat.  

2. Het is niet zo dat elke BO evenveel mogelijkheden heeft om de besluitvorming te beïnvloeden.  

• Oplossingen: 

1) EC probeert balans tussen BO’s te verbeteren door het actief te subsidiëren van bepaalde BO’s & d.m.v. 

online consultaties.  

2) EC wilt transparantie creëren door oprichting Transparantieregister. 

7.4.2 Winnaars & verliezers 
Boek p. 148 

Les 8: Hoofdstuk 11 (Politiële/justitiële sw) 
11.1 Soevereiniteit als obstakel voor samenwerking 

• Politie/justitie vormt kernaspect van nationale soevereiniteit 

• Verloop:  

o Tot 1997: politie- & justitiesamenwerking onder 3e Pijler 

▪ Werd op intergouvernementele wijze bestuurd; steunde op unanimiteit 

o VvA: asiel, migratie, visumbeleid, buitengrenscontroles & civielrechterlijke samenwerking => 

supranationale 1e Pijler 

▪ Alle soevereiniteitsgevoelige onderwerpen bleven intergouvernementeel.  

▪ Alle besluiten worden genomen door de Raad van Justitie & Binnenlandse Zaken (JBZ-raad) 

• Doet niet aan richtlijnen/verordeningen, wel: 

o Kaderbesluiten; zijn bindend t.a.v. het te bereiken resultaat, maar de keuze van 

vorm & middelen blijft aan nationale Parlementen.  

o Besluiten; zijn bindend & het doel van het instrument moet worden bereikt zoals 

in de RvM besloten.  

▪ Rol EP & EC = beperkt 

11.2 Besluitvormingsproces na Lissabon 
• Besluitvorming op deze terreinen vindt nu plaats volgens gewone wetgevingsprocedure bij. 

• Formele rol van EC is ook groter geworden, blijft wel initiatiefrecht met RvM delen.  

• Beleidsvoorbereiding vindt nog steeds plaat in gespecialiseerde Raadswerkgroepen.  
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o Werkgroepen bestaan uit hogere ambtenaren van de Ministeries van Justitie & Binnenlandse Zaken.  

o Uiteindelijke besluitvorming: JBZ-raad: hier wordt dus formele besluitvormingsproces gehanteerd. 

o Ook wel intensief informeel contact tussen verschillende actoren.  

• Oprichting permanent coördinerend comité: Standing Committee on Operational Cooperation on Internal 

Security (COSI) 

 

o Taken: 

▪ Ziet toe op de operationele samenwerking tussen diverse agentschappen die actief zijn op het 

gebied van binnenlandse veiligheid.  

▪ Adviseert RvM hoe te reageren op terroristische aanslagen 

o Samenstelling: 

▪ Hoge vertegenwoordigers van nationale Ministeries van BiZa & EC 

• T.a.v. een # categorieën van besluiten is nog steeds eenstemmigheid in de RvM vereist.  

o EP moet hier dus geraadpleegd worden, maar heeft niets te zeggen over uiteindelijke besluit.  

• Noodremprocedure voor harmonisatie van strafrechtelijke aangelegenheden.  

o Gebruikt wanneer een lidstaat van oordeel is dat een richtlijn afbreuk zou doen aan fundamentele 

aspecten van zijn strafrechtstelsel.  

11.3 Inhoud van het beleid: waar gaat het over?  

11.3.1 Categorieën beleidsonderwerpen 
1. Besluiten gericht op uitlevering van personen tussen lidstaten.  

2. Besluiten gericht op minimumvoorschriften voor de vaststelling van strafrechtelijke sancties/gedragingen.  

3. Besluiten gericht op de beheersing van zware vormen van criminaliteit.  

4. Besluiten over de wijze waarop politie & justitie in de lidstaten onderling moeten samenwerken.  

5. Besluiten op het gebied van ondersteunend beleid. 

6. Besluiten van meer administratieve aard.  

11.3.2 Oorsprong beleidsvoorstellen 
1) Afkomstig uit meerjarenprogramma’s  

1. Tampere Programma (1999) 

▪ Doel: Europese ruimte van vrijheid, veiligheid & rechtvaardigheid meer reliëf geven.  

▪ => oprichting Eurojust & mogelijk maken van gemeenschappelijke onderzoeksteams.  

2. Haagse Programma (2004) 

▪ Beheerst door antiterrorismeagenda 

▪ Doel: bestaande instrumenten beter gebruiken  

3. Stockholm Programma (2009) 

▪ Nadruk op operationele samenwerking 

4. 2014: EC neemt bevoegdheid van RvM over & gebruikt meerjarenvisiedocumenten  

2) Tot VvL: nationale belangen/stokpaardjes speelden vaak een grotere rol bij het ontwikkelen van beleid omtrent 

p/j samenwerking. 

o Elk voorzitterschap gaf prioriteit aan de zaken die het belangrijk achtte, wat vaak samenhing met de 

binnenlandse problematiek van het land dat op dat moment voorzitter was.  

o Nu veel van de initiatieven voor besluiten bij de EC vandaan komen, is invloed van nationale belangen 

verminderd.  

3) Incidenten spelen grote rol in beleidsontwikkeling.  

11.3.3 Implementatie in de lidstaten 
• (Kader)besluiten hadden geen directe werking in de lidstaten. 

• EC hield scoreboard bij op basis van de stand van zaken van implementatie binnen lidstaten.  

• Lastig gevolg bij de implementatie van besluiten zijn de grote verschillen tussen lidstaten.  

o Wijze van implementatie verschilt mede daardoor sterk.  
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11.4 Agentschappen & instituties voor politie- & justitiesamenwerking  

11.4.1 Europol 
• = European Police Office  

• 2010: omgevormd tot agentschap  

• 2013: Europees Centrum voor Cyber Crime (EC3): Bestrijding van cybercriminaliteit  

o Werkt samen met Europese Agentschap voor Netwerk- & Informatiebeveiliging (ENISA) 

 

• Taken:  

1. Analyseren/uitwisselen van info om zo de lidstaten beter te laten samenwerken bij het bestrijden van 

zware & georganiseerde criminaliteit en terrorisme.  

2. Kan “operationeel” meewerken in gemeenschappelijke onderzoeksteams. 

3. Vervult rol van support- & expertisecentrum voor de politie in de lidstaten.  

11.4.2 Eurojust 
• Ondersteunt justitiële autoriteiten van de lidstaten in de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde 

criminaliteit & terrorisme.  

• Bestaat uit 28 leden: elke lidstaat geeft een officier van justitie, rechter of politiefunctionaris.  

• Werkt samen met Europol & coördineert de samenwerking tussen nationale diensten bij onderzoeken naar 

grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit & terrorisme.  

• Huisvest ook secretariaat van Europees Justitieel Netwerk, dat de justitiële autoriteiten in de lidstaten de 

mogelijkheid biedt rechtstreeks met elkaar contact te leggen.  

11.4.3 Europese Politieacademie CEPOL (= Agentschap van de EU voor opleiding op het gebied 

van rechtshandhaving) 
• Doel: samenwerking tussen nationale politieopleidingsinstituten te verstevigen en zo tot een geïntegreerd 

curriculum voor hogere politiefunctionarissen te komen.  

• Werkprogramma: uitgevoerd door verschillende nationale politieopleidingsinstituten.  

11.4.4 Europese grens- & kustwacht Frontex (= Europees Grens- & Kustwachtagentschap) 
• Taken:  

1. Coördinatie van operationele samenwerking tussen de lidstaten bij het beheer van de buitengrenzen.  

2. Zorgen voor een Europees geïntegreerd beheer van de buitengrenzen.  

11.4.5 EU-coördinator voor terrorismebestrijding 
• Taken: 

1. Coördinatie bevorderen van de maatregelen die de raad neemt om terrorisme te bestrijden & 

implementatie daarvan in de lidstaten aan te jagen.  

2. Externe vertegenwoordiging van het Europese beleid voor terrorismebestrijding.  

• Heeft geen operationele/coördinerende bevoegdheden t.a.v. de feitelijke terrorismebestrijding in de EU.  

11.5 Samenwerking in de praktijk 
• Nu nog bestaat de samenwerking in de praktijk op de meeste onderdelen voor een groot deel uit bilaterale 

samenwerking tussen politie & justitie, dus tussen 2 landen onderling in plaats van multilateraal.  

o Soms worden die kleinere samenwerkingsverbanden opgenomen in het EU-raamwerk. 

• Veel grensoverschrijdende samenwerking tussen politiediensten vindt nog plaats via andere kanalen.  

o Vb. Interpol: speelt grote rol bij uitwisseling van info tussen de landen in Europa, maar ook als kanaal 

voor het zenden van justitiële verzoeken.  

• Ook blijft informele samenwerking tussen politiediensten van grote waard.  

11.6 Tot slot 
• Kritiek:  

1. Gesloten/informele proces in 3e pijler = ondemocratisch; er was geen democratische controle  
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2. Actoren in de besluitvorming zijn vaak ambtenaren van ministeries & zelden professionals die weten hoe 

zaken in de praktijk werken & hoe die het beleid moeten uitvoeren.  

3. Het Europese beleid t.a.v. asiel, migratie & grensbewaking en de uitvoering van o.a. Frontex.  

Les 9: Hoofdstuk 2 (Institutionele Architectuur) 
2.1 Casus 
/ 

2.2 Intergouvernementalisme & supranationalisme  
▪ Intergouvernementalisme  

o Inhoudelijk 

▪ Gewoon: Regeringen nemen besluiten & zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  

▪ Zuiver: Elke regering heeft een vetorecht.  

o Domeinen: 

▪ Bij beleid waar lidstaten een centrale rol in hebben.  

▪ Supranationalisme 

o = rol van regeringen beperkt door de inbreng van instellingen die niet bij een bepaald land horen.  

▪ Tot 1987: Unanimiteit 

o Unanimiteit was gebruikelijke procedure van besluitvorming in de Raad.  

▪ Voordeel: regering kon een besluit steeds tegenhouden 

▪ Nadeel: daardoor weinig vooruitgang 

▪ Vanaf 1987: Gekwalificeerde meerderheid 

o Gevolg: besluitvorming wordt internationaler; regeringen hebben geen veto meer.  

o Unanimiteit voor beleidsterreinen die politiek gevoelig liggen.  

o Ook: mengvorm ontstaan 

▪ Commissie houdt toezicht op correcte toepassing van EU-regelgeving door de lidstaten.  

o Ze kan zo een lidstaat voor het EHvJ dagen => kan boete opleggen.  

▪ Centrale tendens: EU is supranationalistischer geworden.  

o Niet zuiver supranationalistisch => kan als “multi-level governance” aangeduid worden; meerlagig 

bestuurssysteem.  

2.3 Wat voor besluiten neemt de EU?  
A. Algemeen: 

1. Verordening:  

▪ Algemene strekking 

▪ Verbindend in al haar onderdelen 

▪ Rechtstreeks toepasbaar 

2. Richtlijn:  

▪ Verbindend t.a.v. het te bereiken resultaat  

▪ Voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is 

▪ Nationale instanties: kiezen vorm/middelen 

3. Besluit: 

▪ Verbindend in al zijn onderdelen 

▪ Voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is: bedoeld voor individuele gevallen.  

4. Aanbevelingen & adviezen:  

▪ Niet verbindend 

B. Gemeenschappelijk Buitenlands & Veiligheidsbeleid: Eigen soorten 

1. Algemene richtsnoeren 

2. Besluiten over “uit te voeren optredens” 

3. Besluiten over “in te nemen standpunten” 
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2.4 Drie fasen in de besluitvorming 

2.4.1 Fase 1: De Beleidsvoorbereiding  
• Bronnen van wetgeving: EC, lidstaten, EP & BO’s  

• EC stelt expertgroep samen 

o Helpt opstellen van een voorstel 

o Samenstelling: vertegenwoordigers van lidstaten & van BO’s  

• Meeste terreinen heeft EC: exclusieve recht van initiatief 

• Voorbereiding = gedaan wanneer er een voorstel formeel vastligt.  

2.4.2 Formele Besluitvorming 
• Twee hoofdmethoden:  

1. Gewone wetgevingsprocedure 

▪ Belangrijkste actoren: EC & EP 

▪ RvM: GMS 

▪ Supranationale besluitvorming 

2. Bijzondere wetgevingsprocedure(s) 

▪ Belangrijkste actor: RvM 

▪ RvM: Unanimiteit 

▪ Intergouvernementele besluitvorming 

• Veel verschillende procedures omdat lidstaten afweging moeten maken tussen efficiëntie, democratie & 

nationale controle.  

o Snel & efficiënt: EC, RvM(GMS) 

o Democratisch: EP 

o Politiek gevoelig onderwerp: RvM(Unanimiteit) 

2.4.3 Uitvoering van Beleid 
• Twee niveaus: 

1. Niveau van afzonderlijke lidstaten 

▪ Richtlijnen worden omgezet in nationale wet- of regelgeving  

▪ Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor handhaving van deze wetten & regels 

2. Europese niveau 

▪ EC is belangrijkste uitvoeringsinstantie  

▪ Zij wordt gecontroleerd door een comité met vertegenwoordigers van de lidstaten.  

2.5 Gewone wetgevingsprocedure 

2.5.1 Werking van de gewone wetgevingsprocedure 
• Initiator: EC (exclusief) 

• Voorstel gestuurd naar EP & RvM  

o Behandeling EP-RvM: 2 rondes 

1. Eerste lezing 

• EP geeft standpunt over Commissievoorstel 

• EP kan amendementen aannemen 

• Indien RvM het eens is: voorstel aangenomen  

• Indien RvM het niet eens is: neemt ook eigen standpunt in  

o Zij laat weten met welke amendementen ze het wel/niet eens is 

o Kan zelf ook amendementen aannemen  

2. Tweede lezing 

• Indien EP het eens is met RvM: voorstel aangenomen  

• Indien EP het niet eens is met RvM: EC geeft aan welke amendementen zij wel/niet OK 

vindt.  

o EP kan weer (door RvM verworpen) amendementen aannemen 

• Indien RvM & EP eens zijn over voorstel & amendementen: voorstel aangenomen 
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o RvM: GMS voor voorstellen dat EC OK vindt 

o RvM: Unanimiteit voor voorstellen dat EC niet OK vindt 

o RvM: Amendementen die ze zelf wil aanbrengen: Unanimiteit  

• Indien RvM & EP niet eens zijn over voorstel & amendementen: patstelling 

3. Patstelling 

• Oprichting bemiddelingscomité 

o Samenstelling: vertegenwoordigers RvM & EP 

o Probeert compromistekst op te stellen  

o EP & RvM stemmen dan op de tekst zonder amendementen nog aan te brengen 

o Stemt een van beide nog tegen, dan wordt het voorstel afgewezen.  

2.5.2 Waarom zo ingewikkeld?  
• Procedure probeert evenwicht te creëren tussen efficiëntie, democratie & nationale controle.  

2.5.3 Informele afstemming 
• De procedure vind zich constant in een driehoeksoverleg (= trialoog) tussen EC, EP & RvM.  

o Hierin informeert men elkaar steeds over de gang van zaken in de eigen instelling & geeft aan wat 

wel/niet haalbaar is.  

• Er is een praktijk ontstaan waarbij het EP & RvM via informeel overleg proberen al een akkoord te bereiken voor 

dat EP zijn standpunt inneemt in de 1e lezing = eerstelezingsakkoord.  

2.6 Bijzondere wetgevingsprocedure 
• Gebruikt voor belangrijke domeinen.  

• Rol van EP: beperkter 

o Mag enkel haar mening zeggen.  

• RvM kan zo in haar eentje besluiten nemen, wijzigen & tegenhouden.  

• RvM: Unanimiteit  

o ➔ moeilijk om een besluit erdoor te krijgen.  

• Sommige onderwerpen: positie EC anders 

o Verliest exclusieve recht van initiatief, heeft wel nog dat recht.  

2.7 Open coördinatiemethode 
• Er zijn domeinen waar lidstaten wel willen samenwerken, maar waarop ze niet gebonden willen worden aan 

Europese regels.  

o Vb. soc-econ beleid  

• Hierbij worden er geen wetten aangenomen of bindende afspraken gemaakt, maar wisselen vertegenwoordigers 

van lidstaten best practices uit rond een bepaald onderwerp: 

o RvM stelt bij unanimiteit gezamenlijke doestellingen vast. 

o Er worden indicatoren (streefcijfers, doelen) vastgelegd om resultaten te meten. 

o Lidstaten stellen nationale hervormingsprogramma’s op waarin ze beleid uitwerken om de 

geformuleerde doelstellingen te realiseren.  

o Lidstaten dienen jaarlijks een verslag in bij de EC & RvM waarin ze laten zien in hoeverre ze de 

doelstellingen gerealiseerd hebben.  

▪ EC stelt ranglijst op van best naar slechtst presterende lidstaat = benchmarking 

• Lidstaten zijn niet verplicht iets met de uitkomsten van deze methode te doen.  

o Mogen zelf bepalen of ze bepaalde aanbevelingen willen opvolgen of niet.  

• Kanttekening: om een nieuwe crisis te voorkomen, is het toezicht op soc-econ beleid van de lidstaten versterkt.  

o Lidstaten krijgen meer specifieke aanbevelingen & worden preciezer gevolgd wat ermee wordt gedaan. 

2.8 Tot slot 
• ER speelt geen rol in formele wetgevingsprocedures 

o Praktijk: veel besluiten worden genomen die in ER voorgekookt worden & daar feitelijk reeds genomen 

zijn.  
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• Democratische gehalte van de Europese besluitvorming is laag.  

 

 

Les 10: Hoofdstuk 8 (Interne Markt) + p. 265-287 
8.1 Verwevenheid van economisch & sociaal beleid 

• Interne markt & sociaal beleid zijn met elkaar verweven: maatregelen die worden genomen om de doelstelling 

van een “echte vrije markt” te realiseren, kunnen gevolgen hebben voor het sociaal beleid van lidstaten.  

8.2 Interne markt 
• = vrij verkeer van goederen, diensten, personen & kapitaal tussen landen 

8.2.1 Redenen voor een interne markt 
• Economen stellen dat het welvaartsvoordelen zou opleveren, omdat de goedkoopst producerende ondernemers 

zullen worden beloond.  

• Economen stellen tevens dat dat leidt tot het buitensluiten van nog goedkopere producenten uit niet-

deelnemende landen (= handelsverschuiving).  

• Politieke overweging: men wou een interne markt om tegen de hegemonie van Jp & VSA op te boksen op 

wereldvlak.  

8.2.2 Beleidsarena in Brussel 
• Niet in alle sectoren is er sprake van een volledig vrije markt:  

1. Energiesector: maar matig 

2. Personenverkeer was lang niet volledig vrij. 

3. Op fiscaal terrein is maar beperkt sprake van beleidscoördinatie. 

▪ Om oneerlijke concurrentie te vermijden, zijn er wel afspraken over minimum-btw-tarieven.  

▪ Lidstaten houden de EU liefst op afstand als het gaat over belastingkwesties, omdat fiscaal beleid 

een belangrijke nationaal beleidsinstrument vormt.  

4. Defensie-industrie is buiten interne markt gehouden.  

• Beslissingen over interne markt: gewone wetgevingsprocedure  

o Voorbereid in DG GROW 

o Gaat om Europese technische standaarden voor producten 

• Hof speelt grote rol, kan individuele klachten over bestaande praktijken leiden.  

1. Zaak-Cassis de Dijon: lidstaten mogen invoer van producten uit andere lidstaten niet hinderen.  

2. Zaak-Müller-Fauré/Van Riet: patiënten mogen zonder toestemming van hun verzekering in een andere 

lidstaat extramurale gezondheidszorg ontvangen.  

3. Zaak-Laval: Een bedrijf mag zijn bouwvakkers in een ander land tewerk stellen voor het minimumloon 

van het thuisland van het bedrijf, ook al is het lager dan het land waar ze tewerkgesteld worden.  

• EC speelt rol van marktmeester & aanjager.  

o Ze heeft ervoor gezorgd dat sectoren zijn geliberaliseerd die voorheen uit monopolistische 

staatsbedrijven bestond.  

o Is ook aanjager van trans-Europese netwerken die de binnenmarkt moeten vervolmaken 

▪ = grote infrastructurele projecten op het gebied van transport, digitale netwerken & energie.  

• Risico van creatie van een interne markt: aanbieders kunnen een monopolypositie verwerven.  

o Met de EC’s mededingsingsbeleid waakt ze over zo’n ongewenste ontwikkelingen.  

8.2.3 Beleidsgevolgen voor lidstaten 
• Interne markt kan ertoe leiden dat bedrijfsonderdelen verplaatst worden naar EU-lidstaten waar lagere 

belastingtarieven/loonniveaus bestaan.  

o Neveneffect: social dumping = verslechteren van arbeidsomstandigheden om zo bedrijven van buiten 

aan te trekken & om te voorkomen dat eigen bedrijven naar het buitenland vertrekken.  

• Er zijn heel wat kartels verdwenen en een groot # toezichthouders opgekomen.  
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o Toezichthouders beoordelen afspraken tussen bedrijven en beboeten ze wanneer sprake is van 

concurrentievervalsing  

• Lidstaten oefenen hebben minder zeggenschap over beleidsterreinen waarover zij voordien dat wel hadden.  

8.3 Sociale dimensie van de EU 

8.3.1 Redenen voor Europees sociaal beleid 
• Waarom sociaal beleid niet centraal staat: 

o EU is in beginsel een neoliberaal project: het is gericht op het opheffen van obstakels voor economische 

integratie die het gevolg zijn van nationale regels/praktijken 

▪ Doel: economische groei bewerkstelligen als motor voor meer welvaart.  

▪ Markt = centraal 

• Deze houdt zich echter niet bezig met herverdeling van welvaart.  

o Nationale spelers willen hun macht op dit terrein behouden.  

• Waarom er dan toch Europees sociaal beleid is:  

o Op sommige terreinen kan het nationaal niveau weinig doen.  

▪ Het Europees sociaal beleid is een stelsel dat alleen in samenhang met het nationale niveau kan 

gelezen worden.  

o Er zijn politiek-strategische reden om sociaal beleid te voeren: 

▪ Legitimiteit; vergroten van het draagvlak onder de bevolking voor Europese integratie 

8.3.2 Beleidsarena: Wie maken wat voor sociaal beleid?  
• Afhankelijk van het thema hebben bepaalde spelers meer/minder te zeggen.  

• Vier terreinen:  

1. Arbeidsvoorwaarden & veiligheid op het werk 

▪ = tegenhanger voor de liberalisering van de markt, om te voorkomen dat de interne markt zou 

leiden tot slechtere arbeidsvoorwaarden & levensgevaarlijke werkomstandigheden.  

▪ => creatie minimumlonen, waarbij lidstaten betere regelingen mogen invoeren.  

▪ Supranationale procedures 

• EC neemt initiatief, maar eerst moet ze Europese WG- & WNvertegenwoordigers 

raadplegen = procedure van de Sociale Dialoog 

• => kaderovereenkomsten die door RvM moeten worden goedgekeurd.  

2. Antidiscriminatiebeleid 

▪ Voorheen: gelijkekansenbeleid 

▪ Gewone wetgevingsprocedure 

▪ Sinds VvA: EU streeft naar bevordering van gelijkheid van mannen & vrouwen (= gender 

mainstreaming) & naar bestrijding van discriminatie  

▪ RvM kan richtlijnen aannemen om discriminatie te bestrijden.  

3. Sociale zekerheid & sociale bescherming 

▪ Sociale zekerheid; RvM (Unanimiteit), EP enkel geraadpleegd 

▪ Sociale bescherming => armoede/uitsluiting bestrijden 

• EC belangrijk: formuleert projectcriteria & beheert fondsen.  

• Blijft ook overwegend nationaal, Europese niveau coördineert enkel.  

4. Werkgelegenheidsbeleid 

▪ Ingebed in Europese Semester 

• Doel: economische beleidscoördinatie versterken & samenhang bewerkstelligen tussen 

begrotings- & economisch beleid van de lidstaten.  

• Start met Annual Growth Survey (AGS); overzicht van de econ/soc & 

begrotingsprioriteiten van de EU & de lidstaten.  

• EC beoordeelt of er inconsistenties zijn & stuurt early warnings een aanbevelingen.  

▪ Overwegend intergouvernementeel: open coördinatiemethode 

8.3.3 Beleidsgevolgen voor lidstaten 
• Vooral werkende vrouwen hebben een betere rechtspositie gekregen 
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• Lengte van zwangerschaps- & bevallingsverlof is toegenomen.  

8.4 Tot slot 
1. Economische crisis heeft voor een roep tot protectionisme gezorgd.  

2. Het ideaal van de interne markt kan steun verliezen wanneer de verwezenlijking ervan lijkt te leiden tot verlies 

van overheidscontrole over beleidsterreinen waarop de overheid een zekere greep behoort te hebben.  

3. Kritiek op neoliberale model is toegenomen, omdat het Europese beleid voor stabilisering van de euro & 

bestrijden van de bankencrisis voorbij lijkt te zijn gegaan aan de gevolgen van de crisis voor de “Europese burger” 

4. De diversiteit in de EU is toegenomen met de uitbreidingen naar het oosten, de verschillen in welvaart zijn 

daardoor toegenomen.  

5.  

1. Inleiding (extra tekst) 
• Sinds 1957 in verdragsteksten, pas in ’93 “voltooid”  

• Witboek Delors: witboek waarin de voordelen van de interne markt uiteen werden gezet.  

o Fysieke, technische & fiscale grenzen tussen lidstaten moesten worden afgeschaft.  

• Vandaag: enkel interne markt voor goederen is een feit 

o Vooral afdwingen van het vrij verkeer dan diensten blijkt moeilijk 

• Rechtskader: interne markt die we vandaag kennen, is gebaseerd op een rechtskader met drie onderdelen: 

o Bepalingen van het Verdrag 

o Arresten van het HvJ  

o Secundaire wetgeving, vooral richtlijnen 

2. Vrije verkeer van goederen 

2.1 Afschaffing van de fiscale grenzen: de douane-unie 
1. Verbod op in- en uitvoerrechten tussen lidstaten 

2. Op goederen die vanuit een 3e land worden ingevoerd in de EU wordt een gemeenschappelijk douanetarief 

geheven.  

3. Verbod op heffingen van gelijke werking.  

 

• Uitzonderingen: # heffingen zijn wel toegelaten 

1. Een lidstaat mag vb. een in- of uitvoerder laten betalen voor een werkelijk verleende dienst (= retributie). 

2. Een lidstaat mag de kosten aanreken van maatregelen die opgelegd worden door Europese Wetgeving.  

3. Bij invoer mag ook belastingen geheven worden op producten waarvoor er een algemeen stelsel van 

binnenlandse belastingen geldt.  

2.2 Verbod op kwantitatieve in- & uitvoerbeperkingen en maatregen van gelijke werking 
1. Verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen  

2. Maatregelen van gelijke werking als invoerbeperkingen 

o Het volstaat dat de maatregel een invloed heeft op de handel tussen lidstaten om in strijd te zijn.  

o Ook als is het niet de intentie om de interstatelijke handel negatief te beïnvloeden.  

o Vb. invoervergunningen, inspecties/controles, boetes/sancties, betalingsvw’en,… 

3. Verbod op kwantitatieve uitvoerbeperking  

o Vb. uitvoerbeperking op afvalstoffen, verplichting voor producenten om pluimvleeslachtafval aan lokale 

destructiebedrijven af te staan,…  

 

• Uitzondering: Toegelaten beperkingen op in- & uitvoer; art. 36 VwEU 

o Handelsbeperkingen zijn gerechtvaardigd indien er geen harmonisatie op Europees niveau bestaat én ze 

een beschermd belang zijn.  

o De maatregel moet eveneens noodzakelijk zijn & evenredig met het beoogde doel.  

 

• Arrest-cassis de Dijon, “rule of reason” 
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o Handelsbelemmeringen kunnen toegelaten worden indien ze noodzakelijk waren om te voldoen aan een 

dwingende vereiste.  

▪ Die kan onder meer verban houden met de doeltreffendheid van de fiscale controles, 

bescherming van volksgezondheid, eerlijkheid van handelstransacties & 

consumentenbescherming.  

▪ Er bestaat echter geen limitatieve lijst.  

• Verkoopmodaliteiten 

o Ook maatregelen die betrekking hebben op verkoopmethoden kunnen handel tussen lidstaten 

belemmeren. 

▪ Hof besliste dat dergelijke maatregelen niet verboden zijn indien ze voor alle marktdeelnemers 

gelden & dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten & die uit het 

buitenland.  

2.3 Afschaffing van fysieke & administratieve grenzen 
/ 

2.4 Afschaffing van de technische grenzen: wederzijdse erkenning & harmonisatie 
• Principe van de “wederzijdse erkenning”  

o Betekent dat een product dat rechtmatig op de markt van één lidstaat wordt geproduceerd/toegelaten, 

ook een andere lidstaat toegelaten mag worden.  

o Geldt voor relatief eenvoudige goederen met een laag risico voor milieu/volksgezondheid.  

• Harmonisatie 

o = bestaande nationale wetgevingen & technische standaarden worden vervangen door een 

gemeenschappelijke wetgeving die geldig is in alle lidstaten.  

o Geldt voor relatief complexe goederen met een hoger risico voor milieu/volksgezondheid. 

• De “nieuwe aanpak”-richtlijnen  

o Met een nieuwe aanpak in ’80 willen men bepaalde productgroepen in één richtlijn regelen.  

o Deze beperken zich tot de essentiële veiligheidsvereisten waaraan de producten moeten voldoen 

vooraleer ze op de Europese markt mogen.  

o Eens fabrieken zijn gecertificeerd, krijgen ze een CE-merk op hun producten.  

3. Vrij verkeer van personen: werknemers & zelfstandigen 

3.1 Principes 
• Vrij verkeer van personen in het kader van de interne markt betekent eigenlijk het vrij verkeer van personen voor 

beroepsdoeleinden.  

o = werknemers & zelfstandigen 

• Vrij verkeer van werknemers 

o Men mag niet discrimineren op basis van nationaliteit bij het aannemen van WN’s.  

o Personen mogen in een andere lidstaat ook verblijven om een job uit te voeren.  

o Uitz.: overheidsdiensten 

o Uitz.: wel beperkingen op basis van openbare orde/veiligheid & volksgezondheid 

• Rule of reason:  

o Net als voor het vrij verkeer van goederen zijn voor niet-discriminatoire maatregelen & indirect 

discriminatoire maatregelen uitz. mogelijk op de rule of reason.  

• Vrij verkeer van zelfstandigen – vrijheid van vestiging 

o Er blijven wel veel administratieve/wettelijke vereisten om je in een ander land te vestigen.  

o Uitz. & rule of reason: bepalingen niet van toepassing op werkzaamheden ter uitoefening van het 

openbaar gezag + uitz. op basis van openbare orde/veiligheid & volksgezondheid.  

3.2 Overgangsperiode voor nieuwe lidstaten 
• Voor een bepaalde periode konden lidstaten het vrij verkeer van werknemers (niet 

zelfstandigen/ondernemingen) op basis van een overgangsregel beperken of afhankelijk stellen van bijkomende 

voorwaarden.  
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3.3 Tijdelijk ter beschikking stellen van werknemers: de “detacheringsrichtlijn” 
• Detachering = wn’s op initiatief van de WG tijdelijk naar een andere lidstaat worden gestuurd om daar vor het 

bedrijf betaalde arbeid te verrichten.  

• Voorwaarden aan detachering van wn’s: 

o Gedetacheerde wn’s hebben dezelfde rechten van arbeidsrechten als de geldende rechten voor wn’s in 

het gastland.  

3.4 Sociale bescherming 
• Socialezekerheidsbeleid is vooral nationale materie, maar ook EU coördineert e verschillende stelsels wel.  

4. Vrij verkeer van diensten 

4.1 Basisprincipes 
• Vrijheid van dienstverlening: 

o = elke Europese onderneming/zelfstandige heeft het recht om tijdelijk diensten te verlenen in een andere 

lidstaat dan deze waar hij gevestigd is.  

▪ Dan werkt deze niet als WN & richt hij geen bedrijf/filiaal op in de andere lidstaat.  

▪ Is dan iets tijdelijk, i.p.v. een permanente vestiging 

o Omgekeerd kan een Europese burger doen op de diensten van een buitenlandse firma.  

• De diensten: 

o Dienstverrichtingen welke gewoonlijke tegen vergoeding geschieden & die niet vallen onder het vrij 

verkeer van goederen, personen of kapitaal. 

• Beperkingen: 

o  Beperkt t.a.v. burgers van een andere lidstaat op grond van openbare orde/veiligheid & volksgezondheid 

en indien dit proportioneel & noodzakelijk is. 

4.2 Toepassing  
• Hinderpalen:  

o Lidstaten leveren onvoldoende inspanningen om buitenlandse dienstverleners hun weg te helpen vinden 

in het kluwen van regels, vw’en,… 

o Lidstaten leggen vaak bijkomende vw’en op aan ondernemers/dienstverleners uit een andere staat.  

4.3 Dienstenrichtlijn: naar een échte interne dienstenmarkt tegen 2010?  
• ’04 EC: voorstel voor richtlijn betreffende de diensten op de interne markt 

o Doel: rechtskader opstellen om de belemmeringen op het vrij verkeer weg te werken & rechtszekerheid 

te bieden aan ondernemers/afnemers van diensten in de interne markt.  

• Wilde volgende zaken regelen: 

1. Vrijheid van vestiging gemakkelijker maken 

2. Grensoverschrijdende dienstverlening gemakkelijker maken.  

▪ Dienstverleners moeten in principe alleen voldoen aan de bepalingen van hun lidstaat van 

oorsprong/herkomst.  

3. De rechten van gebruikers/afnemers van diensten verzekeren 

4. Detachering van wn’s 

5. Kwaliteit van de diensten verbeteren  

6. Een betere administratieve samenwerking tussen de lidstaten om controle uit te oefenen op de 

dienstverleners.  

4.4 Nutsectoren: stap voor stap naar een interne markt 
• Algemene aanpak die geldt voor zuiver commerciële dienstverlening is niet van toepassing op nutsectoren.  

o Vb. post, vervoerssectoren, telecommunicatie & energie.  

• Voor elk van die netwerkindustrieën heeft de EC een aparte wetgeving voorgesteld die rekening houdt met hun 

specificiteit.  
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4.5 Financiële diensten 
• De ontwikkeling van één financiële markt zou ondernemingen in staat stellen om op schaal van de EU kapitaal 

aan te trekken & één markt zou de keuzemogelijkheden van de consument vergroten.  

• De interne markt voor betalingsdiensten 

5. Vrij verkeer van kapitaal 
• Beperkingen: 

o Nationale/Europese beperkingen die bestonden voor 31 dec ’93 worden behouden.  

o Lidstaten kunnen belastingregels toepassen die een onderscheid maken tussen belastingplichtigen, 

afhankelijk van hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd.  

o Lidstaten mogen de nodige maatregelen nemen om overtredingen van nationale wetten tegen te gaan.  

o Lidstaten mogen ook maatregelen nemen op grond van openbare orde/veiligheid 

o Als het kapitaalverkeer naar of uit 3e landen ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken 

voor de werking van de Economische & Monetaire Unie, kunnen er vrijwaringsmaatregelen genomen 

worden, maar alleen als ze strikt noodzakelijk zijn.  

• Overgangsmaatregelen voor nieuwe lidstaten:  

o Overgangsregeling bleek nodig om de lokale bevolking te beschermen tegen een te snelle toestroom van 

grote hoeveelheden buitenlands kapitaal op hun grond- & vastgoedmarkt.  

6. Werk is nog niet af 
/ 

Les 11: H8, 319-325, H9, 329-356, H10 
(Concurrentiebeleid, EMU, landbouw & milieu) 
Hoofdstuk 9: Europese Economische & Monetaire Unie 

9.1: Fiasco of zegen?  
• 2002: Europese Economische & Monetaire Unie (EMU) opgestart.   

9.2 EMU: meer dan geld alleen 
• 4 onderdelen: 

o Euro 

o Gezamenlijk monetair beleid 

o Macro-economische coördinatie  

o Europese Centrale Bank 

• Monetaire Unie = alle lidstaten kennen één centraal monetair beleid dat bepaald & uitgevoerd wordt door één 

centrale monetaire autoriteit (= Europese Centrale Bank).  

o Zij hebben ook besloten een deel van hun macro-economisch beleid te coördineren.  

9.2.1 De euro 
• Staten hoeven geen gezamenlijke munt te hebben om samen een monetaire unie te vormen.  

o Noodzakelijke vw’en:  

1. Centraal monetair beleid  

2. Munten van de lidstaten hebben t.a.v. elkaar een vaste wisselkoers  

3. Hun munten zijn tegen elkaar volledig inwisselbaar 

o Redenen voor toch één gezamenlijke munt:  

1. Er kan bespaard worden op transactiekosten (= de kosten/moeite die gepaard gaan met het 

verrichten van betalingen in een land met een andere munt).  

2. De invoering van een enkele munt heeft ook een psychologisch/politiek effect.  
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9.2.2 Gezamenlijk monetair beleid 
• Lidstaten voeren een gezamenlijk monetair beleid dat op centraal Europees niveau vastgelegd wordt.  

• Taken ECB: 

1. Bepaalt de rente & geldhoeveelheid voor EU.  

2. Is verantwoordelijk voor de koers & stabiliteit van de euro t.o.v. andere munten.  

3. Exclusieve recht om eurobankbiljetten uit te geven.  

• Lidstaten hebben dus bevoegdheid verloren om: 

1. Een eigen nationaal beleid te voeren 

2. Regeling te ontwikkelen inzake gemeenschappelijke Europese monetaire beleid.  

9.2.3 Macro-economische coördinatie 
• Integratie op het gebied van economisch beleid is minder vergaand dan die op het gebied van monetair beleid. 

• Gericht op:  

o Coördinatie overheidsbudgetten 

o Geen specifieke regels voor andere aspecten 

o Sinds eurocrisis wel meer regels opgesteld die de controle van de EC op nationale begrotingen vergroten.  

• Europees Semester 

o EC geeft jaarlijks een beoordeling van & een advies over de nationale begrotingen van de eurolanden 

voordat het nationale parlement deze goedkeurt.  

o =/= supranationaal  

• Stabiliteits- & Groeipact (SGP): afgesproken dat lidstaten “excesseive budgettaire tekorten” zullen vermijden 

o Staatsschuld van een land mag niet meer dan 60% van het bbp bedragen.  

o Het begrotingstekort van de overheid mag per jaar niet meer dan 3% bedragen.  

o Dec ’11: “six pack”: moet naleving van SGP versterken  

▪ Geeft EC meer controlemogelijkheden & kan sancties opleggen aan lidstaten die de regels van 

het Pact overtreden.  

▪ Het besluit over deze sancties wordt uiteindelijk genomen door de RvM.  

o ’13: SP aangevuld met het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische & 

Monetaire Unie (VSCB) & het two-pack 

▪ Scherpt toezicht aan van EC 

• In EMU is ook afgesproken dat monetaire financiering van schulden & tekorten niet toegestaan is.  

• Praktijk: integratie is amper gerealiseerd.  

o Er is geen centrale economische instelling die het macro-economische beleid binnen de EMU bepaalt.  

o Huidige besluitvorming over gezamenlijke economische beleid:  

▪ ECOFIN: Raad voor Economische & Financiële Zaken (GMS) 

▪ Eurogroep = forum van de ministers van Economische Zaken & Financiën van de eurolanden voor 

“open discussie” over economische/fiscale problemen in de eurozone & de onderlinge 

afstemming van nationale belangen.  

9.2.4 De Europese Centrale Bank 
• Europees Systeem van Centrale Banken (ESCB) = ECB + nationale centrale banken 

o Bepaalt formeel het Europese monetaire beleid & voert het uit.  

• ECB – Taak: gezamenlijke monetaire beleid van eurozone bepalen.  

• Nationale centrale banken – Taak: soort van filialen van de Europese bank 

• Afdelingen: 

1) Directie 

▪ Taken: 

1. Dagelijks bestuur 

2. Uitvoering monetair beleid 

▪ Samenstelling: 

1. President 

2. Vicepresident  

3. 4 leden  

▪ (Vice)president worden gekozen in het midden van nationale centrale banken presidenten.  
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▪ Leden: monetaire/financiële elite.  

2) Raad van Bestuur 

▪ Taken: 

1) Beslissingen over monetaire beleid (rente en hoeveelheid geld). 

2) Bepaalt wanneer en hoe er moet worden ingegrepen om de koers van de euro t.o;v. 

andere munten op pijl te houden.  

▪ Samenstelling:  

1. 6 directieleden  

2. Presidenten van nationale centrale banken 

3) Algemene Raad 

▪ Samenstelling: 

1. President ECB 

2. Vicepresident ECB 

3. Presidenten van de nationale centrale banken 

▪ Tijdelijk orgaan met als taken: 

1. Assisteert landen die nog geen volledig lid zijn van de EMU. 

2. Belast met beheren van de wisselkoersen van de niet-EMU-leden.  

9.3 Monetaire beleid van de ECB 
• Doelstellingen: 

1. Prijsstabiliteit (inflatie voorkomen) 

2. Behouden van hoog niveau van werkgelegenheid/groei 

3. Toezichthouder op de Europese banken 

▪ => oprichting nieuwe Europese bankenunie 

▪ Toezicht wordt gedaan door het Single Supervisory Mechanism (SSM) 

• Kritiek sinds eurocrisis: 

o Keynesiaanisten zeggen dat we meer zouden moeten uitgeven tijdens economische achteruitgang. 

o Democratische gehalte van ECB is te laag door haar onafhankelijkheid. 

9.4 Lange geschiedenis van de EMU 

9.4.1 Voortraject 
• ’70: rapport-Werner 

o Eerste serieuze plan 

o Twee kwesties die vanaf dan steeds terug zouden komen:  

1. Supranationale karakter ( Fr) 

2. Verhouding tussen econ & monetaire integratieproces 

• Twee posities:   

1) Economisten: een systeem van vaste wisselkoersen kon alleen duurzaam zijn als 

de lidstaten in vb. economische groei, werkgelegenheid & inflatie ongeveer gelijk 

presteerden (= kroningstheorie). 

2) Monetaristen: pleitten voor echt vroeg vastleggen van de onderlinge koersen 

zodat de monetaire integratie de lidstaten er automatisch toe zou aanzetten om 

hun economisch beleid verder op elkaar af te stemmen (= locomotieftheorie). 

9.4.2 Van Slang naar EMS 
• ’72: oprichting Slang 

o Hierin hadden de Europese munten in principe een vaste waarde t.o.v. elkaar, al mocht de 

daadwerkelijke koers van de munt daarvan 2.25% afwijken voor er moest worden ingegrepen.  

• ’79: oprichting Europees Monetair Stelsel (EMS) 

o Was net als Slang een puur intergouvernementeel wisselkoerssysteem met vergelijkbare vaste centrale 

koersen & marges.  
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9.4.3 De weg naar Maastricht 
• ’88: oprichting comité-Delors 

o Samenstelling: 

▪ Presidenten van nationale centrale banken  

▪ EC-voorzitter 

o Opdracht: 

▪ Plan voor een EMU opstellen.  

9.5 Een EMU in drie fasen 
I. ’90: Voltooiing gemeenschappelijke markt & opheffing van alle beperkingen op kapitaalstromen. 

II. ’94: Staten moesten voldoen aan de convergentiecriteria om te mogen meedoen aan de laatste fase:  

1. Hoogte van inflatie  

2. Overheidstekort & staatschuld  

3. Stabiliteit van de munt  

4. Rentepercentage  

III. ’99: Integratie 

o 11 landen startten, Gr kwam 2j later 

o Voor landen die niet mee wouden doen met deze fase, was er in VvM een clausule die hun een 

uitzonderingspositie gaf (= opt-out-clausule).  

9.6 Tot slot 
• Ondanks bankencrisis/eurocrisis is er nog steeds sprake van een daling van het algemene begrotingstekort.  

• EMU heeft wel voor grote problemen gezorgd:  

o Werkloosheid  

o Overheidsschuld van Griekeland  

• Met invoering van euro is binding van Du aan EU sterker geworden = positief.  

 

Hoofdstuk 10: Landbouw & milieu 

10.1 Europa & korenwolf 
/ 

10.2 Europese landbouwbeleid 

10.2.1 Ontstaan vh Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
• Oprichters van de EEG wilden een gezamenlijke markt voor landbouwproducten tot stand brengen.  

o => nationale regeringen moesten op elkaar worden afgestemd.  

• EEG-verdrag: 5 doelstellingen: 

1. Bevorderen innovatie/efficiëntie landbouwsector 

2. Redelijk inkomen voor voeren 

3. Stabiele landbouwmarkten 

4. Voldoende voedsel in Europa  

5. Redelijke voedselprijzen voor consumenten 

• Om deze te verwezenlijken, werden er garantieprijzen (= minimumprijzen) die boeren zouden krijgen voor hun 

producten, afgesproken.  

o Als de vraag te laag of het aanbod te laag was, zou EEG overschotten aankopen tegen de minimumprijs 

▪ => = interventieprijs 

o Landbouwproducten die van buiten de EEG worden geïmporteerd, moesten ook voor de minimumprijs 

worden verkocht => oplegging importheffingen.  

o Landbouwproducten die van binnen de EEG werden geëxporteerd, kregen een subsidie om het verschil te 

overbruggen tussen hoge EEG-prijzen & lagere wereldprijzen.  
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10.2.2 Kritiek op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
1. Kosten van het beleid: opkopen van landbouwproducten tegen minimumprijs was duur.  

2. Leidde ook tot hogere prijzen voor consumenten. 

3. Schadelijk voor het milieu door intensivering van landbouw. 

4. Leidde tot overproductie. 

5. Deel van de overschotten werd verkocht buiten Eu tegen lagere prijzen dan op de wereldmarkt gebruikelijk was, 

ten koste van ontwikkelingslanden.  

6. Het dumpen van landbouwproducten op de wereldmarkt met behulp van exportsubsidies in combinatie met 

importheffingen leidde tot spanningen met handelspartners.  

10.2.3 Hervorming van het GLB 
1. Voorkomen van overproductie & hoge kost door instelling van quota.  

2. Van andere producten werd de minimumprijs verlaagd wanneer de productie een bepaald plafond had bereikt.  

 

• Eind ’80:  

1) Bleek dat deze maatregelen niet effectief genoeg waren.  

2) VSA wou dat het beleid herzien werd.  

• ’92:  

1) Minimumprijzen zouden geleidelijk verlaagd worden. 

2) Prijssteun zou vervangen worden door directe inkomenssteun voor boeren.  

▪ Hoogte werd gebaseerd op hoeveelheid land of # dieren de boer in bezit had.  

3) Overproductie werd aan banden gelegd door grote boeren te verplichten een deel van hun land braak te 

laten liggen als zij voor inkomenssteun in aanmerking wouden komen.  

• Latere hervormingen: 

o Ontkoppeling: inkomenssteun werd gebaseerd op hoeveelheid subsidies de boer in het verleden had 

ontvangen (= historische referenties). 

• Overgang van prijssteun naar directe inkomenssteun heeft geleid tot vermindering van productieoverschotten & 

verbetering in de handelsrelaties van de EU.  

• Wat problematisch blijft: ongelijke verdeling van inkomenssteun (binnen én tussen staten) + negatieve invloed op 

milieu.  

10.2.4 Het huidige landbouwbeleid 
• GLB bestaat uit twee pijlers: 

1. 1e pijler omvat markt- en prijsbeleid en inkomenssteun 

▪ Belangrijkste onderdeel: inkomenssteun aan boeren.  

▪ Landbouwproducten worden nog steeds opgekocht (= afzetsteun) 

2. 2e pijler bestaat uit fondsen voor plattelandsontwikkeling 

▪ Gebaseerd op idee van de “multifunctionaliteit” 

• Landbouw dient niet alleen de productie van voedsel, maar speelt ook een rol bij de 

instandhouding van agrarische landschappen & beheer van natuurgebieden.  

• De EU wil zo de soc & econ leefomstandigheden op het platteland verbeteren.  

▪ Cross compliance: de koppeling van inkomenssteun aan voorwaarden op het gebied van milieu, 

voedselveiligheid & dierenwelzijn.  

10.2.5 Wie beslist er over het GLB? 
• Tot VvL:  

o Werd het beheerd door enkel de nationale landbouwministers  

o Omdat de besluitvorming zich in een gesloten beleidsnetwerk bevond, was het heel moeilijk 

veranderbaar.  

o De Boerenorganisaties speelden ook lang een belangrijke rol in de besluitvorming.  

• VvL:  

o EP mocht meebeslissen over landbouwbeleid 

• Nu:  

o Gewone wetgevingsprocedure 
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o Milieu- & consumentenbelangenorganisaties worden nu ook meer betrokken.  

10.3 Het Europese milieubeleid 

10.3.1 De ontwikkeling van het Europese milieubeleid 
• ’73: Eerste Milieupgrogramma 

o Doelen: 

1. Formuleerde principes voor een Europees milieubeleid. 

2. Bevatte een overzicht van de onderwerpen die prioriteit moesten krijgen.   

o Probleem: 

▪ Er bestond geen juridische basis in het EEG-verdrag; milieurichtlijnen werden aangenomen in het 

kader van de interne markt.  

o Er bestond de vrees dat de groei van nationale milieuwetgeving zou leiden tot handelsbelemmeringen 

wanneer de enkele lidstaten strengere eisen zou stellen aan producten.   

o Men had ook tot doel de milieuwetgeving in alle lidstaten te verbeteren.  

• ’86 Europese Akte:  

o Aparte bepaling over milieubeleid opgenomen, wat het nemen van maatregelen makkelijker maakte.  

10.3.2 Wat doet de EU aan milieubeleid?  
• Domeinen: 

1. Grensoverschrijdende onderwerpen. 

2. Veel onderwerpen die nationaal/lokaal zijn.  

3. Richtlijnen te bescherming van natuurgebieden. 

• Milieuwetgeving van de EU is bindend voor alle lidstaten 

• EU speelt ook leidende rol in het mondiale milieubeleid.  

10.3.3 Wie beslist over het milieubeleid?  
• Meeste zaken: Gewone wetgevingsprocedure 

• Bepaalde onderwerpen: Bijzondere wetgevingsprocedure 

o Procedure: 

1. EP enkel geraadpleegd 

2. RvM (Unanimiteit) 

o Domeinen: 

1. Besluiten die invloed hebben op belastingen 

2. Besluiten die invloed hebben op ruimtelijke ordening 

10.3.4 Discussies en ontwikkelingen in het Europese milieubeleid 
I. Handhaving van gemeenschappelijke milieunormen 

o Uitvoering: lidstaten 

II. Integratie van milieuoverwegingen in andere beleidsterreinen van de EU  

o VvA: Integratiebepaling 

o Systeem van effectbeoordeling = voor veel beleidsvoorstellen moeten nu eerst de mogelijke 

economische, sociale & milieueffecten in kaart worden gebracht voordat men besluiten kan aannemen. 

III. Thematische strategieën: 

o = Telkens wederkerende samenhangende pakketten van maatregelen rond een bepaald thema. 

IV. Doelen van duurzaamheid & economische groei staan elkaar volgens sommigen in de weg.  

o In het kader van Smart regulation-programma gaat EC veel kritischer na of de opbrengsten van nieuwe 

wetgeving opweegt tegen de kosten.  

10.4 Tot slot 
• Landbouw – milieu; Gelijkenissen: 

o Veel Europese wetgeving 

o Landbouw- & milieubeleid zijn sterk geïnstitutionaliseerd met vaste besluitvormingscircuits, vaste 

deelnemers & vaste thema’s  
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o Beleidshervormingen zijn moeilijk 

• Landbouw – milieu; Verschillen: 

o Landbouw draait niet om regelgeving, wel directe financiële steun.  

▪ => grote financiële belangen staan op het spel 

o Bij milieubeleid spelen subsidies amper een rol.  

▪ => belangentegenstellingen dwars door lidstaten. 

▪ => minder vaak onderwerp van “hoge” politiek in de EU.  

319-325: Mededinging 
• Mededingingsbeleid zorgt ervoor dat de concurrentie tussen ondernemingen in de EU niet wordt vervalst.  

o Kan door onderlinge overeenkomsten tussen gedragingen van ondernemingen, of door 

steunmaatregelen van de lidstaten.  

o Het beleid is belangrijk voor de goede werking van de interne markt.  

• Concurrentieregels zijn van toepassing indien de concurrentievervalsing van die aard is dat ze de “handel tussen 

lidstaten ongunstig kan beïnvloeden”. 

• Niet alleen Europese ondernemingen of ondernemingen met een vestiging in de EU zijn onderworpen aan de 

regels. Ook ondernemingen buien de EU kunnen de “handel” tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden.  

• Mededingingsregels vallen uiteen in twee categorieën: 

1. Regels voor ondernemingen  

2. Regels voor lidstaten (staatsteun) 

1. Regels voor ondernemingen  
• 2 soorten:  

1. Regels betreffende anticoncurrentiële praktijken. 

2. Regels die de structuur van de markt betreffen.  

Regels betreffende anticoncurrentiële praktijken 
• 2 soorten praktijken: 

A. Mededingingsbeperkende afspraken tussen 2(+) ondernemingen (= kartels) 

B. Misbruik van machtspositie 

 

A. Kartels & andere verboden afspraken  

o Kartels  

▪ = geheime afspraken tussen concurrenten om de prijs van hun producten kunstmatig te 

verhogen.  

▪ Kunnen ook gericht zijn op de verdeling van markten tussen concurrenten of het manipuleren 

van openbare aanbestedingen.  

o Negatieve gevolgen voor consument: 

1. Hogere prijzen 

2. Beperkt aanbod 

3. Lagere kwaliteit van aangeboden producten  

o Verdrag verbiedt alle: 

1. Overeenkomsten tussen ondernemingen  

2. Besluiten van ondernemingsverenigingen  

3. Onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

▪ … die de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden & concurrentie in interne markt 

beperkt. 

o Niet alle overeenkomsten tussen ondernemingen zijn onwettig:  

▪ Meeste overeenkomsten hebben geen negatieve invloed op mededinging.  

o Onderscheid: 

▪ Horizontale overeenkomsten 

• = overeenkomsten tussen ondernemingen die op hetzelfde niveau in de productie- of 

distributieketen actief zijn.  
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▪ Verticale overeenkomsten 

• = overeenkomsten tussen ondernemingen die niet op hetzelfde niveau in de productie- 

of distributieketen actief zijn.  

o Groepsvrijstellingen 

▪ EC kan voor bepaalde categorieën van overeenkomsten groepsvrijstellingen in de vorm van 

bindende vorderingen aannemen.  

o “De minimis”-regel 

▪ Afspraken gemaakt door kleien spelers op de markt, beperken de concurrentie meestal weinig.  

▪ Voor hen geldt de regel dat de mededingingsregels niet van toepassing zijn op afspraken waarvan 

de impact op de mededinging toch niet “merkbaar” is.  

o EC kan heel zware boetes opleggen.  

B. Misbruik van machtspositie 

o Indien een onderneming zo’n groot marktaandeel heeft op een bepaald product- of dienstenmarkt dat ze 

haar commerciële beleid kan bepalen zonder veel rekening te houden met haar concurrenten, dan heeft 

deze onderneming een machtspositie.  

o Machtsposities zijn niet verboden, deze misbruiken wél.  

Regels die de structuur van de markt betreffen (concentraties) 
• Concentraties = fusies, overnames of joint ventures  

• EC onderzoekt of concentraties de mededinging niet op een significante wijze zouden belemmeren.  

2. Regels voor lidstaten (staatssteun)  
• Verboden wanneer ze het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden & de concurrentie vervalsen.  

• Algemene steunmaatregelen zoals vb. belastingvermindering, die alle ondernemingen zonder onderscheid 

bevoordelen, worden niet als staatssteun beschouwd.  

• Lidstaten moeten melden aan EC als ze staatssteun willen instellen.  

o Ze onderzoekt de aangemelde steunmaatregelen dan.  

o Enkel wanneer EC twijfelt, wordt de formele onderzoeksprocedure ingeleid & maakt de EC dat bekend in 

het Publicatieblad.  

o Soms onderzoekt ze ook steun die niet aangemeld is door een lidstaat.  

• Onder bepaalde voorwaarden zijn steunmaatregelen toegestaan.  

• Ook beperkte steunmaatregelen (“de minimus”-steun).  

 

Les 12: Hoofdstuk 12, 13 & 14 
12.1 Externe economische betrekkingen van de EU  
/ 

12.2 Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU 

12.2.1 Hoe het begon 
• ’57: afspraken voor een douane-unie 

o Vereist een gecoördineerd beleid met betrekking tot handel in goederen.  

o 3 punten hadden nood aan overeenstemming: 

1. Invoerrechten en kwantitatieve restricties (quota) moesten ontmanteld worden 

2. Handlesbeleid & handelsinstrumenten die de afzonderlijke lidstaten t.o.v. 3e landen gebruikten 

met elkaar moesten in overeenstemming worden gebracht.  

• => veststellen gemeenschappelijk buitentarief voor invoerrechten 

3. De besluitvormingsmechanismen in economische onderhandelingen met 3e landen moest 

uitgeklaard worden.  

• 2 kwesties hadden nood aan afstemming: 
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1. Over welke vormen van handel de EEG ging.  

▪ VvR: “alle handel” 

2. Wat de bevoegdheden van de RvM & EC in onderhandelingen onvr onderwerpen 

die binnen de bevoegdheid van de EEG vielen.  

▪ EC mocht namens lidstaten onderhandelen, maar RvM moet 

voorafgaand aan de onderhandelingen een onderhandelingsmandaat 

goedkeuren.  

12.2.2 Onderhandelingsarena’s  
1. Unilateraal handelsbeleid: beleid waar EU eenzijdig over beslist.  

o Antidumpingmaatregelen  

o Generalized System of Preferences (GSP); EU hanteert lagere invoerheffingen op producten uit 

ontwikkelingslanden dan op vergelijkbare producten uit overige landen.  

▪ WTO staat dit toe & maakt zo een uitzondering op het principe van de meest begunstigde natie 

= bepaalt dat voordelen die aan één lidstaat binnen de WTO worden gegeven, ook voor alle 

overige leden moeten gelden.  

 

2. Bilaterale handelsakkoorden: 

o Vb. CETA 

3. Plurilaterale akkoorden:  

o = verdragen tussen een groep gelijkgestemde landen t.a.v. een heel specifiek onderwerp.  

o Kritiek: weinig transparantie 

4. Multilaterale handelsonderhandelingen: 

o Vinden plaats binnen WTO.  

o Alle EU-lidstaten zijn lid van de WTO.  

o Hoewel dit op langere termijn opgaat, kent vrijhandel op korte termijn verliezers.  

▪ Waar exportgeoriënteerde industrie/consumenten profiteren van handelsliberalisering, zijn 

importconcurrerende industrie & mensen die daarin werkzaam zijn, de verliezers.  

12.3 Besluitvormingsregels & actoren in het handelsbeleid 

12.3.1 Fase 1: Onderhandelingsmandaat  
• Dit mandaat legt de doelstellingen neer die de DU in de onderhandelingen nastreeft & geeft het kader aan 

waarbinnen de EC dient te handelen.  

• EC stelt zelf een mandaat voor, dat dan besproken wordt door handelsexperts in de Raadswerkgroep 

Handelsvraagstukken  

o Hierna keurt RvM het goed.  

12.3.2 Fase 2: Internationale onderhandelingen  
• EC onderhandelt namens lidstaten op basis van het vastgestelde mandaat.  

• Voordeel: EC spreekt daardoor als één stem.  

• VvL: EC verplicht om de commissie Internationale Handel van het EP op de hoogte te houden van de stand van 

zaken.  

12.3.3 Fase 3: Ratificatie  
• Indien handelingsakkoord bereikt: 

o RvM(GMS & EP moeten het goedkeuren 

• Indien het handelsakkoord onderwerpen bevat waarop de EU geen exclusieve competentie heeft, is het 

complexer.  

o Nationale parlementen dienen dan de onderdelen van het akkoord waarop de EU niet over exclusieve 

bevoegdheden beschikt ook te ratificeren.  

12.3.4 Een kwestie van bevoegdheden 
/ 
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12.4 Strategie & politisering 
• EU = Markt power: heeft een grote afzetmarkt, wat haar aantrekkelijk maakt voor 3e landen, zodat ze bereid zijn 

tot concessies.  

o Het onthouden van markttoegang is daarmee een bron van macht voor de EU.  

12.4.1 Koerswijzigingen in de Europese handelsstrategie 
• Bij onderhandelingen van de GATT: EU wou interventionistisch industrieel beleid & protectionistisch 

landbouwbeleid beschermen.  

• Vanaf jaren 80: EU werd meer proactief & liberaal in het internationale handelsdomein 

o 2 oorzaken:  

1. Het werd duidelijk dat de behind-the-border-measures een steeds belangrijker obstakel waren 

voor handel in diensten & kapitaal.  

• = Binnenlandse regels omtrent investeringen, publieke aanbestedingen & 

mededingingsbeleid 

2. Interne markt was tegen begin jaren ’90 voltooid.   

• => Liberalisering van de eigen markt maakte een goede EU-positie mogelijk zonder dat 

dit beleidsaanpassingen van de EU zou vragen.  

• Vanaf ’06: Eu richtte haar aandacht op vrijhandelsverdragen met belangrijke potentiële markten in Azië, VSA & 

Canada.  

12.4.2 Politisering van het handelsdomein 
• Voorheen werd handel(sonderhandelingen) gedomineerd door een klein # actoren.  

• Ondertussen zijn er veel meer BO’s die het beleid willen beïnvloeden.  

• EC heeft het beleid meer transparant gemaakt.  

12.5 EU & ontwikkelingssamenwerking 
• Ontwikkelingssamenwerking is een terrein waarop EU & lidstaten gedeelde bevoegdheden hebben.  

12.5.1 de verantwoordelijkheden & instrumenten 
• De HV coördineert het werk van de commissarissen die betrokken zijn bij de externe betrekkingen van de EU.  

• DG voor Internationale Samenwerking & Ontwikkeling (DG DEVCO) is verantwoordelijk voor het uitwerken van 

ontwikkelingsbeleid.  

• Twee typen beleidsinstrumenten: 

1. Preferentiële handelsrelaties: hebben vorm van lagere invoertarieven of zelfs geheel vrije toegang tot de 

Europese markt voor producten uit ontwikkelingslanden.  

▪ EU probeert European Partnership Agreements (EPA’s) te sluiten met afzonderlijke regionale 

landen binnen bepaalde categorieën van landen.  

▪ EU zegt ook steun toe voor armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, voedselveiligheid, 

corruptiebestrijding & goed bestuur.  

2. Financiële & technische steun 

12.5.2 Het Beleid: klem tussen drie constanten 
• 3 constanten: 

1. De koloniale geschiedenis van lidstaten blijft soms doorwerken 

▪ De wens om ontwikkelingssamenwerking te gebruiken als instrument om de relatie met 

voormalige koloniën te bestendigen, is soms in strijd met het doel de meest hulpbehoevende 

landen bij te staan.  

2. EU-beleid wringt met WTO-afspraken 

▪ Hoewel de EU ook andere ontwikkelingslanden betere toegang biedt tot de Europese markt, blijft 

de kritiek bestaan dat haar beleid discriminatoir is.  

3. Het Europese ontwikkelingsbeleid moet zich verhouden tot andere vormen van externe betrekkingen van 

de EU 

• 3 punten van kritiek: 
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1. Voormalige kolonies wijzen op het neokoloniale beleid van de voormalige kolonisatoren.  

▪ In de onderhandelingen is er een ongelijke machtsverhouding t.v.v. de EU. 

2. EU ontkomt er niet aan zich te verhouden tot het beleid van de VN als zij op mondiaal vlak invloed wilt 

uitoefenen.  

3. Ontwikkelingshulp was lang een ondergeschoven kindje:  

▪ Het DG leedt een tekort aan mensen & middelen om beleid te implementeren en toe te zien op 

correcte besteding.  

12.6 Tot slot 
• VvL: democratische legitimering van het beleid si versterkt doordat het EP een grote rol gaan spelen is.  

13.1 EU op het wereldtoneel: de verdeeldheid & onmacht vormen een puzzel 
• De EU is een economische grootmacht, maar ze vertaalt haar economische macht in slechts geringe mate in 

internationale politieke invloed.  

o EU onderhoudt op verschillende manieren betrekkingen met de wereld om haar heen 

▪ Economische betrekkingen: vergroten van welvaart door afschaffing handelsbelemmeringen.  

▪ Politieke betrekkingen: bedoeld om andere landen/internationale organisaties te bewegen hun 

houding t.o.v. de EU of met betrekking tot bepaalde kwesties te veranderen.  

▪ Op verschillende terreinen wordt er op verschillende manieren beslist, wat het op sommige 

terreinen makkelijker maakt een “Europese vuist” te vormen dan andere. 

13.1 Het politieke buitenlandbeleid van de EU 
• EU voert haar politieke buitenlandbeleid vooral binnen het kader van het: 

1) Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)  

▪ Doel: EU met één mond te laten spreken in politieke betrekkingen met andere landen.  

2) Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) 

▪ Ondersteunt GBVB  

▪ Helpt Europese samenwerking op het gebied van defensie versterken & doelstellingen binnen 

het GBVB te helpen bereiken.  

13.1.1 Beleidsarena: spelers & regels 
• Tot VvL: Intergouvernementeel: 

o Commissaris beschikte over veel middelen maar weinig politiek gezag; HV was net omgekeerde.  

• Vanaf VvL: Gemeenschappelijk:  

o Verplicht lidstaten in RvM met elkaar te overleggen voordat de RvM een standpunt inneemt in een 

dossier dat voor heel de EU belangrijk is.  

o Toch blijft dit terrein sterker dan andere intergouvernementeel: instemming/medewerking van lidstaten 

nodig voor een effectief & samenhangend beleid.  

• Centrale figuur: hoge vertegenwoordiger van de EU voor BuZa & Veiligheid 

o => brugfunctie: tegelijkertijd voorzitter van de Raad BuZa & vicevoorzitter EC.  

o Vertegenwoordigt samen met EU-voorzitter de EU op het internationale podium & leidt Europese Dienst 

voor Extern Optreden (EDEO) (= EEAS: European External Action Service) 

▪ Deze voert het buitenlands & veiligheidsbeleid uit.  

▪ Is de diplomatieke dienst van de EU, die in de hele wereld een netwerk van ambassades heeft (= 

delegaties).  

• Kan succesvol uitgevoerd worden indien HV genoeg beleidsruimte krijgt. Dit hangt af van 4 zaken:  

1) GBVB blijft in grote mate een intergouvernementele constructie 

▪ Er is geen sprake van Europese wetgeving 

▪ ER stelt bij unanimiteit strategische belangen & doelstellingen van de EU vast 

▪ ER kan ook strategische beleidslijnen vaststellen 

• = hebben meer ad-hockarakter en worden gewoonlijk afgekondigd als er dingende 

internationale ontwikkelingen zijn.  

▪ RvM werkt deze uit in concrete besluiten voor operationeel optreden of een standpunt.  
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▪ EC heeft dus geen exclusief recht van initiatief.  

• Een voorstel kan van oorsprong zijn van een lidstaat, HV of HV met steun van EC.  

• Voorstellen worden uitgewerkt in Raadwerkgroep Relex 

▪ Wordt erna besproken in Politiek en Veiligheidscomité (PSC) 

• Hierin zetel ambassadeurs van de lidstaten onder voorzitterschap van EEAS.  

• Besluitvorming: meerderheid 

▪ EP wordt geïnformeerd & geraadpleegd 

▪ HV kan dus enkel alleen optreden als de hele ER het inhoudelijk eens is.  

2) HV heeft concurrentie van de voorzitter van de ER & voorzitter van de EC  

▪ Zij vertegenwoordigen de EU eveneens naar buiten toe.  

3) De coördinatietaak van de HV is zo breed geformuleerd dat goede afstemming nodig is met de 

commissarissen die zich bezighouden met handel, ontwikkelingssamenwerking & uitbreiding.  

4) Speelruimte hangt ook af van de mate waarin de EEAS als effectief uitvoeringsorgaan kan functioneren.  

▪ EEAS bestaat uit ambtenaren van de EC & RvM en uit nationale diplomaten 

▪ Hierin kunnen dus ook belangenconflicten worden uitgewerkt.  

13.2.2 Beleidsinstrumenten 
1) Gezamenlijke standpunten van lidstaten worden vastgelegd in Raadsconclusies 

o = niet-bindende politieke verklaringen  

2) De demarche is een al dan niet vertrouwelijk oordeel over uiteenlopende onderwerpen.  

3) EU stuurt ook verkiezingswaarneemingsmissies. 

4) Ze kan ook investeren in andere regio’s met het instrument voor Stabiliteit & Vrede, dat projecten ondersteunt 

die bijdragen aan crisispreventie & crisisbestrijding.  

5) Partnerschapsinstrument: verleent financiële steun voor strategische belangenbehartiging.  

6) In het kader van defensiebeleid (GVDB) voert de EU militaire & civiele missies uit.  

13.3 Doelstellingen van het beleid 
• EU probeert zich te presenteren als een speler waarmee men op het wereldtoneel dient rekening te houden.  

o Invloed van de EU bij internationale onderhandelingen hangt af van de mate van eensgezindheid & 

machtsmiddelen ze bezit.  

• Beleid van de EU is gericht op het bevorderen van economische/politieke stabiliteit van de haar omringende 

landen.  

o Samen met RvE verleent zij hulp aan nieuwe democratieën bij het opstellen van een Gw., het organiseren 

van democratische verkiezingen & het trainen van ambtenaren & rechters.  

• GBVB & GVDB zijn gericht op het bevorderen van de internationale vrede/veiligheid 

o EU richt zich op humanitaire kwesties 

• VK & Fr: pleiten voor een Europese defensiemacht 

o 2007: EU Battle Groups: Snel oproepbare eenheden van 1500-2000 op elkaar ingespeelde militairen uit 2 

tot 4 lidstaten.  

o Er moeten er elke 6 maanden 2 op stand-by staan.  

o 2017: oprichting Europees Defensiefonds: moet onderzoek & ontwikkeling van nieuw materiaal 

financieren.  

o Ook akkoord bereikt over een permanent kader voor structurele samenwerking (PESCO) 

▪ Hierin zetelen 25 lidstaten voor gezamenlijke projecten te kunnen uitvoeren.  

o Soldaten van de interventiemacht vormen eveneens de Europese arm binnen de NAVO: EU mag 

gebruikmaken van de operationele capaciteiten van de NAVO & mag ze inzetten zonder toestemming van 

de VSA.  

13.4 Waarom dit beleid?  
• GBVB & GVDB worden beoordeeld op twee criteria: 

1. Eensgezindheid 

▪ Gezien als een vw voor effectiviteit.  
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▪ Afhankelijk van de belangen van de grote lidstaten & het type probleem waarmee de EU zich 

geconfronteerd ziet.  

▪ Wanneer eensgezindheid onmogelijk is, kunnen lidstaten wel een coalition of the willing vormen 

& onder EU-vlag troepen voor humanitaire missies uitzenden uit de landen die ermee instemmen 

2. Effectiviteit 

▪ Hangt niet enkel af van eensgezindheid, ook van drukmiddelen die er beschikbaar zijn.  

▪ Aan andere landen het EU-lidmaatschap weigeren 

▪ Blokkeren van ontwikkelingsgelden  

▪ Gebruik van instrumenten van soft power 

▪ Sanctiemaatregelen 

• Slimme sancties; machthebbers treffen & bevolking ontzien.  

13.5 Tot slot 
• Drie oorzaken liggen ten grondslag aan de scheve situatie:  

1. Lidstaten hebben uiteenlopende belangen 

2. Lidstaten hebben bewust gekozen voor intergouvernementele besluitvormingsregels die hun nog steeds 

genoeg mogelijkheden tot sturing geven.  

3. EU bezit weinig drukmiddelen 


