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De multiculturele
herverdelingsstaat
Over gelijkheid en solidariteit in de multiculturele
samenleving
François Levrau

ABSTRACT: The Multicultural Welfare State: About Equality And
Solidarity In The Multicultural Society
For many reasons multiculturalism has become a convenient punching bag. One of
the criticisms is that multiculturalism undermines social cohesion and therefore erodes
the basis fora redistribution policy. Closely related to this critique is that multiculturalism pushes immigrants into unemployment and makes them dependent on the welfare state . In this article, both criticisms are evaluated . We clarify why multiculturalism
does not necessarily undermine the (support for) welfare state nor impede the socioeconomie equality of immigrants. What is needed and what remains necessary is the
outline of a multicultural welfare state.
KEYWORDS: multiculturalism, socio-economie equality, social cohesion, solidarity,
welfare state

, . Inleiding
De stelling dat h et multi culturalisme het tegenwoordig als officiële beleidsstrategie ten aanzien van immigra ntengroepen z waar te verduren heeft, is wellicht een
open deur intrappe n. Vanuit verschillende hoeken worden berichten de werel d
ingestuurd die aan duidelijkheid e n kracht weinig te wensen overlaten. Het z ijn
gekende m a ntra 's geworden: ' Ie multiculturalisme est un échec !', ' multi c ulturali sm
is bad for wamen', 'het multi culturele drama', 'het fa illiet va n de multiculturele
samenlev ing', etc. Voor een op lij s ting van kritieken, zie Levrau (2011). In dit artikel staan we, op basis van een kritisch literatuuroverzicht , st il bij de idee a ls
zou het multiculturalisme nefas t z ijn voor de socio-econo misc he gelijkh eid en de
redis tributieve solidariteit. 1 We gaa n na hoe we ons precies de relatie tussen multi-
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culturalisme en verzorgingsstaat moeten voorstellen. Is het mogelijk en wenselijk
om tegelijk te insisteren op een multicultureel erkenningsbeleid en een genereuze
verzorgingsstaat of hebben de critici het gelijk aan hun zijde en sluiten beide elkaar
wederzijds uit?
We starten dit artikel met een bespreking van de 'erkennings-redistributie tradeoff. In een drietal paragrafen tonen we aan waarom het multiculturalisme de sociale
cohesie als voorwaarde voor herverdeling niet nood zakelijk erodeert. Dit betekent
dat er zich geen onvermijdelijke keuze aandient tussen de implementatie van een
multicultureel beleid en een socio-economisch herverdelingsbeleid. In de paragraaf
die daarop volgt gaan we na of de sociale cohesie wordt ondermijnd wanneer zou
blijken dat immigranten substantieel meer gebruikmaken van de verzorgingsstaat.
Als dat inderdaad het geval zou zijn , wat zijn dan de implicaties voor het multiculturalisme? Ligt het multiculturalisme mee aan de basis van die afhankelijkheid ,
of is het daar eerder een oplossing voor? We overlopen in een zesde paragraaf een
aantal beleidsstrategieën waarop men kan terugvallen, indien zou blijken dat men
via het multiculturalisme geen socio-economisch egalitaire samenleving kan verkrijgen. In een laatste paragraaf tonen we aan waarom de implementatie van het
multiculturalisme in combinatie met een robuuste verzorgingsstaat misschien niet
evident, maar wel verkieslijk blijft.

2.

Multiculturalisme: erkenning van eenheid én verschil

Nogal wat auteurs beweren dat het multiculturalisme een wassen neus heeft, omdat
het invoeren van minderheidsrechten uiteindelijk tot een "politization of ethnicity"
leidt waarbij elke maatregel die wordt genomen om de etnisch-culturele balans
binnen een maatschappij te herstellen in wezen de politieke eenheid en de sociale
stabiliteit in gevaar brengt (bv. Barry, 2001; Bissoondath , 1994; Gwyn, 1995). Wie
etnisch-culturele groepen ondersteunt, zo wordt gesteld, evoceert etnisch-culturele
competitie, wantrouwen en legio sociale antagonismen. Daarmee komt algemeen
niet alleen de veiligheid van de samenleving in het gedrang (Keeble, 2005), maar
ook de houdbaarheid van de verzorgingsstaat. Als het multiculturalisme de soci-
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ondermijnt het immers meteen ook het fundament van een solide (en veilige) verzorgingsstaat. In de woorden van Barry (2001, p. 8): "A polities of multiculturalism
undermines a polities of redistribution ". Sommige auteurs (zoals Koopmans, 2010)
gewagen in dit geval te spreken van een trade-off: óf men kiest voor het multicul -
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turalisme en is bereid de prijs van een verzwakte verzorgingsstaat te betalen óf
men kiest voor een robuuste verzorgingsstaat en is bereid het multiculturalisme

z

achterwege te laten. Een 'multiculturele verzorgingsstaat' zou aldus een contradic-
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tio in terminis zijn. Nancy Fraser (1995) heeft het over een "redistribution-recognition dilemma". Volgens haar bestaat er tussen de 'politiek van de redistributie' en
de 'politiek van de erkenning' een inherente spanning, waardoor het moeilijk wordt
om beide beleidsvormen tegelijk te implementeren. Haar punt is dat de politiek van
de redistributie erop gericht is om de socio-economische verschillen kleiner te maken, terwijl de politiek van de erkenning er net op gericht is om de socio-culturele
verschillen te behouden. Mensen die zowel het slachtoffer zijn van socio-economische onrechtvaardigheid als van cu ltureel-symbolische onrechtvaardigheid, hebben
nood aan zowel een redistributie- als een erkenningsbeleid. Voor Fraser is het echter
moeilijk in te zien hoe een beleid dat verschil wil wegwerken kan samengaan met
een beleid dat verschil wil accommoderen. "People who are subject to both cultural
injustice and economie injustice need both recognition and redistribution. They
need both to claim and to deny their specificity. How, if at all, is this possible?"
(Fraser, 1995, p. 74).
Hoewel deze kritiek wijdverbreid is, hoeft ze niet noodzakelijk op te gaan . Ze
lijkt namelijk te vertrekken van een te beperkte conceptie van het multiculturalisme, namelijk een enkelvoud ige doctrine oftewel een gefixeerde ideologie die de
erkenning van verschi l en/ of het behoud van de etnisch-cu lturele diversiteit, zonder voorwaarden, tot het hoogste goed proclameert. Maar de aandacht die het
multiculturalisme voor de erkenning van verschil biedt, betekent niet dat het niet
tegelijk werk zou kunnen maken van een cohesieve samenleving via de vorming
van een gedeelde (nationale) identiteit. Anders dan bijvoorbeeld het communitaristisch geïnspireerde multiculturalisme dat de etnische en religieuze verzuil ing van
migrantengroepen stimu leert, ondersteunt het liberaal-multiculturalisme etnischculturele groepen door hun versch il te erkennen , maar tegelijk de maatschappelijke
cohesie te bewaken door iedereen aan eenzelfde nationale eenheid te binden. Tariq
Modood (2007a, 2007b, 2010, 2012) is één van de auteurs die dit punt (en het belang ervan) herhaaldelijk eloquen t heeft verwoord . "Multicultural accommodation
works simultaneously on two levels: creating new forms of belonging to citizensh ip
and country, and hel ping sustain origins and diaspora" (Modood, 2007a, p. 49).
Elders schrijft hij: "Strong multicultural identities area good thing - they are not intrinsically divisive, reactionary or subversive - but they need the complement of a
framework of vibrant, dynamic, national narratives and the ceremonies and rituals
which give expression to a national identity" (Modood, 2007b). Of nog: "Characterizations of multiculturalism that omit unity as a key component are extremely
common but incomplete" (Modood, 2012, p. 29). Met dit gedachtegoed vervoegt
Modood een groep denkers, onder wie Will Kymlicka (1995, 2001) en Yael Tamir
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(1993), die aangeven dat een liberale vorm van multiculturalisme onproblematisch
kan gecombineerd worden met een liberale en dunne vorm van nationalisme, die
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bijvoorbeeld tot uiting komt in de gedeelde taal, geschiedenis en in enkele gedeelde
instellingen zoals het onderwijs, het defensieapparaat en de media.
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De samenhang tussen multiculturalisme en dit 'dunne' nationalisme is mogelijk
wa nneer het nationale ee nheidsverhaal op een zodanige wijze wordt geschreven
dat minderheden er zich door aa ngesproken voelen. Voor Modood (2007a, 2007b)
is de nationale identiteit daarom geen kwestie va n een lij st van elemen taire a
priori-kenmerken. De crux van een natiestaat is niet te herleiden tot enkele inhoudelijke kwaliteiten die enkel deze en dus geen andere nati e zou hebben. Keer op
keer zal men immers vas tstellen dat die zogenaamde nationale ke nmerken ofwel
weinig specifiek zijn (cf. algemene libera le normen en waarden die niet alleen va n
toepassing zijn op het grondgebied van bijvoorbeeld België maar ook op dat van
andere West-Europese land en) ofwel te specifiek, waardoor ze niet iedereen binnen de natie in gelijke mate aa nspreken. Bij nader inzien zi jn de geproclameerd e
nationalistische parti cularism en niet veel anders dan verschillende namen voor het
uni versele geloof in vrijheid en gelijkheid en is er dus weinig specifiek Belgisch of
Brits of Nederlands aan de principes waaraan immigranten loyaal moeten zijn. Zij
die de nationale id entiteit willen verengen tot specifieke gedragingen en gewoontes zullen daarmee de coupures binnen de eigen meerderheidsgroep blootleggen,
omdat er geen enkel gedrag of geen enkele gewoonte is die door iedereen van de
meerderheid sgroep wordt gedeeld. De nationale identiteit kan daarom inhoudelijk/ kwalitatief beter beschouwd worden als iets dat opdaagt in de mate waarin
men het, binnen specifieke instituties (onderwijs, media, politiek, geschiedenis)
tot voorwerp van discussie en dialoog maakt. De nationale identiteit is ergo iets
wat tot uiting komt wanneer er een poging wordt ondernomen om verschillen
di e doorgaans negatief worden bejegend niet zozeer uit te gommen (cf. assimilatie) maar te transformeren tot positieve verschillen. Dat het negatieve verschil
wordt omgebogen tot een positief verschil, is voor Modood (2007a) overigens de
lakmoesproef voor sociale annex inclusieve rechtvaardigheid. In die zin moet de
nationale identiteit worden begrepen als een identiteit die 'leeft' , een · work in
progress' dat een onophoudelijk op elkaar afstemmen van 'verleden' en 'toekomst '
veronderstelt. Elke nieuwe generatie of migrantengroep voegt immers niet alleen
iets toe aan de nationale identiteit, maar ze herdenkt/herschrijft die identiteit ook
ten dele. Zo zo uden etnisch-culturele minderheden niet langer enkel moeten worden aangezien als feitelijke minderheidsgroepen die iets toevoegen aan de Vlaamse
identiteit, maar dient de Vlaamse identiteit veeleer zo begrepen te worden dat het
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of het gaat om feitelijke minderheidsgroepen. Het onderscheid 'wij' en 'zij' wordt
minder pertinent. Een goed voorbeeld is Canada waar het inclusieve multiculturele gedachtegoed als een constitutioneel en symbolisch element van de nationale
(inclusieve) Canadese identiteit wordt aangezien (Kymlicka, 1998). Diversiteit is er
een wezenlijk onderdeel van de nationale identiteit.
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,.,,u
U,j

f-

U,j

:!; ~ - - - - - - RES PUBLICA • 2015 - 3

273
DE MULTICULTURELE HER VERDE LI NGSSTAAT

pelijke in stituties van de meerderheidsgroep aan te passen in functie van die diversi te it. Co ncreet kan dit beleid een drietal vo rmen aan nem e n en herleid worden tot
een ac htt al specifieke beleidsstrategieën (Ban ting & Kymlicka, 2006) . Ten eerste is
er het multiculturele beleid dat de etnisch -culturele diversiteit omarmt . Dit komt
tot uiting in (1) de co nstitutionele, wett elijke of parlementaire affir mati e van het
multiculturalisme op het cen tra le, regionale of gemeentelijke niveau en het bes taan
van een ministerie, secretariaa t of adviesorgaan om dit beleid te impl ementeren in
samenspraak met de immigrantengemeenschappen; (2) de in voering van curricula
die rekening houden met de d iversite it en die minder exclus ief gericht z ijn op westerse elementen; (3) de bevordering van de etnisch-cul ture le re presentatie en dito
gevoeligheid in de medi a (bv. tv-soaps waarin acteurs van diverse etni sc h-culturele
afkoms t meespelen) . Deze drie ingrepen leggen de n adruk op de zichtbaarheid van
immigra nten in de samen lev ing. Ten tweede is er h et multiculturele beleid dat de
lega le beperkingen ten opzichte van diversiteit wegwerkt. Dit komt tot uiting in (4)
het toestaan van uit zonderingen in verband met kled ing , voed ing, feestdagen, etc.
(bv. moslimleerlingen die op schoo l wettelijk afwez ig mogen z ijn wanneer er een
moslimfeest is); (S) het openlaten van de mogelijkh eid o m op een duale manier
burger te z ijn. Deze twee ingrepen maken dat migranten op voet van ge li jkheid
kunnen participeren in de mainstream-institu ten van de sa men lev ing . Ten derde
is er het multiculturele beleid dat minderheden acti ef onders teu nt. Dit komt tot
uiting in (6) het subsidiëren van et ni sc h-culturele organ isa ti es; (7) het subsidiëren
van tweeta lige educat ie of van het onderwijs in de eige n moedertaal en in (8) h et
introdu ceren van affirmatieve act ies voor benadeeld e immi gra nt engroepen (bv. het
gebruik va n streefcijfers of quota voor parti cipatie va n mense n met een migrat ieachtergro nd in het politi eke apparaat). Deze drie ingrepen bi eden migra nten een
forum en instrum enten aan om pregnanter hun wensen en gevoe ligheden te agenderen (in casu de socio-economische pijnpunten , barrières, co nflicten, dis crimi naties). De drie beleid svo rm en en de acht beleidsstrategieën illustreren da t het er
steeds o m gaa t dat het ve rschil word t erkend binnen gedeeld e in stituten va n de
meerd erh eidsgroep.

3.

Multiculturalisme, solidariteit en herverdeling
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Het multicultura lisme sluit de creat ie va n nationale eenheid d us niet uit. Dat is een
belangrijke vaststelling, omdat de aanwezigheid van een zekere cohesieve eenheid
een nood zakelijke voorwaarde voor solidariteit en herverdeling is. Mensen zullen
imme rs sneller geneigd zijn een deel va n hun rijkdom a f te staan als ze de ander als
'één van hen ' beschouwen. Onderliggend aan de redistribueren de ve rzorgingsstaat
is de aa nwez igheid va n een sociale samenhang, een "shared se nse of belongin g
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together". De aanwezigheid van een verzorgingsstaat op basis van (1) horizontale
verdeling (bv. mensen zonder kinderen zorgen voor mensen met kinderen; gezonde
mensen zorgen voor zieke mensen; jonge mensen zorgen voor oudere mensen); (2)
verticale verdeling (cf. kapitaalkrachtigen zorgen voor mensen met lage inkomens
door bijvoorbeeld een systeem van progressieve lasten of door de sociale zekerheid
via een minimumwerkloosheidsuitkering en minimumpensioenen) en (3) een predistributieprincipe met allerhande preventie- en herstelingrepen op het niveau van
de marktwerking en het menselijk kapitaal, die ervoor zorgen dat de risico 's mini maal zijn en dat iedereen aan het werk is (bv. sociale promotie via onderwijs; een activeringsbeleid ; sociale investeringen zoals kinderopvang en ouderschapsverlof) , is
van fundamenteel belang, omdat wie vrij wil zijn eerst voldoende socio-economisch
onafhankelijk moet zijn. Om socio-economisch onafhankelijk te z ijn, is het soms
nodig dat men eerst middelen krijgt toebedeeld op basis waarvan men zijn leven, als
gelijke en vrije burger, vorm kan geven. Solidariteit en herverdeling zijn met andere
woorden principiële voorwaarden voor socio-economische gelijkheid en vrijheid.
De sociale cohesie oftewel de "shared sense of belonging together" (zoals die tot
uiting komt in de sociale contacten, de maatschappelijke betrokkenheden en het
vertrouwen in de medemens) die aan de verzorgingsstaat ten grondslag ligt , kan
ervoor zorgen dat er een bereidheid wordt gecreëerd om te handelen in het belang
van de 'grotere gemeenschap' (Put nam & Leonardi, J 993). Zo worden allerhande
goederen gegenereerd (zoals grotere veiligheid en sociale controle in de buurt) die
iedereen bevoordelen en niemand uitsluiten (Coleman, 1990; Putnam, 2007) en
worden diegenen die slechter af zijn bijgestaan door een reallocatie van middelen
(Banting et al., 2006).
Onderzoek dat zich buigt over de vraag of het multiculturalisme de solidariteit
en de sociale cohesie al dan niet versterkt, is beperkt (Schaeffer, 2014). 2 Dat maakt
dat ook het empirisch (cross-nationaal comparatief) onderzoek dat een antwoord
biedt op de vraag of een erkenningsbeleid en een redistributiebeleid gelijktijdig
kunnen worden geïmplementeerd, beperkt is. De meest uitgesponnen analyse over
de verhouding tussen erkenning en redistributie vindt men terug bij Banting en
collega's (2006). Andere en latere teksten van deze auteurs lijken vaak varianten
of uitdiepingen te zijn van deze ampele analysetekst. In dit onderzoek wordt de
verandering in steun voor de verzorgingsstaat vastgesteld aan de hand van een
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vijftal factoren die kunnen worden teruggebracht tot drie categorieën: een categorie
van sociale uitgaven met daarin (1) de verandering van de sociale uitgaven als deel
van het bruto binnenlands product (cf. aandeel van uitgaven in de ouderenzorg,
ziektezorg, gehandicaptenzorg, familiediensten, werkloosheidsuitkering); een redistributiecategorie met daarin (2) het effect van de redistributie op de vermindering van de armoede en (3) het effect van de redistributie op de vermindering van
de ongelijkheid en tot slot een categorie van sociale resultaten met daarin (4) de
mate van kinderarmoede en (5) de mate van inkomensongelijkheid. De sterkte en
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de veranderingen van de verzorgingsstaat werden onderzocht in de periode 19802000 en werden vergeleken met de mate waarin een land een multicultureel beleid
implementeerde. De 'erkennings-redistributie trade-off' voorspelt dat een land dat
een multicultureel beleid in voert, de prijs van een erosie van de verzorgingsstaat
moet betalen (ongeacht of die verzorgingsstaat bij aanvang sterk dan wel zwak
was). De auteurs zijn echter verrassend duidelijk: er is geen sprake van een omgekeerd evenredig verband tussen beide beleidsvormen. "The results of our examination of measures of change in social spending and redistribution are clear: there is
no consistent relation between the adoption of MCP's [mu lticultural policies] and
the erosion of the welfare state" (Banting et al ., 2006, p . 65). Het is zelfs zo, dat
landen met de sterkste vormen van multicultureel beleid de grootste toename in
sociale uitgaven zagen (eerste categorie met factor 1) en de grootste redistributieinspanningen (tweede ca tegorie met factor 2 en 3) aan de dag legden. De situatie is
iets minder positief met betrekking tot de categorie van de sociale resultaten (derde
categorie met factor 4 en 5). In alle landen steeg de kinderarmoede, maar die steeg
minder in landen met een sterk multicultureel beleid. De inkomensongelijkheid
(factor 5) tot slot nam in landen met een sterk/ gemat igd multicultureel beleid meer
toe dan in landen met een zwak multicultureel beleid. Dat betekent dat landen met
een multicultureel beleid het op vier van de vijf factoren beter doen dan landen
zonder multicultureel beleid. 3

4.

Integratie-erkenningsparadox

De reden waarom de solidari teit kan toenemen door een beleid dat verschil erkent, heeft mogelijks te maken met wat de 'integratie-erkenningsparadox' kan
worden genoemd (Levrau & Loobuyck, 2013a, 2013b). Reeds vanaf het begin van
het 'multicultura lism edebat' wezen pioniers als Taylor (1994) op het belang van
erkenning. Voor Taylor moet een beleid rekening houden met het feit dat de cultuur van iemands voorvaderen een mens voorziet van een unieke identiteit. Het
beschermen van die cultuur is daarmee meteen een daad van erkenning van de
particuliere identiteit van die persoon. Wanneer die erkenning uitblijft, creëert
men een maatschappij met 'tweederangsburgers'. Mensen en groepen de door hen
gewenste erkenning ontzeggen, is niets anders dan een daad van onderdrukking
die tot verlies aan ze lfrespect kan leiden. "Nonrecognition or misrecognition can
inflict harm, can be a form of oppression, imprisoning someone in a false, distorted, and reduced mode of being" (Taylor, 1994 , p. 25). Deze gedachte leunt nauw
aan bij de sociale identiteitstheorie. Omdat de desbetreffende groep medebepalend
is voor de eigen (sociale) identiteit en omdat mensên w illen behoren tot een groep
die ook in de ogen van anderen wordt aanvaard, zal de wijze waarop mensen
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naar zichzelf kijken sterk afhankelijk zijn van het feit of zij sociaal gezien worden aanvaard (Tajfel & Turner, 1986; Vanbeselaere et al ., 2006; Verkuyten, 2005).
Geplooid naar de multiculturele samenleving: omdat de eigen etnisch-culturele
groep, met de eigen tradities , gebruiken en religie, voor het individu veelal een
belangrijk bindingskader is en omdat die groep voorziet in gevoelens van geborgenheid en verbondenheid, willen mensen ook sociaal erkend en gewaardeerd
worden als lid van die etnisch-culturele groep. Negatieve oordelen over de eigen
groep worden immers, via een proces van groepsidentificatie, vaak opgevat als een
persoonlijke aanval. De kans is daarbij reëel dat wie zich uitgesloten, geminacht
of vernederd voelt omwille van een bepaald groepslidmaatschap, zich in de eigen
kring zal terugtrekken en afstand zal nemen van de omringende samenleving. Van
de weeromstuit zal men dan de kenmerken die typerend z ijn voor de eigen groep
nadrukkelijker in de verf zetten en tevens benadrukken als ankerpunten voor een
positieve identiteitsbeleving (Verkuyten, 2005). Precies daarom is het belangrijk
om in de instituties van de meerderheidsgroep voldoende de etnisch-culturele di versiteit te reflecteren.
Deze nood aan erkenning komt mooi tot uiting in een onderzoek over de tweede generatie Turken en Marokkanen in vijf verschillende Europese grootsteden
(waaronder Brussel en Antwerpen) . Fleischman en Phalet (2010) tonen aan dat,
wanneer de tweede generatie Turken en Marokkanen (1) denkt dat het behoud
van de eigen cultuur bedreigd is; (2) ervaringen heeft meegemaakt van ongelijke
of vijandige behandeling op basis van de achtergrond en (3) de relaties met de
autochtone bevolking als onvriendelijk percipieert, z ij zich sterker id entificeert
met de eigen etnisch-cu lturele en religieuze identit eit en minder met de (autochtone) nationale of stadsidentiteit. Bovendien blijkt dat een overkoepelende (autochtone) nationale identiteit als bedreigend kan worden ervaren wanneer deze
onvoldoende plaatsmaakt voor de erkenning van verschil. Met andere woorden,
het gebrek aan erkenn ing van verschil kan spanningen in de hand werken die
kunnen leiden tot radicalisering, afkeer van de samenleving, politieke apathie
en sociale marginalisatie (Fleischman & Phalet, 2010). Deze negatieve gevolgen,
zo ste ll en de auteurs nog, kunnen worden verm eden door in de overkoepelende
nationale identiteit ruimte te laten voor specifieke iden titeiten van subgroepen,
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zodat deze subgroepen het gevoel kunnen krijgen dat ze effectief deel mogen
uitmaken van het grotere geheel. Dit onderzoek illustreert de mogelijkheid dat erkenning van verschi l kan bijdragen tot de sociale cohesie en het vertrouwen in de
samenleving . Het is precies die mogelijkheid waarnaar de 'integratie-erkenningsparadox' verwijst. Onderzoek van Ersanilli en Saharso (2011) bij de kinderen van
Turkse immigranten in Duitsland, Frankrijk en Nederland lijkt dat enigszins tegen
te spreken. Deze auteurs stellen vast dat de etnische identificatie met het gastland
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en in Duitsland (waar een assimilationistisch beleid werd geïmplementeerd). Het
valt echter te betwijfelen of het etnische minderhedenbeleid in Nederland wel
als multicultureel kan worden gekwalificeerd. Afhankelijk van hoe men er naar
wil kijken, is het Nederlandse beleid ofwel nooit multicultureel geweest (positie
van Duyvendak & Scholten, 2009) ofwel we l multicultureel maar met communitaristische annex verzuilde allures (positie van Kymlicka, 2008 en Laurence,
2008). Ofwel stelt men, zoals Duyvendak en Schol ten (2009), dat het culturele
pluralisme waarop immigranten boogden weinig meer was dan een recht, zoals dat ook al bestond voor en werd geclaimd door andere minderheidsgroepen
(in casu de liberale, katholieke, socialistische en protestantse groepen). Dat wil
zeggen dat de zuil waarin de migranten terechtkwamen niets te maken had met
een bepaald integratiebeleid, maar gewoon het gevolg was van de institutionele
erfenis van de verzuiling. Ofwel stelt men, zoals Kymlicka en Laurence lijken te
doen, dat het multiculturele beleid zeer genereus was voor immigranten - in de
zin dat migranten financieel werden gesteund om zich volgens een eigen zuil te
organiseren. De keerzijde van die (financië le) generositeit is echter de 'aversie'
die het beleid voelde om zijn eigen meerderheidsinstituties aan te passen aan de
nieuwe minderheidsgroepen. Die aanpassing is, zoals gesteld, precies waarvoor
het liberaal-multiculturalisme ijvert.
Al te vaak gaat men ervan uit dat integratie en het opbouwen van sociale
cohesie veronderstellen dat mensen hun verschillen opgeven teneinde te kunnen worden opgenomen in de ontvangende samenleving. In tegenstelling daarmee gaat de integratie-erkenningsparadox ervan uit dat wanneer mensen worden
erkend in hun verschillende bindingen, zij zich geaccepteerd zullen voelen en
zich derhalve ook met de samenleving zullen identificeren. Mensen tot op zekere
hoogte in hun eigenheid laten en ruimte creëren voor diversiteit kan met andere
woorden veelal een goede strategie zijn om die mensen aan de samenleving te
binden. Een multicultureel beleid kan op die manier de integratie bespoedigen
en sociale cohesie bewerkstelligen. Anders dan men soms suggereert, hoeft de
erkenning van verschil geen segregatie in de hand te werken, terneer omdat immigranten in de regel het verlangen noch de mogelijkheid hebben om een eigen
natie of maatschappelijke en institutionele cultuur op te bouwen in het gastland
(Kymlicka, 1995). Wat ze willen, is zich (zeker op termijn) in de nieuwe samenleving integreren. Hun claims op erkenning moeten vooral begrepen worden als een
signaal dat ze over die integratie willen negotiëren en niet als een signaal dat ze
zich tegen de integratie willen afzetten (Kymlicka, 1995). Door dus de maatschappelijke instellingen open te stellen voor etnisch-culturele minderheden, krijgen
leden van zowel de rneerderheidsgroep als van de minderheidsgroepen de boodschap dat de nationale identiteit een gedeelde én inclusieve identiteit behelst en
dat het identitaire onderscheid steeds ingekapseld blijft binnen de marges van de
ruimere identitaire eenheid.
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5.

De gelijkheids-verschil trade-off

Als zou blijken dat bepaalde groepen substantieel meer gebruikmaken van de verzorgingsstaat, kan de perceptie van 'sociaal profitariaat' ontstaan. In dat geval komen de solidariteit en de sociale cohesie opnieuw onder druk te staan. Uit onderzoek van Koopmans (2006, 2010) blijkt dat immigranten (zeker in landen die een
multicultureel beleid implementeren) meer genieten van de herverdelende werking
van de verzorgingsstaat. Concreet blijkt dat in zeven landen (België, Duitsland ,
Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, UK en Zwitserland) niet-EU-migranten minder
participeren aan de arbeidsmarkt en dus vaker een werkloosheidsuitkering ontvangen. Hoewel men kan betwijfelen of Koopmans niet veeleer een correlatie, eerder
dan een causale relatie heeft vastgesteld, indiceert zijn studie dat het multiculturalisme, zeker in combinatie met een genereuze verzorgingsstaat, niet tot de socioeconomische emancipatie van immigranten heeft geleid. Integendeel, multiculturalisme fnuikt de sociaal-economische gelijkheid en leidt tot meer afhankelijkheid van
de staat. In die zin schaart Koopmans zich in het kamp van diegenen die geloven
dat erkenning van verschil niet kan samengaan met de creatie van meer gelijkheid.
Als het inderdaad zo is dat de socio-economische integratie van immigranten
niet gebaat is bij een multicultureel beleid, dan is dat uiteraard ee.n ernstige kritiek
op het multiculturalisme. Een samenleving doet er immers goed aan om de kloof
tussen arm en rijk op te heffen of althans niet al te groot te laten worden. In The
Spirit Level. Why Equality Is Better {or Everyone tonen Wilkinson en Pickett (2010)
bijvoorbeeld aan dat in de landen en regio's met de grootste inkomensongelijkheden meer mentale stoornissen, tienerzwangerschappen, kindersterfte, agressie
(zowel in de huiskamer als op straat), criminaliteit, drugs- en medicijngebruik te
vinden zijn. Hoe meer ongelijkheid, des te slechter de lichamelijke gezondheid, de
onderwijsresultaten , de sociale mobiliteit en het veiligheidsgevoel. Of nog: mensen
leven beter, gezonder, veiliger, langer en gelukkiger in landen die meer gelijkheid
kennen. Wanneer dus zou blijken dat het multiculturalisme de vorming van een
egalitaire samenleving ondermijnt, wanneer met andere woorden zou blijken dat
het immigranten in de richting van de socio-economische onderklasse duwt, dan
vormt dat een ernstige bedreiging voor de individuele (de genoemde biopsychoso-
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ciale gezondheidsindicatoren) maar ook voor de collectieve en politieke stabiliteit.
Van immigranten die geen uitz icht hebben op een betere toekomst kan immers verwacht worden dat ze zich nog meer in hun eigen groep terugtrekken of dat ze hun
frustraties op allerhande gewelddadige wijzen kanaliseren, met als gevolg dat de
meerderheidsgroep zich nog meer van hen zal distantiëren. Een negatieve vicieuze
cirkel lijkt dan in de maak. Dit betekent dat een beleid er alle belang bij heeft om
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geval lijken er zich vier beleidsstrategieën aan te dienen: (1) het afbouwen van de
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multiculturele maatregelen; (2) het aanscherpen van assimilatiemaatregelen; (3)
het burgerschap afhankelijk maken van de economische input; en (4) het verstrengen van de toegang tot de verzorgingsstaat en het beperken van de sociale zekerheid. Hieronder taxeren we in een aantal korte paragrafen deze vier strategieën.

6.

6.1

Beleidsstrategieën

Afbouwen van het multiculturalisme

De eerste strategie, het opgeven van het multiculturalisme, lijkt om vier redenen
niet wenselijk. Ten eerste zijn er de normatieve waarde en kracht van het multiculturalisme. Heel wat auteurs - zoals Carens (2000), Kymlicka (1995), Modood
(2007a) en Parekh (2000) - hebben in het brede politiek-filosofische multiculturalismedebat verschillende argumenten aangereikt die aangeven waarom een beleid
op maat van immigranten noodzakelijk is. Multiculturele ingrepen streven er steeds
naar om de wetgeving te egaliseren en om unfaire nadelen die deze groepen ervaren te compenseren. Ten tweede blijken de bezorgdheden over de negatieve gevolgen van het multiculturalisme op verschillende aspecten ongefundeerd. Dat is ten
andere ook iets waarmee Koopmans zelf rekening houdt, voor zover hij niet uitsluit
dat het multiculturalisme op andere aspecten meer positieve resultaten kan laten
optekenen, zoals de politieke integratie (zie bv. Koopmans et al., 2005). Ten derde
wordt het normatieve pleidooi voor multiculturalisme versterkt, wanneer we ons
enerzijds rekenschap geven van de preliminaire toestand van de empirische evidentie en anderzijds rekening houden met de resultaten van de socio-economische
integratie van immigranten in Canada. 4 Wat de casus van Canada betreft , dient
te worden gesteld dat dit land de langste multiculturele traditie heeft (d.w.z. de
grootste en meest duurzame politieke wil om multiculturalisme te implementeren),
waardoor mag worden verwacht dat de mogelijke contraproductieve effecten van
het multiculturalisme eerst en vooral in Canada tot uiting zouden komen. Uit de literatuur blijkt (voor een overzicht, zie Banting & Kymlicka, 2010; Bloemraad, 2012;
Kymlicka, 2007} dat de socio-economische integratie van immigranten een behoorlijk succesverhaal is. Dit succes kan volgens Bloemraad (2012) en Reitz (2012)
niet enkel op het conto geschreven worden van de geografische ligging die illegale
migratie bemoeilijkt noch van de economische selectie van immigranten. Volgens
deze auteurs is het Canadese succes vooral debet aan het gevoerde multiculturele
beleid. Zoals al aangegeven werd, beschouwt Canada immigratie, diversiteit en tolerantie als wezenlijke elementen van zijn identiteit: (1) immigranten krijgen snel
het burgerschap; (2) er is een substantiële anti-discriminatiewetgeving5; en (3) er
worden tal van vestigingsprogramma's ontwikkeld die de integratie van immigran-
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ten bevorderen. Omdat wordt aangenomen dat immigranten niet slechts tijdelijk
in Canada verblijven, wordt er ook geen werk gemaakt van een terugkeerbeleid.
Het is precies door deze verankering van diversiteit in de nationale identiteit en
wetgeving dat er niet alleen een stimulans tot integratie en cohesie wordt gecreëerd
maar ook een buffer wordt gevormd tegen de mogelijke xenofobische bedreigingen
die immigranten kunnen ervaren (Uberoi, 2008). Ten vierde blijkt uit onderzoek dat
de autochtone bevolking in algemene zin de idee van herverdeling toegenegen is.
De meningen versplinteren echter wanneer wordt gevraagd of deze of gene groep
(in casu alleenstaande vrouwen, werklozen en immigranten) recht heeft op een
uitkering (Kymlicka, 2015). Autochtonen blijken vooral weinig te voelen voor herverdeling naar immigranten. Dat dit niet primair voortv loeit uit economische overwegingen (de idee dus dat immigranten zouden wegen op de verzorgingsstaat),
maar met culturele angsten, mag blijken uit het feit dat men de aanwezigheid
prefereert van weinig migranten die afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat, boven
de aanwezigheid van veel migranten die economisch bijdragen. Lapidair wordt de
migrantenpopulatie dus in de eerste plaats begrepen als een culturele eerder dan
als een economische bedreiging (Kymlicka, 2015). Dit betekent dat een deel van de
autochtone bevolking nog steeds in onvrede leeft met de idee dat samenlevingen
verkleuren. Precies om dit gevoel weg te werken, lijkt er voora l nood te zijn aan (1)
een multicultureel beleid dat poogt de attitudes ten opzichte van de multiculturele
aanwezigheid ontvankelijker te maken doordat deze immigranten aan een gemeenschappelijke sociale eenheid worden gebonden (zie supra) én (2) een robuuste
verzorgingsstaat die de sociaaleconomische ongelijkheden opheft. Zoals Van Oer
Waal, De Koster en Van Oorschot (2013, p. 13) aangeven: "the native populations
of liberal and conservative welfare regimes are more reluctant to entitle immigrants
to welfare than tho se living under social-democratic regimes". Precies omdat de
instituties mee de opinies in verband met welvaart en ongelijkheid bepalen, is de
aanwezigheid van een sterke verzorgingsstaat een goede manier om vormen van
xenofobie tegen te gaan. "Although we are not the first to demonstrate that institutions affect the welfare opinions of the people, the insight that institutions matter
in this respect is highly salient for those who consider the existence of exclusionary
sentiments as worrying in itself. We have demonstrated that egalitarian policies
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and institutions can help in fighting such sentiments. Our results indicate that
strengthening policies and institutions aimed at reducing income inequality can
be utilized for that cause " (Van Der Waal, De Koster & Van Oorschot, 2013 , p. 15).
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dat het veronderstelt da t alle inspanningen moeten ko me n van de nieuwkomers.
Het zijn de nieuwkom ers die moeten integreren en zic h, in alle opzichten, horen
te spiegelen aan de meerderheidsgroep. Assimilatie begrijpt integra ti e als een 'one
way pro cess'. De ontvangende samenleving is daarbij gevrijwaard va n enige in spa nningsve rplichting. Nochtans is e lke samenleving zo ges tructureerd , dat leden
van de meerderheidsgroep er de primus inter pares z ijn, waa rdoor ee n beleid dat
uitgaat van de idee "When in Rome, do as the Roman s do " geen ge li jkheid in
haar samenleving brengt. Ten tweede noopt een assimilatiebeleid tot een illiberaal
en eerder perfectionistisc h beleid. Als mensen z ich moeten conformeren aan het
dominante cultuurpatroo n, sp reekt het beleid imm ers al dan niet rechtstreeks een
waardeoordeel uit. Een neutraal bele id hoort echter geen en kele levensstij l institutioneel te privilegiëren en mag zeker ni et interveniëren op het privéniveau van het
goede leven . Naast het feit da t gedwongen assimilatie nefast is voor de maatschappelijke gelijkheid (eerste reden), schendt het de vrijheid va n het indi vidu e n bemoe ilij kt het de mogelijkheid van vrijwillige assim ilat ie. Een derde reden, tot slot,
is dat ass imilatie onrecht doet aa n de mate waarin mensen verknocht z ijn aan hu n
etnisch -culturele iden titei t en aa n de mate waarin ze hun verschil ni et van zich
kunnen a fschudden. Niet alle verschillen kunnen zo maa r worden weggewerkt.
Men sen met een andere huidskleur zullen er altijd anders uitzien . Sommige mensen z ull e n er ook voor kiezen (of z ullen alth a ns ervaren dat zij niet anders kunnen
dan) tro u w te blijven aan hun (bijvoorbeeld etnisch-culturele of religieuze) conceptie van het goede leven, waardoor een beleidsmatige aans turing op vera nderi ng
slechts kan ge beuren wanneer die mensen ermee instem men dat ze ni et langer
integer en a uth entiek in de wereld staa n. Eerder dan dat een rechtvaardig en neutraal beleid mensen behandelt alsof ze geen 't hi ck id entit ies' hebben , dient het
die ' thi ck id en tities ' te cen tra liseren voo r zover mensen de mogelijkheden worden
geboden om het leven '{rom the inside' te leiden. Een multicultureel beleid komt
hier precies aan tegemoe t voor zover het via een politiek va n redelijke aanpassingen van wetten , regels en praktijken de 'thick identities' va n immigranten erkent.
Inzetten op een inburgeringsbeleid li jkt wel verdedigbaar (Lev rau & Loob uyck,
2013a, 2013b). In de mate waarin het in b urgeringsbe leid enkel is begaan met het
garanderen van ge lijke kanse n voor immi granten door hen de taa l bij te brengen
en hen kenn is te la te n ve rwerven in verba nd met het maatschappelijke reilen en
zeilen, wordt er ni et per se een etnisch-cu ltureel assim il ationi s ti sche age nda gediend. Sterker nog, het is mogelijk om ee n inburgeringsbeleid te begrijpen als een
moda lit eit van een op egalita ir-liberale uitgangspunten gevesti gd multicultureel
beleid. 6 De reden waarom men immigranten bijvoorbeeld de taal w il bijbrengen,
hoeft ni et voort te komen uit een nationalistische assimi latielogica, noch h oeft
het een verw ijzing te bevatten naar de intrin sieke waarde van de taal. Een actief
taalbeleid kan op een neu trale wijze verdedigd worden door het aspect va n gelijke
kansen te benadrukken. In dat geval is de taa l louter ee n instrument dat (1) de
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socio -eco nomische gelijkheid bevord ert (wie de taa l spreekt, heeft mee r kans om
z ich op de arbeidsmarkt te laten geld en); (2) de sociale co nn ecties met lede n van
de mee rd erheidsgroep mogelijk maakt of althans vergemak kelijkt (w ie z ich in een
gedeelde taa l kan uitdrukken , hoort er sneller bij); en (3) de solidariteit ten goede
komt (de weerstand voor reallocatie va n midd elen voo r w ie de taal spreekt en bij
de groep hoort is kleiner) .

6.3

Streng burgerschapsbeleid

De derde strategie, de koppeling van rechten en burgerschap aa n de socio- economi sche bijdragen van de immigran te n , botst eveneens op normatieve bezwaren. Het gevaar is immers dat een sa menleving d ie er een dergelijke filosofie
op na ho udt , z ich kan wen telen in wat we de multi culturele feel-gooddoctrine
kunnen noemen, een houding waarb ij de ander slechts dan aanvaard en gewaardeerd word t a ls hij z ich op een of ande re manier aan de meerderheidsgroep
dienstbaar kan maken via zijn koopbare gebruiken, traditi es, mu z iek, keuke n of
arbe id . Door de economische m eerwaa rde van de immigra ti e te ce ntra li seren ,
dreigt ec hte r het (intrinsieke) respect voo r het versc hil te ve rw atere n. In een
dergelijke sa menlevin g is het moge lijk dat de ' wij-zij-opsp litsing ' op de voo rgrond treedt. Afhankelijk va n de mate waarin hun lede n werken of niet we rken ,
worden bepaalde immi gra ntengroepen dan gez ien, omschreven en benaderd als
'voorbee ldi ge' of a ls ' inferieure ' immigrantengroepen . Het gemis aan of de beperking va n economisc he bijdragen kan met andere woorde n worden begrepen
als een teken dat bepaalde immigrante n(groepen) geen inspan nin g willen leve ren o m substantieel bij te dragen aan de samenleving. De gedach te dat het
misschi en de samenleving is di e te weinig kansen biedt en te vee l discrimineert,
dreigt op die manier naar de achtergrond te verschui ve n. Scherp ges teld: als men
de eco nomische con tributi es laat prevaleren, dreigt men er de 'menselij khe id '
aan o nd ergeschikt te maken. De recent versc herpt e gez insherenigingwetten die
aangeven dat mensen die in België verblijven en ee n partner wi ll en laten overkomen moeten kunnen aa nton en dat ze minstens 120 % van het lee floon bez itt en,
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zijn wat dat betreft exemp lar isch. Mensen met een migrati eac ht ergrond die hun
ge li efd e willen late n overbrengen, moeten eerst bewijzen dat ze in hun eigen
o nd erh o ud en dat van de partner kunnen voorzien. Een samen leving die teert
op ee n 'we lfare chau vi ni s m ' dat zover reikt dat e r geen kader mee r kan ge bod en
worden om de liefd e moge lijk te maken wars va n eco nomi sc he a rgu menten , is
een samenleving di e tege n de elementaire rechten van de mens dreigt in te gaan
(zie bv. Brems, 2011).
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6.4

Afbouw van de verzorgingsstaat

Ook het afbouwen van de verzorgingsstaat is een weinig aantrekkelijke optie. Zo
stelt Elchardus (2013) over het onderzoek van Wilkinson en Pickett (zie supra)
dat het inderdaad beter is om te leven in meer gelijke samenlevingen. Het gaat er
in die samenlevingen evenwel niet beter aan toe omdat er meer gelijkheid is. Wat
telt, is de aanwezigheid van een verzorgingsstaat met een stevig stelsel van sociale
zekerheid en een voldoende hoog niveau van de sociale overheidsuitgaven. Ook
de aanwezigheid van degelijk onderwijs en een seculiere overheid die haar beslissingen niet baseert op godsdienstige dictaten blijkt cruciaal te zijn. Gelijkheid is
belangrijk, maar het is niet de gelijkheid die oorzakelijk in verband kan worden
gebracht met het uitblijven van de negatieve biopsychosociale indicatoren (o.a .
mentale stoornissen, tienerzwangerschappen , agressie, criminaliteit). Net als de
negatieve biopsychosociale indicatoren zou de ongelijkheid dus toenemen wanneer de verzorgingsstaat wordt afgebouwd.
Het afbouwen van de verzorgingsstaat zal wellicht tot nog meer ongelijkheid leiden wanneer die afbouw wordt geflankeerd door wat Verhaeghe (2012) een "neoliberaal meritocratisch systeem/discours" noemt, een systeem/discours dat het quid
pro quo maxime doorvoert zonder dat het zich rekenschap geeft van het feit dat

niet iedereen uit dezelfde startblokken vertrekt en dat sommigen wel degelijk meer
steun en bijstand nodig hebben. Het is met andere woorden in een context waarin
het discours populair is dat de verzorgingsstaat een verwenstaat is waarbij mensen
profiteren en waarbij een bepaalde onderklasse door het systeem in stand wordt
gehouden (zie bv. Dalrymple, 2001), dat sommige individuen en groepen echt uit
de boot dreigen te vallen, omdat zij voor hun 'falen ' verantwoordelijk worden
geacht. Wie de verzorgingsstaat wil afbouwen, moet er aldus over waken dat diegenen die er echt nood aan hebben niet de dupe van die afbouw worden. Ook
Cantillon en Vandenbroucke (2013) wijzen erop dat het discours inzake individuele
responsabilisering, investering in mensen via onderwijs, vorming en tewerkstelling
het gevaar met zich meebrengt dat wie ondanks deze een z ijdige focus op sociale
investering nog steeds niet slaagt met de vinger zal worden gewezen en ter verantwoording zal worden geroepen. De investering in onderwijs, de strijd tegen de
werkloosheidsval, de implementatie van een actief arbeidsmarktbeleid, de vermin dering van de arbeidskost, de rechten op werkloosheidsuitkering, etc. hebben de
algemene tewerkstelling over het algemeen doen stijgen, maar niet bij de onderste
lagen van de bevolking, waarvan geweten is dat die vaak 'gekleurd ' is (zie bv. Van
Robaeys et al., 2007) . Ondanks de inspanningen van de verzorgingsstaat, zo concluderen Cantillon en Vandenbroucke (2013), is die eigenlijk minder herverdelend
geworden naar beneden toe. Wie dat negeert, dreigt de oorzaak unicausaal bij de
'zwakkeren ' te leggen, niet omdat het systeem faalt maar omdat de achterblijvers
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gewoon niet hard genoeg hun best hebben gedaan. Precies daarom blijft een genuanceerde uitbouw van een genereuze verzorgingsstaat pertinent.
Ook Kymlicka (2012) wijst erop dat de situatie van de 'zwaksten' meer dan
ooit in het vizier moet komen. De nood aan het multiculturalisme - ruimer: de
beleidsmatige bescherming van immigrantengroepen - is wellicht het meest apert
in een context waar immigranten worden gezien als 'i llegitiem ' (cf. ongewenst) ,
als illiberaal (cf. niet cu ltureel aangepast) en als 'profitariaat' (cf. een last voor
de we lvaart). "Without proactive policies to promote mutual understanding and
respect , and to make immigrants fee! comfortable within mainstream institutions,
th ese factors [immigrants being perceived as illegitimate, illiberal and burdensome]
could quickly create a racialized underclass, standing in permanent opposition to
the larger society" (Kymli cka , 2012 , p. 24). In die zin kan het multiculturalisme
begrepen worden als een buffer tegen het discours dat immigranten beschouwt
als mensen die parasiteren op de verzorgingsstaat en tegen een mogelijks uit dat
discours voortspruitende impuls om de verzorgingsstaat af te bouwen.

1.

Behoud van het multiculturalisme en behoud van de
verzorgingsstaat

De vier strategieën leren dat er normatieve bezwaren zijn tegen het versterken van
een assimilatiebeleid en tegen een verstrenging van het burgerschapsbeleid. Deze
twee strategieën zijn niet wenselijk. Er z ijn eveneens bezwaren ten aanzien van
de afbouw van de verzorgingsstaat en de afbouw van het multiculturalisme. De
verzorgingsstaat en het multiculturalisme moeten dus behouden blijven. Maar a ls
die tezamen worden geïmplementeerd, riskeert men vo lgens de analyse van Koopmans (2010) dat migranten in de onderk lasse worden geduwd en dat hun afhankelijkheid van de verzorgingsstaat wordt gekoesterd. De vraag is of die redenering
wel altijd hoeft op te gaan. Hoe moeten we ons die negatieve interactie precies
voorstell en en waarom zou ze eigenl ijk altijd moeten opgaan?
Koopmans (2010) geeft het voorbeeld van een vrouw die gezichtsbedekkende
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kledij in de vorm van een boerka draagt. Omdat ze haar boerka niet wenst uit te
doen, vindt zij nauwelijks werk. Wanneer z ij kan bogen op een substantiële uit-
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kering, zal zij in die werkloosheid blijven en nauwelijks een prikkel ervaren om
de arbeidsmarkt te betreden. Wanneer de werkloosheidsuitkering echter gering
of nihil is, dan za l zij, confo rm de logica van Koopmans, sneller bereid zijn om
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toch de boerka af te leggen om een job uit te oefenen. "Letting the woman's interpretation of her religious duties prevail over the local government's concern with
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employabi lity has the likely consequence that she wil ! remain a life-long dependent
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on social welfare benefits" (Koopmans, 2010, p. 4). De conclusie luidt dan ook, dat
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men maar beter niet te veel meegaat in de erkenning van etnisch-culturele claims
wanneer die worden geformuleerd tegen de achtergrond van een substantiële verzorgingsstaat. Hoewel deze redenering prima facie plausibel klinkt, is het vreemd
dat Koopmans (2010) de negatieve band tussen verzorgingsstaat en multiculturalisme illustreert aan de hand van het voorbeeld van de boerka. De boerka is immers
een betrekkelijk marginaal gegeven, zeker in vergelijking met de hoofddoek. Koopmans (2010) lijkt er abusievelijk vanuit te gaan dat het multiculturalisme steeds en
overal zal pleiten voor het toestaan van etnisch-culturele en religieuze claims. Dat
is niet het geval. Zo kan men bijvoorbeeld denken dat het voor heel wat functies
belangrijk is dat de werknemer zich ook op een non-verbale wij ze kan uitdrukken
en dat hij z ichtbaar moet zijn. In dat geval is een verbod op gezichtsbedekkende
kledij (o.a. boerka) redelijk en aanvaardbaar. Hoofddoeken zijn echter van een volstrekt andere orde. Het is perfect mogelijk om achter een loket te z itten of om les te
geven terwijl men de hoofddoek draagt. Precies in een situatie waarin werkgevers
niet verplicht zijn om etnisch-culturele minderheden op een redelijke wijze te accommoderen , kan men denken dat mensen niet meer zullen werken of zich niet
langer de moeite zullen getroosten om te solliciteren. Als werkgevers daarentegen
een plicht hebben om te voorz ien in redelijke accommodaties, z ullen leden van
minderheidsgroepen mogelijks meer geneigd zijn om zich actief in te schakelen op
de arbeidsmarkt.
Dat betekent dat een multicultureel beleid van redelijke accommodaties leden
van etnisch-culturele minderheden niet in de werkloosheid duwt, maar er alles
wil aan doen om die, met hun verschil, in de arbeidssfeer te betrekken. Het feit
dat mensen met een migratieachtergrond niet werken en op de sociale zekerheid
wegen, is problematisch, omdat men kan verwachten dat eens de (autochtone)
babyboomgeneratie stopt met werken, heel veel werkplaatsen zullen vrij komen
en dat de pensioenen een erg grote hap uit de sociale zekerheid z ullen nemen. Dat
betekent dat de verzorgingsstaat zwaar onder druk zal komen te staan. Precies
omdat men dan - nog meer dan nu - van mensen met een migratieachtergrond
zal verwachten dat ze mee de economie en welvaart in stand houden, moet men
er alles aan doen om hen op de arbeidsmarkt te betrekken. Door de arbeidsmarkt
voldoende af te stemmen op de etnisch-culturele diversiteit, kan die betrokkenheid
verhoogd worden.
Wie tot slot, zoals Koopmans doet, een causaal verband suggereert tussen
de zwakke socio-economische participatie van mensen met een immigratieachtergrond en de implementatie van het multiculturalisme (in combinatie met de
verzorgingsstaat), moet rekening houden met heel wat meer factoren dan enkel
de aanwezigheid van multiculturalisme en de wezenlijkheid van de decommodificatie (cf. de mate waarin individuen zich van een inkomen kunnen verzekeren
los van de arbeidsmarktwerking). Multiculturalisme, in de vorm zoals die hoger
werd opgelijst aan de hand van de drie beleidsvormen en acht beleidsstrategieën,
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is niet de enige en wellicht zelfs niet eens de belangrijkste beleidsvorm di e de
socio-econom ische positie van immigranten bepaalt. Het is vee leer één van de vele
beleidsvormen uit een ruimer beleidspakket - waarbij dient te worden opgemerkt
dat dit beleidspakket in meerdere of mindere mate de openheid voor multiculturalisme ka n reflecteren (zie ook voetnoot 6). "Ma ny aspec ts of public policy affect
these [immigrant) groups, including policies relatin g to naturali zat ion , education,
job training and professional accreditat ion s, human rights and anti-discrimination
law, civi l service emp loyment, health and safety, even national defense. It is these
other policies which are the major engin es of integration. They a ll encourage, pressure, even legally force immigrants to take steps towards integrating into society.
( ... ) Moreover, if we examine the amount of money spent on these policies, it vastly
eclipses the money spent on multiculturalism in Western democracies " (Kymlicka,
2001, p. 15). Wie, met andere woorden, w il aa ngeven dat h et multiculturalisme
de socio-eco nomische integratie bemoeilijkt, moet in de analyse voldoende rekening houden met het feit dat er ve rschillende redenen zijn waarom migranten zich
minder aanbieden op de arbeidsmarkt. Of nog, wie een uitspraak wil doen over de
merites van het multiculturalisme, moet in zij n ana lyse meer variabelen verdisconteren dan enkel de aanwezigheid van een sociaal -de mo crat ische, conservat ieve of
lib erale verzorgingsstaa t (waarbij de decommodificatiegraad in toenemende mate
klein e r is).

s.

Conclusie

Meer dan ooit lijkt het multiculturalisme onder druk te staan. Wanneer het multiculturalisme wordt geïmplementeerd tegen de ac htergrond van een genereuze
verzorgingsstaat, zou het immigranten in de werkloosheid houden / duwen. Tevens
wordt geopperd dat h et multiculturalisme eigenlijk het draagvlak voor een redistribuerend socio-economisch beleid ondermijnt. Wie dus tegelijk multicultureel
en herverdelend wil denken en handelen, vaart om tweevoudige reden tegen de
stroom in: enerzijds worden migranten afhankelijker gemaakt van de staat en anderz ijds wordt de solidariteit en daardoor meteen het draagvlak voor herverdeling
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door het multiculturalisme geërodeerd. In dit art ikel hebben we aangetoond dat
de ze kritiek niet geheel of althans niet noodzakelijk opgaat . Hoewel het onderzoek
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preliminair is, lijkt het multiculturalisme de solidariteit, als conditio sine qua non,
voor herverdeling niet te ondermijnen. We hebben ook gezien waarom het behoud
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van een rigoureuze verzorgingsstaat - a ls een principiële voorwaarde voor meer
gelijkheid - niet bete kent dat het multiculturalisme moet worden verlaten. Zo is de

z

werkloosheidsval, het feit dat niet-werken in zekere z in 'voordelig' kan z ijn , niet
a lleen voor migranten aa ntrekke lijk. Waarom zijn z ij dan het meest vertegenwoor-
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digd in de werkloosheidscijfers? Alvorens men kan beweren dat h et multiculturalism e uni ca usaal aan d e basis hiervan ligt , dienen heel wat factoren in rekening
te worden gebracht. Men kan imm e rs d e nken dat het precies door de invoering
van legio multiculturel e ingrepen is , dat migranten de w eg naar de arbeidsmarkt
vind e n. Het multiculturalism e is er immers precies op gericht (potentiële) barrières
voor migranten weg te nemen.

Noten
l.

We merken op dat de solidariteit thans niet enkel onder druk staa t door de im-

plementatie van het multiculturali sme, waarvan wordt vero nd ersteld dat het etnischculturele groep en in eigen enclaves duwt, maar ook door een aa nt a l andere maatschappelijke ontwikkelingen. Bij De Beer (2012) wordt er een vijftal besproken. Ten eerste is
er de toegenomen indi viduali serin g als gevolg va n de sterke nad ru k op individuele ve ran twoordelijkh eid en zelfred za amheid zoa ls die in de meritocra ti sche beleidsretoriek
weerklinkt. Ten tweede is er een toegenom en di versiteit en heterogeniteit die de band
tusse n etnische groepen en ook de band binnen etnische groepen zo u verzwakke n (de
zoge naamde het erogenit eits-redi stributie trade om. Ten derde is er de professionalisering e n bureaucratisering va n de ve rzorgingsstaat waarbij de o nbetaa lde en informele
hulpverlening wordt vervangen door hulp via betaalde e n forme le dienstverlening. Ten

vierde is er de europeani sering en globalisering. Omdat de ve rzo rgingsstaat vooral een
nation aa l karakter heeft , is het moeilij k om bij de burgers - zeke r wa nneer ze zich gee n
lid voelen van post nationale ge meenschappen - solida riteit te ge nereren voor andere
noodlijdende EU-lidstaten . Daarnaast is het zo dat als immigra nten snel toega ng krijgen tot de voorzie ningen va n de verzorgingsstaat, er een vo rm van ' verzorgingsstaattoerisme' kan ontstaan die de bereidheid onder de auto chtone bevolking om aan de
verzo rgingss taa t bij te dragen kan ondermijnen . Tot slot kan de so lid arit eit ondergraven
worden wanneer m ensen veel kennis heb ben over de indi viduele (gezo ndheid s)ris ico's
die zij lopen.
2.

Omille van de duid elijkhe id: we hebben het hier niet over de vraag of de aanwezig-

heid van een multiculturele populatie de verzorgingsstaat ondermijnt (cf. de heterogeniteits- red istributie trade om. In lijn met de Putnam-th ese (2007) die stelt dat men sen
"in hun sc help kruipen " wanneer ze worden geconfronteerd met de aanwezigh ei d van
een te grote diversiteit (er blijkt minder sociaa l vertrouwen te z ijn zowel tussen etnische groepe n als binn en de eigen etni sche groep), wordt nogal snel aangenomen dat
het in een contex t van veel diversiteit de facto moeilijk is om gevoe lens van solidariteit
en int ermenselijk vertrouwen te creëren. Omdat so lidariteit geldt als de conditio sine

qua non voo r redi stributi e - "An ything that erodes trust (. .. ) has the potential to erode
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support for the redistributive state " (Soroka, Banting & Johnston, 2002, p. 295) - zal
een heterogene samenleving het dan ook moeilijk hebben om steun te vinden voor een
redi stributi ebeleid. David Goodhart (2004) en Nick Pearce (2004) hebben het in dit
verband over een "progressive dilemma" tussen erkenning en redistributie. "(. .. ) th e
more different we become from one another - the more diverse our ways of life and our
religious and ethnic backgrounds - and the less we share a mora] consensus or a sense
of fellow feeling, the less happy we will be in the long run to support a generous welfare
state " (Goodhart , 2006, p. 16). De vraag is natuurlijk of er inderdaad een trade-off bestaat en, als die zo u bestaan, in welke mate het multiculturalisme die trade-off versterkt
dan wel opheft. Uit het ruime post-Putnam-onderzoek blijkt alvast dat het zelden de divers iteit op zich is di e ' nefast' is. Zo luidt de conclusie van een meta-analyse van Stichnoth en Van der Straeten (2009, p. 22) als volgt: "However, our main conclu sio n from
thi s survey is that most studies do not point toa quantitati vely important role for ethnic
diversity in shaping nati ves' preferences for redistribution. In most studies, the association is much weaker than for other factors such as own income (current or expected) or
beliefs about the role of effort vers us luck in determining this income ". Meestal wordt
er gewezen op enkele interm ed iërende microfactoren (bv. opleidingsniveau; geslacht;
leeftijd; burgerlijke staat; eigen inkomen, etc.), mesofactoren (bv. socio-economische
toestand van de buurt; linguïstische diversiteit; spatiale segrega tie; aard van de diversiteit zoa ls bijvoorbeeld de snelle groei van de etnisch-culturele heterogeniteit ; het geloof
dat mensen hechten aan het feit dat wie afhankelijk is van de verzo rgingsstaat dat
aan z ichzelf of eerder aan toevalsfactoren te danken heeft; de perceptie dat het vooral
immigranten zijn die gebruikmaken van de verzorgingsstaat) en macrofactoren (bv.
institutionele stabiliteit).
3.

De implementatie van het multiculturalisme sluit dus de aanwezigheid van een

socio-economisch herverdelingsbel eid niet uit , noch lijkt het in algemene zin nefast
te zijn voor de socio-economische gelijkheid. Opvallend is natuurlijk wel dat de inkomensongelijkheid niet daalt. Of de oorzaak hier bij het multiculturalisme moet worden
gelegd, is niet duidelijk. Bemerk overigens dat alle bevindingen correlaties betreffen.
Het lijkt ons echter ongerijmd de inkomensongelijkheid volledig in de schoenen te willen schuiven van de aan- of afwezigheid van multicultureel beleid. De realisatie van
inkom ensgelijkheid is primair een economisch vraagstuk dat dan ook een welbepaald
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economisch (herverdelings)beleid veronderstelt. Zo is het opvallend dat in elk land de
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ook de plaats om er nog eens aan te herinneren dat het onderzoek thans niet alleen
preliminair is, maar dat het ook een belangrijke vraag blijft of kwantitatief onderzoek
er wel ooit kan in slagen om het causaal effect van beleid (bv. multicultureel beleid)
te isoleren, teneinde harde uitspraken te kunnen maken over de effectiviteit ervan. Dit
betekent dat de vraag of het multiculturalisme de liberale idealen van vrijheid, gelijkheid en solidariteit versterkt in de eerste plaats een normatieve vraag blijft - zelfs als
mag worden verwacht dat in de toekomst het empirische longitudinale en comparatieve
onderzoek over de merites van het multiculturalisme zal toenemen. Of nog, de keuze
voor multiculturalisme is nog steeds primair ideologisch gekleurd. We hebben goede
argumenten om te geloven dat ze rechtvaardig is en we kunnen ons ook goed inbeelden
da t haar liberale ambities kunnen worden gerealiseerd, maar zeker daarvan zijn we
(nog) niet.
4.

Wat de preliminaire evidentie betreft, blijft het een belangrijke vraag in welke mate

onderzoek er ooit kan in slagen om dat punt te bereiken waar een beleid geheel in de
begrippen der analyse kan opgaan. Om een beleid echt naar waarde te schatten, zou
er een soort 'natuurlijk experiment' moeten worden uitgedacht. Dat wil zeggen dat er
zou moeten worden gewerkt met twee gelijke groepen die aan precies dezelfde omstandigheden zijn blootgesteld, met dien verstande dat de ene groep wel en de andere
groep niet kan rekenen op de aanwezigheid van een multicultureel beleid. Een dergelijk
experiment is schier onmogelijk. Men kan zich dan ook afvragen of de meeste effectstudies van het multiculturalisme niet in de eerste plaats correlaties (eerder dan causale
verbanden) hebben aangetoond. Bovendien is het nog maar de vraag of het multiculturalisme wel het belangrijkste beleid is dat de integratie van migranten bevordert. We
komen daar infra nog op terug.
5.

Het multiculturalisme is vooral complementair aan de antidiscriminatiewetgeving.

Daar waar de antidiscriminatiewetgeving zich richt op de bestrijding van discriminerende toepassingen van de wetgeving, ijvert het multiculturalisme ervoor om de wetten, regels en instituties zodanig te wijzigen dat de diverse noden en aspiraties van
etnisch-culturele minderheden erin worden gereflecteerd. De logica van de antidiscri minatiewetgeving veronderstelt bijvoorbeeld dat sikhs bij een vacature voor politieagent evenveel kans moeten hebben om aangeworven te worden, wanneer zij over de
gevraagde vaardigheden beschikken. De logica van het multiculturalisme veronderstelt
daarentegen dat wanneer de sikh is aangeworven, hij het recht heeft om zijn tulband
te dragen. Mensen kunnen dan wel een formele godsdienstvrijheid hebben, maar in de
feiten kunnen zij door arbeidsverp lichtingen of vakantieregelingen verhinderd zijn om
met die vrijheid effectief iets te doen. In casu zou dit kunnen betekenen dat het politieuniform moet aangepast worden zodanig dat sikhs hun tulband kunnen blijven dragen
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6.

In z ijn hoedani ghe id va n ee n toega nkelijk en gratis toe rustingsbelei d is he t m oge-

lij k he t inburgeringsbe leid te begrijpen als een facet va n ee n ruim e r multicultureel en
ega litair-libe ra a l rec ht vaa rdi g he id sbele id. Als h et inburge ringsbelei d functioneert a ls
ee n beleid d at nieu w kom ers wil ve rst e rke n en als het er door di e ve rste rkin g vo or zo rgt
dat immigranten ove r gelij ke ka nse n beschikken om een e ige n leve nspl an uit te bou we n
en bij te drage n aan de same nl ev ing, d a n voegt he t zich perfect binnen de krijt lijne n
van de multiculturele rechtvaardigheidsnotie die aangeeft da t mensen , hoe versc hillend
ze ook zijn , a ls vo lwaa rdi ge lede n van de nieuwe samenleving moe ten worden aangezien . Anders gezegd, in de mate dat het inburgeri ngsbeleid enkel begaa n is met he t
ga randere n van gelijke kansen voor immigranten door hen de taal bij te brengen en h en
kennis te late n verwerven in verba nd met het maatschappelij ke reilen en ze ilen, wordt
er ee n multic ulturele age nd a ged iend die erop gericht is de samenl eving voor mensen
met ee n immi grati eachte rgrond rec ht vaa rdige r te maken. Zo beschouwd, kan een s taat
zijn hechting aa n de multiculture le of assimilatiedoctrine e ta le re n aa n de hand van z ijn
co ncepties over inburgering.
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Mondiale standaarden of

race-to-the-bottom?
Een analyse van regelgevende samenwerking in de
onderhandelingen over een Trans-Atlantisch Vrijhandels- en
Investeringsakkoord (TTIP)
Ferdi De Ville en Niels Gheyle

ABSTRACT: Global Standards or Race-to-the-bottom? An Analysis of
Regulatory Cooperation in the Negotiations about a Transatlantic
Trade and lnvestment Partnership (TTIP)
Since the summer of 201 3, the European Union (EU) and the United States (US) are
negotiating the Transatlantic Trade and lnvestment Partnership (TTIP). Especially for
the EU, this is one of the policy priorities for the present term . TTIP is supposed to bring
much -n eeded growth and jobs and to enable the EU to remain a global standardsetter, all without lowering EU levels of regulatory protection. Opponents of the agreement, however, fear that TTIP wou ld lead to a regulatory race-to-the-bottom. This
article scrutin izes these cla im s through a detailed document analysis complemented
with a number of interviews. lt is embedded in the political-economic literature on
the trade-regu latio n nexus as well as on exporting standards and secondary literature
on past EU-US regulatory cooperation attempts. We argue that the effects of TTIP are
dependent on the concrete mode of regulatory convergence chosen in the agreement. lf, as seems presently most plausible, the negotiators opt for bilateral mutual
recognition as their preferred mode for regulatory convergence, the plausibility that
TTIP would lead to global standards is reduced. The risk of running into a regulatory
race-to-the-bottom in creases in that case, but will ultimately depend on the number
of sectors where this mode is app licab le and under which conditions this is app lied.
We conclude that the probability is low that the TTIP agreement being negotiated will
lead eith er to a sign ifi cant increase in g loba l standards or to a direct large-scale race-
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1.

Inleiding

Voorstanders van het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringspartnerschap ,
in het Engels Transatlanlic Trade and Investment Partnership of kortweg TTIP,
dat sind s de zomer van 2013 tussen de Verenigde Staten (VS) en de Europese
Unie (EU) wordt onderhandeld, schuiven verschillende argumenten naar voor
die moeten aantonen waarom een diep en breed vrijhandelsakkoord een doel
waardig om na te streven is. 1 Er is ten eerste de redenering dat TTIP voor een
kosteloze injectie in een slabakkende economie zou zorgen, die Europa 2 de wel gekomen boost zou geven die haar uit een langdurige crisis haalt. De vorige
Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht (2013) stelde dat dit het
goedkoopste stimuleringspakket is dat we ons kunnen inbeelden. Een exportgedreven groei zou de door besparingen verminderde vraag binnen Europa kunnen
compenseren, iets wat ook huidig voorzit ter van de Europese Centrale Bank Mario Draghi al heeft gezegd (2011). Temeer omdat multilaterale onderhandelingen
- de zogenoemde Doha-Ontwikkelingsronde binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) - vastgelopen zijn, zou een bilaterale deal tussen twee van de grootste
wereldeconomieën een opstap kunnen zijn naar bredere initiatieven en op korte
termijn de groei initiëren. David Cameron, eerste minister van het Verenigd Koninkrijk , liet dan ook optekenen dat TTIP een kans biedt die zich maar één keer
per generatie aandient en dat hij vastbesloten is die kans te grijpen (BBC News,
2013).
Naast de economische argumenten ter verdediging van het akkoord zou TTIP
volgens het officiële discours geo-economische en geopolitieke voordelen opleveren . Het akkoord zou zorgen voor de facto wereldstandaarden voor een heel
gamma aan producten en diensten en zo verlengd trans-Atlantisch regulatorisch
leiderschap garanderen. 3 Als de EU en de VS tot een consensus komen over product- en/ of processtandaarden,4 dan vormt dat - gezien de gecombineerde marktmacht van beide - een belangrijke incentive voor buitenlandse bedrijven om zich
aan te passen aan deze trans-Atlantische standaarden, zo gaat de logica. Zeker in
een situatie waarin opkomende economieën - met China a ls voortrekker - een
steeds prominentere rol spelen, is het nu of nooit om deze leiderschapsrol op te
nemen. De huidige Commissaris voor Handel Cecilia Malmström beaamde in haar
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eerste hoorzitting in het Europees Parlement (2014) dat het logisch wiskundige
gevolg van een stijgend marktaandeel van opkomende economieën de daling van
de invloed van de EU is. Dat betekent dat de EU op zich zelf minder in staat zal zijn
om hoge standaarden voor mondiale regels te zetten, gaande van voedselveiligheid
tot mensenrechten. TTIP zou aan deze bekommernis tegemoetkomen door met
de VS de handen in elkaar te slaan en op die manier een soort van ' economische
NAVO' te creëren (van Ham , 2013), die westerse standaarden tot het globa le niveau
zou tillen. Alden (2015) stelt eveneens dat samenwerken via het medium van een
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vrijhandelsakkoord welvarende landen in staat kan stellen om hoge standaarden te
creëren, die naar de rest van de wereld geëxporteerd kunnen worden.
Ten slotte zouden deze twee argumenten (groei en regulatorisch leiderschap)
volgens de voorstanders gerealiseerd worden zonder te raken aan de hoge standaarden en beschermingsniveaus die bij beide partners aanwezig zijn. Dit laatste is
een van de grootste bekommernissen van verschillende actoren uit het maatschappelijke middenveld. De Europese koepel van nationale vakbonden, bijvoorbeeld,
vreest dat Europese (of Amerikaanse) standaarden gebruikt zouden worden als
pasmunt tijdens onderhandelingen die over een heel gamma sectoren en thema's
gaan (ETUC, 2014). Het Belgische middenveld (met o.a. vakbonden, mutualiteiten ,
consumenten- en milieubewegingen) uit in een gemeenschappelijk communiqué
de angst dat door TTIP de laagste standaarden veralgemeend zullen worden in
de trans-Atlantische markt (Verenigde Verenigingen, 2015). De vrees dat door dit
beoogde akkoord Europese consumenten opeens hormonenvlees, genetisch gemanipuleerd voedsel of chloorkippen op het bord zullen krijgen, leeft en wordt dagelijks gevoed door de TTIP-oppositie. De chloorkip wordt gezien als hét symbool
van de anti-TTIP-campagne (Capelouto , 2014). Friends of the Earth Europe, de
grootste overkoepelende organisatie van milieubewegingen in Europa, ziet dit niet
als angstzaaierij: TTIP zou volgens haar de Europese aanpak met betrekking tot
landbouw (het zogenaamde boerderij-tot-vorkprincipe) op verschillende manieren
bedreigen en ervoor zorgen dat methoden zoa ls het gebruik van chloorwater bij
ontsmetting van vlees aanvaard worden (Friends of the Earth Europe, 201 S). De
Commissie blijft in respons hierop - bijna als een mantra - herhalen dat TTIP onze
hoge beschermingsniveaus niet zal aantasten: " [t]he kind of TTlP deal I want to
see will make regulation more compatible, without lowering health , safety, environment or consumer protection standards " (Malmström, 201 S).
De verschillende verwachtingen van voor- en tegenstanders over de effecten
van dit akkoord hebben geleid tot een gepolariseerd debat. Daarbij beschuldigen
beide kampen elkaar ervan bewust verkeerde informatie te verspreiden. Dit artikel
wil nuance en helderheid in deze discussie brengen . Gebaseerd op politiek-economische inzichten over regulerende convergentie en de interactie tussen handel
en regelgeving, is onze conclusie dat de diametraal tegenovergestelde assumpties
van beide kampen - dat TTIP automatisch zal leiden tot ofwel een significante
mondiale race-to-the-top ofwel een verregaande race-to-the-bottom op het vlak van
regelgeving - na een dergelijke analyse allebei niet overeind blijven. De impact van
het akkoord op Europese, Amerikaanse en wereldwijde standaarden hangt subtiel maar sterk af van de wijze van regelgevende samenwerking waartoe partijen
tijdens de onderhandelingen besluiten en de mate waarin dit doorheen de economie zal worden toegepast. In dit artikel geven wij een overzicht van de mogelijke
manieren om regelgevende convergentie te bewerkstelligen, staan we stil bij (wat
we al weten over) de waarschijnlijkheid dat voor deze modi wordt geopteerd in de
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TTIP-onderhandelingen, en leggen we de belangrijkste verschillende effecten van
deze diverse wijzen van regelgevende convergentie uit. We focussen daarbij op het
nastreven van afspraken om regelgeving en conformiteitsbeoordeling substantieel
op elkaar af te stemmen, en niet primair op procedurele afspraken die ervoor moeten zorgen dat regelgevende processen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan
meer gelijkend worden en dat regulatoren meer met elkaar in overleg treden. 5
Dit artikel behandelt dus een op het eerste gez icht nogal complex maar zeer
actueel en relevant onderwerp en gaat voorbij de technische terminologie en afkortingen op zoek naar de belangrijke implicaties van regelgevende samenwerki ng
in TTIP. Het wegwerken van verschill en in regelgeving tussen de EU en de VS is
immers cruciaal in de onderhandelingen en behoeft meer aandacht en discussie.
In de huidige situatie, waarin verdere tariefliberalisering in de trans-Atlantische
markt nog relatief weinig welvaartswinsten biedt (tarieven zijn aan beide kanten
a l gemiddeld laag, z ij het met een paar uitzonderingen in sectoren waarin nog tariefpieken bestaan), zijn de voordelen van TTIP voor twee derde tot vier vijfde te
halen uit het wegwerken van niet-tarifaire barrières (NTB's) (CEPR, 2013): het gaat
hierbij voornamelijk over verschille n in regels, standaarden en/ of testprocedures
die door hun diversiteit (bilaterale) handel potentieel belemmeren. Regelgevende
samenwerking om dergelijke verschillen te reduceren of te elimineren kan zo de
trans-Atlantische handel faciliteren.
Op basis van theoretische argumentatie, een grondige analyse van tientallen
documenten die door de Europese Comm issie werden vrijgegeven 6 (of werden gelekt door derde personen) , aangevuld met acht interviews m et beleidsmakers uit
de verschillende instellingen en belanghebbenden, tonen we aan dat de meest
waarschijnlijke weg naar het zetten van wereldstandaarden - via harmonisering
van regels - niet aan de orde is, en dat eerder een tweede manier wordt gevolgd om
de samenwerk ing vorm te geven: wederzijd se erkenning. Deze modus van regelgevende samenwerking komt op zijn beurt in verschillende vormen voor. De verschillen tussen deze modi bepalen in belangrijke mate de regulerende invloed die
TTIP zal hebben op beide partners en derde landen. Wij tonen aan dat de precieze
modus waarmee in TTIP (naar wat we tot nu toe weten) voornamelijk zal worden
gewerkt - bilaterale wederzijdse erkenni ng - weinig potentieel heeft om te leiden
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tot de creatie van de facto wereldstandaarden. Anderz ijds draagt deze het risico in
zich dat standaarden in de EU en de VS op termijn neerwaarts worden aangepast,
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al kan dat risico beleidsmatig worden beperkt. Wanneer we de theoretische analyse
van de gevolgen van verschi ll end e vormen van regelgevende samenwerking en het
empirisch onderzoek naar wat momenteel in TTIP wordt onderhandeld samenleggen met een historische discussie van eerdere pogingen tot meer regelgevende
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samenwerking tussen de EU en de VS , kunnen we besluiten dat de extreme voorspe llingen van beide kampen over TTIP (een significante mondiale race-to-the-top
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zowel als een grootschalige race-to-the-bottom) overdreven zijn.
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Het vervolg van dit artikel is als volgt gestructureerd: in secti e 2 zetten we
theoretisch uiteen hoe regelgevende samenwerking tot stand kan komen en wat
de gevolgen van elke modus zijn. Sectie 3 gaat historisch de pogingen tot transAtlantische samenwerking na en geeft inzicht in de beweegredenen om dit proces
via TTIP verder te zetten. Sectie 4 zet onze analyse uiteen over de manier waarop
samenwerking tot stand lijkt te komen in TTIP en de implicaties hiervan voor de
doelstellingen van het zetten van wereldstandaarden en het behouden van de eigen
beschermingsniveaus. Sectie S ten slotte concludeert onze bevindingen .

2.

Regelgevende samenwerking

Over de jaren heen zijn het aantal en de hoogte van tarifaire belemmeringen in de
VS en de EU (en bij uitbreiding grote delen van de wereldeconomie) systematisch
gedaald (het gemiddelde 'meest begunstigde natie'-tarief is S,2% en 3,5% voor de
EU en de VS respectievelijk). Waar verschillen in regels en standaarden in een situatie van hoge tarieven nog van secundair belang waren, is dit type handelsbarrière
vandaag dan ook veel pertinenter geworden. De Commissie zelf stelt dat vandaag
in het geval van de trans-Atlantische handel niet-tarifaire barrières inderdaad veruit het grootste obstakel voor EU-VS-handel vormen (Europese Commissie, 2013a,
p. 17).

Om deze NTB's aan te pakken, besluiten landen onderling meer en meer tot
onderhandelingen over regelgevende samenwerking. Politiek en administratief gezien zijn dit soort onderhandelingen complexer dan 'traditionele' handelsliberalisering (zie bijvoorbeeld Young, 201 S). Ze kunnen, ten eerste, aanpassingskosten
betekenen voor exportgeoriënteerde bedrijven (de traditionele voorstanders van
liberalisering) door hen nieuwe marktvoorwaarden op te leggen. Wijzigingen in
regelgeving zouden, ten tweede, kunnen vereisen dat binnenlandse wetgeving of
standaarden door regulatoren moeten aangepast worden, wat nieuwe institutionele
vetospelers op het toneel brengt. Ten derde zijn verschillende groepen uit het maatschappelijke middenveld (bv. consumenten- en milieugroeperingen) veel actiever
bij dit soort onderhandelingen, aangezien deze tot lagere beschermingsniveaus
zouden kunnen leiden (Young & Peterson, 2006).
Het concept ' regelgevende samenwerking ' kan echter een heel gamma aan activiteiten omvatten. Dit kan gaan van louter informatie-uitwisseling en dialoog tussen regulatoren, tot verregaande harmonisering van regels (Ahearn, 2009). De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderscheidt
maar liefst twaalf mogelijke mechanismen van regelgevende samenwerking (OESO,
2013). 7 Wanneer we deze groeperen volgens de belangrijkste verschillen (en de softe vormen van coördinatie zonder bindende werking daarbij buiten beschouwing
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laten), zijn er drie manieren om met de interactie - of spanning - tussen vrijhandel
en regelgeving om te gaan: nationale behandeling (de status quo), wederzijdse erkenning en harmonisering (Schmidt, 2007). We lichten de verschillen hieronder toe.

2.1.

Manieren van regulerend samenwerken

De algemene handelsregel binnen het wereldhandelssysteem (die ook van toepassing is bij regelgeving) is nationale behandeling of non-discriminatie (Nicolaidis
& Shaffer, 2005) . Deze regel - die is ingeschreven in het internationaal handels-

systeem en waarvoor dus geen verdere samenwerking nodig is - houdt in dat
buitenlandse producten op dezelfde manier worden behandeld als binnenlandse
producten eens ze zijn geïmporteerd. De soevereiniteit van het gastland wordt
hiermee slechts minimaal ingeperkt, aangezien de regels van het gastland bepalen
of een product legitiem mag verkocht worden binnen de landsgrenzen. Met deze
minimalistische regel krijgen bedrijven die internationaal operationeel zijn extra
kosten te verwerken indien hun producten aan verschill ende regels moeten aangepast worden naargelang het land waarheen ze exporteren. De eerste zes vormen
van regelgevende samenwerking die in voetnoot 7 zijn vermeld, geven blijk van
verschillende vormen van 'coördinatie' tussen regelgevende systemen bovenop de
minimumvereiste van nationale behandeling. Dit zijn veelal niet-bindende afspraken, die volgens Chase en Pelkmans (2015) vaak tot praatbarakken evolueren. De
grote mate van soeverein iteit onder nationale behandeling kan, als gezegd , leiden
tot extra kosten voor bedrijven die op verschillende markten actief zijn en kan landen toelaten om de markt moedwillig af te schermen (regulerend protectionisme) .
Om dat te voorkomen willen staten verder gaan dan het principe van nationale
behandeling of weinig effectieve coördinatie (Büthe & Mattli, 2010, pp. 460-461).
De tweede modus, wederzijdse erkenning, bevindt zich aan het andere uiteinde
op het continuüm politieke versus marktsoevereiniteit over regelgeving. Deze leidt
tot situaties (meestal onder voorwaarden, waardoor we wat opschuiven op het
spectrum, cf. infra) waarbij producten die zijn geproduceerd in overeenstemming
met de regelgeving in één land ook op de markt kunnen worden gebracht in een
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ander land. Dit vermindert de kosten voor bedrijven die voortaan slechts aan één
standaard - die va n het thuisland - moeten voldoen (Schmidt, 2007). De ve rant-
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woordelijkheid over de regelgeving verschuift dus naar het thuisland. Dit houdt
een horizontale transfer van soevereiniteit in: lidstaten kunnen niet langer volledig
onder controle houden welke producten op hun markt worden verkocht. In para-
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graaf 2.2 brengen we noodzakelijke verdere nuances bij deze modus aan .
Bij harmonisering, ten slotte, worden regelgevende verplichtingen tussen de
partijen ex ante gelijkgeschakeld (Schmidt, 2007), wat als een midden- of uitweg
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soeverem1te1t. De voordelen in de toekomst voor bedrijven zijn dezelfde als bij
wederzijdse erkenning: het slechts moeten voldoen aan één regel brengt significante kostendalingen met zich mee door economische schaalvoordelen. 8 Daar staat
echter tegenover dat, als van het ene land wordt verwacht dat het de regel van het
andere land overneemt, de aanpassingskost volledig bij de bedrijven uit dat eerste
land komen te liggen, dat daardoor - ondanks de schaalvoordelen - een dergelijke
oplossing ongenegen kan zijn (Bi.ithe & Mattli, 2010, p. 463). Vanuit bureaucratisch
oogpunt is het nadeel daarvan dat de reputatiekosten erg groot kunnen zijn: harmonisering naar een standaard van één van de partijen is vaak moeilijk, omdat
dit inhoudt dat de regulatoren van één van beide partijen moeten erkennen dat de
eigen, bestaande standaard inferieur is. Beide problemen komen neer op de 'coördinatieprobleem ' -variant van interstatelijke collectieve actie: voor beide partners is
harmonisering vanuit economisch oogpunt optimaal, maar beide zijden willen hun
bestaande situatie als toekomstige gezamenlijke uitkomst zien (Snidal, 1985, p .
931 e.v.). Opteren voor een bestaande internationale of nieuwe standaard kan dan
wel de kostenasymmetrie oplossen, maar betekent dat bedrijven aan beide zijden
aanpassingskosten dragen en dat regulatoren in beide partners moeten erkennen
dat een bestaand of nieuw alternatief superieur is aan hun huidige keuze.
Met betrekking tot de tweede modus is er een belangrijk verschil tussen het
wederzijds erkennen van conformiteitsbeoordelingsprocedures en -instanties (con-

formity assessment procedures (CAP) en conformity assessment bodies (CAB)),
enerz ijds, en substantiële standaarden anderzijds. In het eerste geval spreekt men
over traditionele wederzijdse erkenningsakkoorden (WEA's), in het tweede geval
over 'enhanced' WEA's (Nicolaïdis & Shaffer, 2005). Gezien het belang van het
onderscheid tussen beide voor het begrip 'regelgevende samenwerking' en de rest
van onze analyse, gaan we er hieronder wat dieper op in.

2.2.

Wederzijdse erkenning van confonniteitsactiviteiten versus van
standaarden

Om in de geglobaliseerde wereld de veiligheid van producten op de markt te garanderen, volstaat het niet om productregels te hebben; producten moeten uiteraard
worden getest ten aanzien van deze standaarden. Hiermee is een grote diversiteit
ontstaan aan procedures en instanties die deze conformiteit aan de 'gastregels' tes-
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ten. Dit is enerzijds positief voor de internationale handel, omdat het vertrouwen van
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consumenten in buitenlandse producten zo wordt vergroot. Anderzijds kunnen deze
test- en certificatievereisten als effect (en soms zelfs als doel) hebben om import te
bemoeilijken en zo buitenlandse exporteurs te frustreren (Stephenson, 1999).
Zonder wederzijdse erkenning van dergelijke procedures en instanties is het
noodzakelijk dat een geëxporteerd product in het gastland door de bevoegde
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instanties wordt getest op producteigenschappen. Dit vormt een dubbele kost voor
bedrijven, aangezien het product ook al eens moest worden getest in het thuisland. De erkenning (door het gastland aan het thuisland) van de manier waarop
wordt getest en van de accreditatie die aan producten wordt gegeven, kan een
kostenpost verminderen, omdat de noodzaak om dubbele procedures te doorlopen
wegvalt.
Met wederzijdse erkenning van CAP's en CAB's wordt (enkel) aangegeven dat
land A vertrouwen en geloofwaardigheid hecht aan de manier waarop land B producten test tegenover de standaarden van land A en daarovert correct rapporteert
(Chen & Mattoo, 2008). Land A geeft echter geen uitsluitsel over de equivalentie
van standaarden en technische regels zelf (Stephenson, 1999). Het is dus perfect
mogelijk een wederzijds erkenningsakkoord te sluiten dat stelt dat Amerikaanse
conformiteitsbeoordelingsinstanties en -tests evenwaardig zijn in het evalueren
van, bijvoorbeeld, een auto aan Europese veiligheidsst

andaarden, zonder uit-

spraak te doen over de equivalentie van die standaarden zelf. Op die manier wordt
bijgevolg niet geraakt aan de hoogte van standaarden van de partners en heeft dit
geen enkele invloed op standaarden in de rest van de wereld.
Als men beslist verder te gaan en ook effectief regels en standaarden te erkennen, is er opnieuw geen exclusieve methode die steeds wordt gevolgd. Nicolaïdis
(1993) argumenteerde dat wederzijdse erkenning altijd een gestuurd proces is en
zelden of nooit als een absolute of 'pure' vorm van erkenning voorkomt, waarbij er
ongebreidelde handel in producten tussen twee entiteiten zou ontstaan. Elk wederzijds erkenningsakkoord heeft zijn eigen karakteristieken, die tegen elkaar kunnen
worden afgewogen (Nicolaïdis & Steffenson, 2005).
Vaak zal men, in eerste instantie, de equivalentie van twee (sets van) standaarden evalueren, om te zien in hoeverre deze hetzelfde doel en/ of dezelfde risicoafweging inhouden. De doelstelling is het overbruggen van uiteenlopende technische specificaties die leiden tot een equivalent regulerend doel (Chase & Pelkmans,
2015). De auto is het favoriete voorbeeld van de Commissie: Europeanen voelen
zich doorgaans niet minder veilig in een gehuurde wagen in de VS dan in een wagen thuis, dus waarom zou men niet erkennen dat een auto die aan Amerikaanse
standaarden voldoet ook hier zonder meer kan worden verkocht?
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Bij een gebrek aan duidelijke, onbetwiste equivalentie van standaarden voor
hele sectoren worden vaak kleinere 'testsectoren' gecreëerd om de haalbaarheid
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van bredere en meer veeleisende akkoorden af te toetsen. Dit moet vertrouwen
tussen regulatoren bevorderen om later andere sectoren aan te snijden en/ of de
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toekenning van erkenning meer automatisch te laten verlopen ( icolaïdis & Steffenson, 2005, p. 142). In laatste instantie kan men ook ex post-garanties voorzien
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van instanties om regelgevende processen (in de toekomst) te monitoren of door
opties open te laten om uit een verdrag te stappen (Nicolaïdis & Steffenson, 2005).
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Wederzijdse erkenning is altijd een genuanceerde en potentieel dynamische
aangelegenheid. Een heel spectrum aan opties is mogelijk en nuances qua vorm
en inhoud kunnen grote implicaties hebben. In sectie 4 tonen we aan dat deze
nuancering ook in TTIP van cruciaal belang is. Eerst gaan we kort in op pogingen
tot regelgevende samenwerking tussen de EU en de VS uit het verleden om de
moeilijkheid van deze oefening te illustreren.

3.

Een beknopte geschiedenis van trans-Atlantische
regelgevende samenwerking

De discussies rond het belangrijke luik over regelgevende samenwerking in TTIP
komen niet uit de lucht geva llen . Pogingen tussen beide Noord-Atlanti sche partners om tot meer coördinatie en convergentie op het gebied va n regelgeving te
komen, dateren al van midden de jaren 90. Initieel gedreven door de privésector
(voornamelijk multinationals) aan beide kanten, werden regelmatig EU-VS-toppen
georganiseerd om dergelijke samenwerkingsverbanden va n meer politieke steun te
voorzien , wat uiteindelijk tot verschillende akkoorden met betrekking tot regelgevende samenwerkin g heeft geleid. De tijdslijn in figuur 1 geeft een overzicht van
deze initiati even en akkoorden (Kommerskollegium, 2014).

1990
TransAtlantische
Verklari ng

1995
Nieuwe

TransAtlantische

FIGUUR 1 .

Agenda

1998
TransAtlantisch
Economisch

Partner-

schap

2002

2005

Richtlijnen over

High-level

Regelgevende
Samenwerking &
Transparan tie

Forum voor
Regelgevende
Samenwerking

2007
Trans-

2011

Atlantische
Economische

High-level
Werkgroep
jobs en

Raad

Groei

2013
Aankondiging

onderhandelingen TTIP

Tijdslijn trans-Atlantisch regelgevende samenwerking. Bron: adaptatie
Kommerskollegium, 2014.
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Sinds de Trans-Atlantische Verklaring in 1990 werd telkens geprobeerd verschillende stappen naar meer regelgevende samenwerking te zetten, zowel wat het
aantal sectoren betreft , als de diepte binne n sectoren (naar 'enhanced' in plaat s
va n traditionele wederzijdse erkenningsakkoord en; Stephenson, 1999). De Nieuwe
Trans-Atlantische Agenda (1995) was een eerste belangrijke mijlpaal in dit opzicht ,
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waarbij verschillende dialogen werden geïnstitutionaliseerd, zoals de Transatlantic
Business Dialogue (TABD) en de Transatlantic Consumer Dialogue (TACO) Een
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tastbaar resultaat kwam tot stand in 1998, toen een wederzijds erkenningsakkoord
werd gesloten rond conformiteitsbeoordelingsactiviteiten (cf. paragraaf 2.2) in zes
sectoren: telecom, elektromagnetische compatibiliteit, recreatieve vaartuigen, elektrische veiligheid, medische toestellen en farmaceutica (Nicolaïdis & Steffenson,
2005). De uitkomst en de implementatie hiervan werden echter te licht bevonden,
zeker aangezien in de laatste drie sectoren weinig tot geen vooruitgang werd geboekt (Nicolaïdis & Steffenson, 2005; Pelkmans & Correia de Brito, 2015). De sectoren waarin wel enige mate van wederzijdse erkenning werd bereikt , besloegen (in
termen van handelsstromen) slechts één vijfde van de sectoren die initieel werden
opgenomen - ver verwijderd dus van de ambitie die men had bij het starten van
de gesprekken (Pelkmans & Correia de Brito, 2015). Problemen rezen vooral wanneer regulatoren onderling weinig vertrouwen hadden in de regulerende systemen
en aanpak van de partner (Nicolaïdis & Steffenson , 2005). Exemplarisch hiervoor
was de manier waarop de Food and Drug Administration (FDA) en de Occupational Health and Safety Administration (OHSA) zich hebben opgesteld tijdens
deze onderhandelingen . De sectoren waarvoor deze Amerikaanse agentschappen
verantwoordelijk waren (medische apparatuur, farmaceutica en elektrische apparatuur) kwamen uiteindelijk tot stilstand, omdat beide administraties enorm terughoudend waren om Europese CAB's te erkennen. Dit leidt Pelkmans en Correia de
Brito (2015) tot de constatering dat 'regelgevend handelsbeleid' niet zomaar kan
aangepakt worden zoals men dat doet bij een klassiek handelsbeleid (v ia een evenwicht in concessies tussen sectoren die partners respectievelijk maken). Regulatoren moeten te allen tijde gerustgesteld zijn over hun primordiale doelstellingen met
betrekking tot het beschermen van milieu-, sociale of consumentenstandaarden .
Ook Young (2015) besluit dat elke vorm van regelgevende samenwerking wordt
bemoeilijkt door de mogelijke toename aan vetospelers in de onderhandelingen
(zoals parlementen en regulatoren).
Om bovenstaande obstakels te overkomen, wordt vaak gewezen op het belang
van politieke steun (of druk) uit de hoogste echelon s, van het betrekken van handelsbeleidsmakers van de partijen en van de creatie van een institutionele architectuur die bepaalde problemen prioritair bespreekbaar kan maken (Ahearn, 2009) .
De oprichting van de Trans-Atlantische Economische Raad in 2007, maar zeker
ook het onderbrengen van regelgevende samenwerking in een vrijhandelsakkoord
als TTIP (dat sterke politieke wind meekreeg vanaf het begin 9) moeten in dit licht
worden gezien.
De magere uitkomst van dit wederzijdse erkenningsakkoord temperde snel het
enthousiasme over wederzijdse erkenning als vorm van regelgevende samenwerking (Nicolaïdis & Steffenson, 2005). In de jaren na 1998 beperkte de voortgang zich
tot politieke statements met (zeer) weinig materiële vooruitgang (Ahearn, 2009) .
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Men kon zelfs een achteruitgang waarnemen, aangezien beide kanten doorzetten
met unilaterale stukken wetgeving, zonder veel afstemming met of consultatie van
de partner. De zeer verreikende wetgeving rond de regulering van chemicaliën (het
REACH -pakket) is een sprekend voorbeeld aan Europese zijde, terwijl de VS een
hervorming doorvoerde van publieke boekhoudregels (via de Sarbanes-Oxley Act)
zonder al te veel Europese input.
De bron van stagnatie of zelfs regressie situeerde zich bij een fundamenteel
verschil in regelgevende culturen (Ahearn, 2009), dat in het decennium na 1995 tot
een aantal hoogoplopende geschillen zou leiden . Op kwesties gaande van hormonen, cosmetica en chemicaliën tot genetisch gemanipuleerde organismen hebben
de VS en de EU een fundamenteel andere kijk, wat vruchtbare samenwerking in
de toekomst twijfelachtig maakt. De Europese Unie hangt het 'voorzorgsbeginsel '
aan, terwijl de Verenigde Staten eerder van het begrip 'sound science' uitgaan (zie
Pollack & Shaffer, 2001; voor een sceptische kijk op de claim van verschillende
culturen, zie Young, 2009). Het voorzorgsprincipe - dat in de Verdragen staat ingeschreven - houdt een preventief risicobeheer in, dat producten van de markt
weert die een potentieel gevaar voor mens en/ of milieu inhouden en waarover
geen definitief uitsluitsel kan worden gegeven op basis van de huidige stand van
de wetenschap.
Samenvattend leert dit korte historische overzicht dat trans-Atlantische regelgevende samenwerking allesbehalve een van zelfsprekende onderneming was en
blijft (Alemanno, 2014; Nicolaïdis & Steffenson, 2005; Pelkmans, 2007; Pelkmans
& Correia de Brito, 2015; Stephenson, 1999) . Initiatieven, voornamelijk gestoeld op
het creëren van fora voor dialoog, zijn er bij de vleet, maar tastbare resultaten zijn
schaars te noemen, met weinig verregaande implicaties als resultaat.
De ambitie in TTIP gaat veel verder dan wat in het verleden is verkregen en
wordt door sommige voorstanders van het akkoord als de laatste kans gezien om
hier vordering in te boeken. Chase en Pelkmans (2015) stellen dat de VS en de EU
(door de ervaring die 20 jaar rege lgevende samenwerking met zich meebrengt)
nu in de beste positie ooit zitten om vorderingen te maken. In de volgende sectie
nemen we deze ambitie, en de precieze manier waarop men ze tracht te bereiken,
in TTIP scherper onder de loep.
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Regulerende convergentie in TTIP: keuzes en
gevolgen
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Tot hiertoe toonden we aan dat er verschillende manieren zijn om tot regelgevende
samenwerking te komen, elk met specifieke moeilijkheden en belangrijke verschillende gevolgen. In het verleden ging trans-At lantische samenwerking niet bijster

f;

"rn

l>

::0

:::l

",-rnrn

-------~ z
2015 - 3 • RES PUBLICA

306
MOND IALE STANDAARDEN OF RACE-TO-THE-BOTTOM?

ver in de vele regelgevende initiatieven die er zijn geweest. In dit stuk gaan we na
wat de onderhandelaars in TTIP op het vlak van regelgevende convergentie van
plan zijn, wat de waarschijnlijke gevolgen van dergelijke keuzes zijn, en hoe dit
zich verhoudt tot de vooropgestelde doelstellingen voor het akkoord.

4.1

Harmonisering en wederzijdse erkenning: verschillende modi,
verschillende gevolgen

Zoals hierboven beschreven kan men via harmonisering een diversiteit van regels
overbruggen door een gemeenschappelijke norm of standaard af te spreken. Men
neemt in de toekomst de Amerikaanse of Europese standaard als enig geldende
norm, of beide entiteiten passen zich aan een internationale standaard aan (zoals
die van de United Nations Economie Commission for Europe (UNECE)). 10 Deze
aanpak heeft de grootste kans om daadwerkelijk tot een de facto wereldstandaard
te leiden, aangezien bedrijven in derde landen nu slechts aan één standaard moeten voldoen om de volledige trans-Atlantische markt te bedienen. Bedrijven uit
derde landen die naar deze markt exporteren, zullen bij hun overheid lobbyen om
in eigen land de regels van deze markt in te voeren, om zo een gelijk speelveld met
bedrijven die enkel binnenlands actief zijn te herstellen. Dit is beter bekend als
het 'California effect' (zie bv. Princen, 2002; Vogel, 1997; Young, 2004). De transAtlantische eengemaakte standaard maakt omwille van de marktmacht (Damro,
2012) van de EU en de VS samen (die momenteel nog steeds verantwoordelijk zijn
voor meer dan 40% van de wereldwijde consumptie) zo inderdaad kans de de facto
wereldstandaard te worden. Het is op dit effect dat voorstanders in hun promoti e
van TTIP alluderen.
Uit een gedetailleerde analyse van de standpunten- en onderhandelingspapers
van de Europese Commissie is echter duidelijk dat harmonisering op grote schaal
niet aan de orde is. Deze bevinding werd bevestigd in een reeks interviews met
beleidsmakers (interviews 2, 4 en 7). Belangrijke redenen hiervoor zijn, zoals
uitgelegd, de aanpassings- en reputatiekosten van harmonisering: als Amerikaanse regelgeving in de chemiesector, bijvoorbeeld, zou worden aangepast aan de
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geldende Europese regelgeving, dan moet de Amerikaanse sector zich compleet
aanpassen aan Europese standaarden (ook bedrijven die louter binnenlands actief
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riteit van Europese regels erkennen. Young argumenteert bovendien dat de EU er
in haar geschiedenis van regelgevende samenwerking (niet enkel met de VS maar
ook met verschillende kleinere landen) nooit in geslaagd is om een ambitieus re-
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spanningen (door aanpassingen in regelgeving) in het partnerland lagen telkens
aan de bron van dit falen. Young (2015) stelt dat harmonisering met een partner als
de VS nog veel minder kans maakt, omwille van de groo tte van beide economieën
en van hun regelgevende structuren.
Het is dus waarschijnlijker dat een aanpak van wederzijdse erkenn ing za l gevolgd worden. Hierbij moet geen 'vernederend e' toegev ing worden gedaan aan de
ande r, behoudt elk zijn regelgevend systeem, en worden er geen grote aanpassingskosten van regulatoren en bedrijven verwacht. Dit is wat in de beleidsdocumenten
naar voor komt als de te volgen strategie in verschillende sectoren (bv. Europese
Commissie, 2013a, p. 41 en p. 43; Europese Commissie, 2014). Onderhandelingstechnisch is dit duidelijk een makkelijker en politiek meer haalbare kaart dan veeleisende harmonisering. Maar is deze aa npak coherent met de vooropgestelde doel stellingen van TTIP (ter herinnering: het zetten van wereld stand aarden zonder dat
dit ni vea us van bescherming verlaagt)?
Om de effecten op het uiteindelijke doel van het zetten va n wereldstandaarden
te kunnen analyseren, moeten we bovenvermelde opdelingen in herinnering halen
en verder preciseren. Wederzijdse erkenning kan zich lout er toespitsen op het erkennen va n conformiteitsactiviteiten, wat geen stimulans za l betekenen voo r (bedrijven in) derde landen om hun regels op één lijn te brengen met de trans-Atlantische. Gaat men verder en zoekt men equivalentie en erkenn ing van standaarden,
dan kan dit op twee manieren gebeuren. In het eerste geval geldt de wederzijdse
erkenning van elka ars sta ndaarden ook voor de rest van de wereld, in wat 'erga om-

nes wederzijdse erkenning' wordt genoemd. Bedrijven buiten de trans-Atlantische
markt profiteren dan ook van TT!P, aangezien zij nu slechts aan één van beide
standaarden moeten voldoen om ook op de andere markt te kunnen verkopen . 11 Dit
is één van de manieren waarop TT!P volgens Pauwelyn (2015) ' publieke goederen'
kan aa nbieden aan de rest va n de wereld. Ook onderhandelaars zelf benadrukken
dat TTIP dergelijke positieve effec ten voor andere landen zal hebben .
In het tweede geval kan men beslissen dat de wederzijdse erkenning enkel 'bilateraa l' geldt. Een Europese auto kan zo nog altijd onder Europese regels op de
Amerikaanse markt worden verkocht (waarschijnlijk ook zonder de testprocedures
dubbel te doorlopen), maar dit voordeel geldt enke l voor exporteurs in Europa
(en, omgekeerd, voor Amerikaanse producenten). Bedrijven uit derde land en kun nen hier niet van genieten. Ze kunnen zelfs een competitief nadeel ondervinden ,
aangezien zij nog steeds aan twee verschill ende standaarden moeten voldoen, willen ze naar beide markten exporteren. Chen en Mattoo (2008) hebben dit effect
econometrisch getest en bevestigen deze redenering: bilaterale wederzijdse erken ning verhoogt intraregionale handel ten koste va n de landen die niet in het akkoord
zijn opgenomen.

12

Bij bilaterale wederzijdse e rkenning vindt dus een vorm van
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lateraal worden verwijderd, maar dit niet meteen wordt uitgebreid naar de rest van
de wereld 13 ). Zoal s bij tariefdiscriminati e kunnen buiten lands e producten verschillend worden beha ndeld op het vlak van regelgeving door het gebruik va n (strenge)
oorsprongsregels. Ook op het vlak van regelgeving zo rgt het akkoord zo voor 'cl ubgoederen' in plaats van ' publieke goederen' (Pauwelyn, 2015) .
Dit onderscheid tussen erga omnes en bilaterale wederzijdse erkenning en de
belangrijke versc hillende gevolgen ervan wordt niet publi ekelijk besproken (en
ook niet echt naar voren gebracht door het kritische middenveld). Uit onze interviews (2, 4 en 7) en documentanalyse blijkt echter dat de bilaterale aa npak
geprefereerd wordt in de sectoren waarin regelgevende convergentie doe nbaar is.
Regelgevende samenwerking wordt op die manier immers nog voordel iger voor
de Europese en Amerikaanse sectoren waar veel voordelen worden verwach t.
De au tosector, bijvoorbeeld, zou één van de grootste begunstigden van een verregaande regelgevende convergentie moeten worden. De Europese Commissie
notee rde in haar impactanalyse dat "it can be reasonably ass umed th at in reality the outcome of the negotiations on the NTMs [non -tariff measures] ... wo uld
rather result in bilateral than in erga omnes recognition of safety standards [ ...
in that case] the positive effect on output in the car sector could even be bigger"
(Europese Commissie, 2013a, p. 43). Hetzelfde argument lijkt op te gaan voor
sectoren waarin verlies wordt verwacht (bv. voor elektrische machines), omdat
dit de verwachte nadelen zou beperken: "the expected approach to be followed in
th e negotiations with the US would focus on regulatory coherence and a degree
of mutual recognition between the EU and the US standards" zonder "sp illover
effects to third countries" (bilateraal in plaats van erga omnes) (Europese Commissie, 2013a, p. 41).

4.2.

Bilaterale en erga omnes wederzijdse erkenning en globale
standaarden?

Het lijkt er sterk op dat bilaterale wederzijdse erkenning de geprefereerde manier
is om regelgevende samenwerking in TTIP vorm te geven. Dit betekent echter dat
er geen uni eke regel of standaard komt die de trans-Atlantische markt omvat en
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dat derde landen (zoals China) geen enkele incentive hebben om hun aanpak te
veranderen ten opzichte van het status quo. Er komt geen betere markttoegang
voor bedrijven uit derde landen , aangezien zij nog steeds aan beide standaarden
moeten voldoen. In sommige sectoren zullen zij zelfs worden benadeeld, aangezien gelijkaardige Europese en Amerikaanse bedrij ven het voordeel van het
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voldoen aan één standaard hebben. Dit zou ultiem ze lfs kunnen leiden tot het
terugtrekken van niet-trans-Atlantische bedrijven uit de markt, wat de invloed

z

van beide landen op de regels die gelden in de rest van de wereld net zo u kun-

<(

u
V,

LLJ

1LLJ

3: ~ - - - - - - RES PUBLICA • 2015 -3

309
MONDIALE STANDAARDEN OF RACE -TO-THE-BOTTOM 7

nen verminderen. Via erga omnes wederzijdse erkenning zou de kans op het
zetten van de wereldstandaard wel groter zijn, aangezien derde land e n zich nu
naar één van beide systemen kunnen schikken om te exporteren. Tabel l toont
de verschillende uitkomsten bij wijzigende modus operandi van regelgevende
samenwerking, indien men verder wenst te gaan dan nationale behandeling of
niet-bindende coördinatie. Vervolledigend kunnen we hierbij stellen dat het wederzijds erkennen van conformiteitsactiviteiten het minst kans heeft om globale
standaarden te beïnvloeden , omdat het hier louter gaat om het verwijderen van
dubbele testprocedures.
Deze sceptische analyse ten aanzien van de mogelijkheid voor TTIP om globale standaarden te creëren wordt nog versterkt, aangezien de geschiedenis
aantoont (cf. sectie 3) dat regu lerende samenwerking in het verl eden nooit verder raakte dan het erkennen van conformiteitsactiviteiten. Toegegeven, EU-VSsamenwerking werd nooit eerde r via het medium van een vrijhandelsakkoord
behandeld, maar zoals hierboven beschreven , is de dynamiek helemaal anders
dan bij tarifaire onderhandelingen, wat bijgevolg geen garantie op succes geeft.
Zolang regulatoren zelf niet fundamenteel overtuigd z ijn van de voordelen van
meer samenwerking en erkenning, kunnen moeilijk grote stappen worden gezet. De kans dat TTIP bilaterale wederzijdse erkenning kan opleveren in een
breed aanta l sectoren is dan ook op zich twijfelachtig. Ter illustratie: de Europese
consumentenfederatie BEUC (2015) verge leek de EU-onderhandelingspapers over
cosmetica van maart 2015 met die van mei 2014 en kwam tot de constatering
dat al le vermeldingen van 'wederzijdse erkenning' waren vervangen door 'samenwerking in wetenschappelijke veiligheidsbeoordelingsmethodes'. Volgens de
auteurs was dit grotendeels te wijten aan de inspanningen van TTIP-critici, maar
het wijst evenz eer op de complexiteit om verregaande samenwerking op te leggen
(interviews 7, 8) .
TABEL 1.

Modi van regulerende convergentie in TTIP, hun kansen en gevolgen. 14
1. Harmonisering

Wederzijdse erkenning
4. Van conformiteitsbeoordeling

Van regelgeving

Kans van slagen
in TTIP
Kans op het
vestigen van wereldstandaarden
Effect op eigen
standaarden

2. Erga omnes

3. Bilateraal

Quasi uitgesloten

Laag

Beperkte kans in
Aanzienlijke kans in
een aantal sectoren een aantal sectoren

Hoog

Medium

Laag

Kans op opwaarste
spiraal

Kans op neerwaart- Kans op neerwaartBeperkt
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Geen verlaging van standaarden?

Los van de moeilijkheid om via wederzijdse erkenning wereldstandaarden te kunnen zetten, zijn er nog een aantal potentiële (politieke) risico's verbonden aan het
gebruik van deze methode. Wederzijdse erkenning brengt naast een grotere varieteit producten voor de consument een grote informatiekost met zich mee (interview 8). Als een consument zich wil informeren over de kwaliteit van een product,
moet hij nu met twee of meer systemen rekening houden en hier kennis van nemen
(Schmidt, 2007). Belangrijker misschien nog zijn de 'kosten' die ex post kunnen
optreden. Overheden hebben niet meer de volledige controle over de kwaliteit van
de producten op hun markt, maar worden wel ter verantwoording geroepen als er
iets fout loopt. Ten slotte (maar niet in het minst) kan er op termijn een competitie
ontstaan tussen de twee entiteiten om regelgeving zo laag mogelijk te maken: een
race-to-the-bottom.
Dit laatste is een van de meest prominente kritieken van critici van TTIP: de
vrees voor het (op termijn) verlagen van (Europese of Amerikaanse) standaarden
onder een systeem van wederzijdse erkenning (interviews 5 en 8). Zonder het
afspreken van minimumstandaarden is het immers (a fortiori bij erga omnes wederzijdse erkenning) niet ondenkbaar, dat bedrijven zich vestigen in de jurisdictie
met de minst dure regelgeving om zo vrij op de andere markt te kunnen verkopen.
Op deze manier verliest de entiteit met de strengste regelgeving aan controle en
macht over regelgevende praktijken. Joel Trachtman (2007, p. 783) stelt dat "[mutual] recognition is by its nature purely deregulatory". Het officiële discours dat
aan de (hoge) standaarden niet zal worden geraakt, is theoretisch dan ook niet
zomaar aan te nemen. We moeten deze vaststelling echter met twee opmerkingen
nuanceren.
Eerst en vooral geldt ook hier de eerder aangehaalde nuance dat de ambitie
van de voorstanders waarschijnlijk verder reikt dan wat in de onderhandelingen
mogelijk zal blijken. Wanneer het erkennen van conformiteitsbeoordelingsprocedures het hoogst haalbare is in een sector, zijn de doembeelden van een race-to-thebottom te extreem. TTIP zal niet meteen tot een trans-Atlantische eenheidsmarkt
leiden, analoog aan wat we in de Europese Unie kennen. In deze optiek wordt
trouwens vaak gesteld dat TTIP een 'levend akkoord ' zou worden, via het horizontale luik van regelgevende samenwerking en een zogenoemde Regulatory Cooperation Council . Deze horizontale dimensie zou niet zozeer de regelgeving vandaag aanpassen, maar wel samenwerking institutioneel aanmoedigen en de plicht
inbouwen om regelgeving in de toekomst strikter te analyseren met het oog op de
impact op de trans-Atlantische handel. De Commissie stelde zelf in het allereerste
persbericht rond TTIP dat: "since not all regulatory divergences can be eliminated
in one go , bath sides envisage a 'living agreement' that allows for progressively
greater regulatory convergence over time against defined targets and deadlines"
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(Europese Co mmissie, 2013b). Susa n Danger, directri ce va n AmChamEU steld e:
" [t]h e European Commission has been very clear th at TTIP w ill not threaten EU
regulatory standards, bul rather make cooperation between EU and US regulators
easier " (EurActiv, 2015) . Kritische ngo's vrezen dat het door deze hori zo ntale disciplines in de toekomst moeilijker wordt om ambitieu ze regelgeving aan te nemen
(interviews 5 en 8) . Een gedeta illeerd e besp reking van het horizontale luik in TTIP

valt ech ter buiten het bestek va n dit a rtikel. 15
Ten tweede: het feit dat we weinig races-to-the-bottom hebben gezien in het
verled en kan het gevolg zijn van het feit dat wederzijdse erkenningsakkoorden
inderdaa d altijd 'gemanaged' wo rden (cf. supra , alsook dat er weinig ver regaand e
akkoorden in werking zijn) . In het Europese systeem voo r de eenh eidsmarkt z it
- zoals gezegd - impliciet een minimumniveau, maar dit is - uit wa t we nu weten van de onderhandelingen - niet aa nwezig in TTIP. Er is ook ee n uitgebreid e
literatuur die theoretisch argumenteert waaro m , mits aan een aa nta l voorwaarde n
voldaa n is, eco nomi sc he integratie ni et in een race-to-the-bottom moet u(tmonden
(zie bv. de bijdragen in Vogel & Kagan , 2004).

s.

Conclusie

In dit artikel maakten we ee n kritische a nalyse van het gepolariseerde debat dat
zich rond TTIP heeft ontplooid. Onze bev indingen nu anceren, ten ee rste, het officiële discours over TTIP zoals voo rgesteld doo r de Europese Commissie en andere
voors tanders van het akkoord. TTIP zo u, vo lgens deze retoriek, leiden tot een kosteloze stimul ans voor de econo mie, het zett en va n de facto wereldstandaarden en
zo u tegelijk het huidige beschermingsn ivea u intact houden. De tweede en derd e
doelstelling werden door o ns tegen het licht gehouden.
We maakten duid elijk dat het concept 'regelgevende samenwerking' centraa l
staat in de ze onderha nd elingen en bepal end is voor het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen, zonder dat op heden echter held er geëxpli citeerd is op welke
manier men dit wil bereiken . Op basis van de litera tuur over regelgeve nde samenwerking toonden wij aa n dat de doelstelling om mondiale standaarden te creëre n
die minstens eve n hoog ligge n als de vandaag geldende regelgeving de grootste
kans op slagen heeft wanneer wordt beslist om via harmonisering regelgeving af
te stemm en .
Via gedeta illeerde documentanalyse en een reeks interviews werd duidelijk dat
harmonisering in TTIP niet op de onderhandelingstafel ligt. Wederzijdse erkenning
is de geprefereerd e manier om verschill en in regelgeving aa n te pakken. Zij zou
voo rnamelijk bilateraal in pl aa ts va n erga omnes werken. Hoewel politi e k makkelijker te onderhandelen, met meer voordelen voor zowel Europese a ls Amerikaanse
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bedrijven (ten nadele van derde landen) en potentieel eenvo udiger te slikken voor
regulatoren , heeft deze modus we in ig kans om tot globa le standaarden te leiden .
Bedrijven buiten de trans-Atlantische markt blijven het status quo behouden (of
gaan er op achteruit) en hebben dus geen extra st imulans om z ich naar een ander systeem te schikken, noch om hun eigen overheid te overtuigen binnenlandse
regels op één lijn te brengen met de trans-Atlantische. Verder toonden we aan dat
deze bilaterale vorm van wederzijdse erkenning een risico inhoudt op een race-to-

the-bottom. Amerikaanse of Europese regelgeving kan onder druk komen te staan
wanneer bedrijven zich concentreren in de jurisdictie met de laagste nalevingskost
met betrekking tot regelgeving.
Regelgevende samenwerking ging in het verleden echter nooit verder dan het
erkennen van conformiteitsbeoordelingsactivi teit en en de huidige onderhandelingen lijken a lsmaar meer in die richting te evolueren. Het is dan ook maar de
vraag of een dergelijke wederzijd se erkenning van sta nd aard en in een breed aantal
sectoren kan toegepast worden. Dit doet niets af van ons centraal argument (de
kans dat men tot globale standaarden via TTIP komt , is klein), maar nuanceert,
anderz ijds, ook de andere kant van het verh aal: het wijdverspreide doemdenken
dat we met TTIP een directe, extreme race-to-the-bottom z ullen krijgen. De aa nhoudende oppos iti e tegen TTIP zelf en de moeilijkheid om regulatoren te dwingen
tot een akkoord te komen, lijken ondertussen al te leiden tot een matiging van de
oorspronke lijke ambitieuze doelstellingen (interviews 4 en 7) . Men lijkt zich opnieuw tevreden te ste ll en met 's lechts' nieuwe vormen van overleg en informati euitwi sseling. Dit zal de huidige regelgeving niet aantasten en ver legt de focus
eerder naar de toekomst.
Hoewel dit niet de focus is van deze paper, kunnen we dus ook iets zeggen
over de 'groei en jobs'-belofte op basis van onze analyse . Een ambitieus akkoord

zou komaf moeten maken met 50% van all e NTB's die via een akkoord aanpasbaar zijn om de voordelen op te leveren die worden geclaimd (CEPR , 2013). W ij
concluderen dat dit weinig waarschijnlijk is. Bovendien vloeien de economische
voordelen in de voorspelling deels voort uit de veronderstelde makkelijkere toegang voor bedrijven uit derde landen (directe spil/over-effecten) of uit de aanpassing van regelgeving in derde landen aan de trans-At lantische standaard (indirecte

spil/over), wat beide onder bilaterale wederzijdse erkenning weinig waarsch ijnlijk
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discours dat de meest kritische ngo 's verkondigen niet helemaal gebaseerd op
een correcte weergave van de situatie. In dit opzicht heeft on ze ijver naar meer
nuance in het TTIP-debat als doel een basis aan te reiken voor een vruch tbaar
maatschappelijk debat , dat de onproductieve sfeer van een ' welles-nietesspel'
overstijgt.
Naast de belangrijke maatschappelijke bijdrage van dit artikel om tot een meer
genuanceerd debat over TTIP te komen , z ijn de voornaamste academische bijdragen aan de politiek- eco nomische literatuur over regelgevende samenwerking
via handelsakkoorden de volgende. We toonden aan dat verschillende modi van
regelgevende samenwerking belangrijke verschillende gevolgen hebben op diverse
vlakken: qua impact op de standaarden van de onderhandelingspartners; qua economische gevolgen voor derde landen en qua mogelijkheid om standaarden voor
de rest van de wereld te zetten. De potentiële positieve impact op al deze domeinen
verklaart waarom handelsbeleidsmakers zo gretig z ijn om regelgevend e samenwerking in een handelsakkoord op te nemen. Het geeft hen economische en geopolitieke argumenten om het akkoord mee te verdedigen. Door die hoge verwachtingen
worden echter ook tegenstanders va n het akkoord geactiveerd. Bovendien toonden
we aan dat de (soms ondoordachte) ambities van handelsbeleidsmakers (kunnen)
botsen met de overwegingen en gevoeligheden van bedrijven en regulatoren, en op
die manier snel tot ontgoocheling in het gecreëerde verwachtingspatroon kunnen
leiden. Omdat voor bedrijven en regulatoren respecti evelijk bilaterale wederzijdse
erkenning of minder ambitieuze coördinatiemechanismen de hoogst haalbare (of
wenselijke) vorm van regelgevende samenwerking kunnen zijn, vermindert de
kans op de meest ambitieuze uitkomsten. Bij het onderzoeken van het potentieel
en de gevolgen van regelgevende samenwerking via handelsakkoorden mogen de
partijen dus niet als homogen e actoren behandeld worden, maar moet rekening
gehouden worden met de verschillende en soms conflicterende preferenties van
handelsbeleidsactoren, regulatoren, het bedrijfsleven en het maatsch appe lijke middenveld.
Dit artikel toont aan dat de politiek-economische litera tuur over handelsakkoorden moet worden aangepast aan de realiteit van 'n ieuwe ge neratie ' -handelsakkoorden. Die kunnen niet meer geanalyseerd worden, zoals in de klassieke modellen ,
als ee n strijd tussen bedrijven die winnen en verliezen ten gevolge van wederzij dse handelsliberalisering. Hedenda agse handelsakkoorden gaan voorna melijk
over nieuwe onderwerpen (regelgeving), waarmee andere actoren (regulatoren en
ngo 's) in het spel kom en en andere argumenten dan welvaartswinsten aan belang
winnen (zoals geo-economisch leid erschap of soevereiniteit). Het verdere ve rloop
van de TTIP-onderhandelingen en de uiteindelijke ratificatie aan beide z ijden vormen een uitstekende testcase om na te gaan hoe een vo ldoende coalit ie in steun
van een dergelijk akkoord kan worden gesmeed, en met welke gevolgen voor het
akkoord en zijn uitwerking.
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Noten
1.

Dit art ike l is ten de le gebaseerd op he t boek van De Ville e n Si les-Brügge (2015),

meer bepaa ld hoofdstuk twee.
2.

Omwille van de lees baarheid ge bruike n we in dit artike l soms de term 'Europa' om

naar de ' Europese Uni e' te verwi jze n.
3.

Het a rg um e nt van 'zetten van stand aarden' via TTIP wordt soms op ve rschillende

manieren gebruikt. De Europese Commi ssie, bijvoorbeeld, verw ijst er ook mee naar
de sjabloonfunclie die TTIP zou hebben, in he t a lge meen, of voo r toeko msti ge inves teringsclausules of het eigen transparantieniveau in to eko m sti ge vr ijhand elsonderhandelingen in het bijzonder. In dit ar tikel ve rwij ze n we met het zetten van standaarden e nkel
naar de mo ndiale ve rspreiding va n produ ct- en proces normen via TTI P.
4.

We hebben het in dit a rtikel a fw isselend over regulering, regelgeving en standaar-

den, maar ve rw ij ze n daarbij steeds naar publi eke norm en me t binde nd e we rking. Voor
litera tuur rond de governance van internationale pri va te standaarde n en van de verschillende hybride vorme n tu ssen int ernationale private en publieke standaa rd en, zie
bijvoorbeeld Abbot e n Snidal , 2000; Büthe e n Mattli, 2010.
5.

Dat impliceert dat we hier ni et focussen op de procedurele afspraken om tre nt Sa-

nita ire en Fytosanitaire Maatregelen (SPS) en Techni sche Ha nd elsbarri ères (TBT) of
over de stukken die gaa n ove r hori zo ntal e regulerende samenwerking in TTIP. Voor een
a na lyse daarvan, zie De Ville en Siles-Brügge, 2015, hoofdstuk 3).
6.

Een overzicht van de Europese posi ti es en voorstellen in TTIP is te vinden op :

http: // trade.ec.europa.eu/ doclib / press/index .cfm?id = 1230.
7.

In vo lgo rd e va n losse naar veeleisend e sa menwe rkin g : (i) dia loog en informatie-

uitwisseling; (i i) zachte wetgeving, ri cht lijnen; (iii) erken nin g van internationale s ta ndaarden; (iv) explici e t rekening ho ud e n met interna tionale standaarden bij het opstelle n va n wetgeving; (v) transgouvernementele netwerken; (vi) intergouvernementele
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o rgani saties; (vii) wederzijdse erkenn ing va n conformiteitsactiviteiten; (v iii) regelge-
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ve nd e partn e rsch appe n ; (ix) specifieke co nven ties of verdra ge n ; (x) wederzijdse e rken ning va n (equivalen te) standaarden; (xi) eco nomi sch regionalisme; (xii) eco nom ische
integ ratie of harmonisat ie.
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8.

Deze sc haalvoordelen moeten a fgewogen worden tegen de economische kos t van

het vo ldoe n aan een hoge re standaard (Che n & Mattoo, 2008).
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9.

President Obama gaf zelf openlijk zijn steun voor TTIP bij de start van de onder-

handelingen in juli 2013 en herhaalde die in elke State of the Union sindsdien. TTIP is
ook een prioriteit van de huidige Europese Commissie en heeft al herhaaldelijk expliciet
steun gekregen van de Europese Raad.
10. Young (2015) maakt specifiek een onderscheid tussen 'harmonisering' (één standaard afspreken) en 'convergentie' (een internationale standaard waarnaartoe de VS en
de EU convergeren, maar waarbij ze nooit gelijk worden).
11. Dit is de manier waarop de eenheidsmarkt in Europa werkt (zij het dat hier ook
een Europese minimumstandaard kan worden ingesteld, cf. art. 114.3 TFEU); zij heeft
de vrees van een protectionistisch ' Fort Europa' dat enkel nog intern zou handelen,
tegengesproken (cf. Hanson, 1998).
12. Chen en Mattoo (2008) komen tot deze conclusie na analyse van (per definitie bilaterale) wederzijdse erkenningsakkoorden die louter focussen op conformiteitsbeoordelingsactiviteiten. Het effect bij wederzijdse erkenning van standaarden ligt zo mogelijk
nog hoger.
13. Dit kan worden gecompenseerd, of overtroffen, door het handelscreatie-effect
dankzij toegenomen welvaart en dus de vraag naar producten in de rest van de wereld
onder de vrijhandelsakkoordpartijen.
14. Aangepast overgenomen uit De Ville en Siles-Brügge, 2015, p. 56 .
15. Het voorstel van de Commissie rond horizontale disciplines en regelgevende samenwerking kan worden teruggevonden via de link in voetnoot 6. Voor een analyse van
deze onderhandelingsitems, zie De Ville en Siles-Brügge, 2015, hoofdstuk 3.
16. De Ville en Siles-Brügge (2014) nemen de vermeende economische voordelen van
TTIP op de korrel.
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Angels gedoopt in honing:
politieke tekeningen en hun
betekenis
Joop van Holsteyn

Abstract: Stings Dipped in Honey: Politica! Cartoons and their Meaning
Over the years, politica! cartoons have triggered debate and fierce and violent reactions. Apparently, cartoonists are able to get their critica!, 'negative' message across
both to the politica! elite and the general public at large. This line of reasoning, however, assumes that the communication between cartoonists and their mass public is
successful, i.e., that the message that the cartoonist intends to send is correctly interpreted and received as intended. This is not obvious, since the decoding of the encrypted message of a cartoon is a compl icated process that can easily go wrong, as the
scarce research on the topic suggests. This study explores the idea that cartoons are
correctly understood on the basis of a unique large scale survey in which over 24,000
respondents were asked via multiple-choice questions to identify the original, intended
message of 11 cartoons of two Dutch cartoonists. The results show that overall it is extremely hard to correctly understand the meaning of cartoons. Moreover, among the
few factors that help explain the difference in the capability to correctly understand
cartoons, politica! preference is prominent and intriguing. People tend to ascribe a
meaning to cartoons/ cartoonists that fits their own politica! stand, and this suggests
that psychological mechanisms are at work that may explain that more often than not
the communication between the cartoonist and his public should likely be labelled
miscommunication.

Keywords: politica! cartoons, visual (mis)communication, psychological defense
mechanism, Dutch polities
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Lord Byron zag het scherp. In z ijn gedicht Don Juan formuleert hij het inzicht
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dat de werkelijkheid toch altijd weer opmerkelijker is dan het verzinsel - truth is
stranger than fi,ction. En inderdaad, Juan Gabriel Vásquez schetst in zijn roman De
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reputaties (2014) hoe zijn hoofdpersoon, de invloedrijke politiek tekenaar Javier
Mallarino, meer en meer lijdt onder het feit dat een van zijn roemruchte cartoons
- 'angels gedoopt in honing' - de daarop weinig flatteus afgebeelde politicus tot
zelfmoord zou hebben gedreven. Dodelijk gevo lg van een tekening.
Ach, één slachtoffer slechts in dit werk van fictie, terwijl de werkelijkheid rondom politieke tekeningen zich recentelijk beduidend bloediger heeft voorgedaan.
In februari 2015, bijvoorbeeld, vonden aanslagen plaats in Kopenhagen, met twee
doden tot gevolg, bij een manifestatie met als thema 'kunst en vrijheid van meningsuiting'; hoogstwaarschijnlijk was cartoonist Lars Vilks het eigenlijke doelwit
(de Volkskrant, 16 februari 2015; NRC Handelsblad, 16 februari 2015). In januari
2015 waren het toch vooral de scherpe satirische tekeningen in het blad Charlie
Hebdo die aanleiding gaven tot een aanslag op de redactie die aan meer dan tien
mensen , onder wie meerdere tekenaars, het leven kostte. Tien jaar daarvoor waren het de Mohammed-cartoons 1 in het Deense Jyllands-Posten die voor ophef en
rumoer zorgden en die bij grootscheepse rellen wereldwijd honderden mensen het
leven kostten (vgl. Klausen , 2009, p. 107). Waarbij overigens niet de indruk mag
ontstaan dat politieke tekeningen of cartoons 2 pas in de 2le eeuw een dergelijke
maatschappelijke of politieke impact kunnen hebben of hebben gehad. In het verre
verleden al werden, zo wil althans het verhaal, tekenaar en tekening ingezet als
wapens in de politieke strijd: "Regeringen namen caricaturisten in dienst om hun
vijanden belachelijk te maken. In 1672 vond de Engelse Koning er een rechtvaardiging in tegen onze republiek ten strijde te trekken" (Cramer, 1986, p. 242).
Blijkbaar zijn politieke tekeningen in staat om mensen heftig te beroeren, niet
alleen de (politieke) elite die veelal op de korrel wordt genomen 3 maar ook het
grotere publiek. Vreemd is dat niet. "Politieke prenten zijn méér dan een artistieke
versiering in de krant: ze geven politieke standpunten weer" (Van Weringh, 1976,
p . 12). Daarbij gaat het meestal niet om zomaar een mening, maar om kritisch,
bijtend commentaar (vgl. Hogan, 2001; Navasky, 2013) op eigentijdse verschijnselen en gebeurtenissen, gericht op reflectie maar tevens op beïnvloeding van de publieke opinie. De politieke tekening is "a weapon in the battle for public opinion"
(Duus, 2001, p. 966). Het gaat de tekenaars niet enkel om de lol van een eventuele
'gag cartoon' "with as much bite as a goldfish" (Wallis, 2007, p. 11). De cartoonist
is veeleer een "pictorial mora list" (Coupe, 1967, p. 16), die zich onderscheidt van
de illustrator juist door het presenteren van een mening op de actualiteit (Cagle,
2007). Hij 4 constateert een "defecte werkelijkheid" en legt zich niet neer "bij het
bedrog en de schone schijn. Echt en onecht worden door hem gescheiden. Door
machthebbers opgebouwde systemen van sociaal-politieke beheersing desoriënteert hij door de fundamenten te ondergraven. Hij krast in het verguldsel van het
vernis. Hij gooit een ster in de ruit, waardoor de machthebbers ons hun wereld willen laten bekijken; de tekenaar wil, dat wij een andere ruit inzetten, met een betere
doorkijkmogelijkheid" (Van Weringh, 1969 , p. 14). De politieke tekening bevat een

rUJ

3 ~-------

RES PUBLICA • 201 5 - 3

321
ANGELS GEDOOPT IN HONING

boodschap en de cartoonist tracht die boodschap aan zijn publiek over te brengen.
De cartoon is als zodanig weliswaar veelal humoristisch, maar geeft evenzeer en
misschien zelfs bovenal een moraliserende interpretatie van en commentaar op de
werkelijkheid (vgl. Heitzmann, 1988, p. 205). Aldus levert de cartoonist in vorm en
inhoud een bijdrage - vanuit de aard van het vak overwegend negatief: "Politica!
cartooning is a negative art form. Cartoonists tear things down" (Cagle, 2005, p.
xi) - aan publiek debat en publieke opinie (zie ook Press, 1981, p. 11).
Als het die tekenaar echter zo nadrukkelijk te doen is om met zijn verbeelde
opinie 5 een bijdrage aan debat te leveren, dan is het van cruciaal belang dat zijn
boodschap begrepen wordt. Een cartoon kan dan wel een (gecodeerde) bedoeling
hebben, die bedoeling dient verstaan te worden. Tekenaars wensen begrepen te worden en zijn vanzelfsprekend niet uit op miscommunicatie. Cartoonist Bas van der
Schot ziet zijn tekeningen als "een soort beeldcolumns over de actualiteit", erkent
dat zijn werk zijn meningen reflecteert, en wenst niet misverstaan te worden: "Een
geslaagde tekening moet in ieder geval niet te ingewikkeld zijn. Uiteindelijk geldt:
hoe simpeler, hoe sneller de grap wordt begrepen" (de Volkskrant , l februari 2014;
cursivering door auteur). Joep Bertrams, de andere tekenaar voor wie in het vervolg
van deze studie een hoofdrol is weggelegd, had bij het samenstellen van de tentoonstelling ' Oud Zeer' van favoriete cartoons van eigen hand de begrijpelijkheid het
zwaarste laten wegen: "Het zijn niet per se mijn eigen favorieten , want mijn eigen
favorieten worden soms door niemand begrepen" (Het Parool, 9 mei 2007; cursivering door auteur). Jos Collignon is niet de enige tekenaar die uit angst voor onbegrip
af en toe verbale verduidelijking aan het beeld toevoegt: "In geval van twijfel schrijf
ik er weleens wat bij. Er is namelijk niets treuriger dan een tekening terugkrijgen
(...) omdat niemand er (... ) een touw aan kan vastknopen" (Collignon, 2002, p.
42) . Oftewel, zoals bondig geformuleerd door de Amerikaanse cartoonist Lee Judge:
"We've got an idea and we're just trying to communicate it " (Judge, 2010, p. 45).
Over het al dan niet op juiste wijze begrijpen van politieke tekeningen gaat deze
bijdrage, 6 waarbij het er niet om gaat dat een boodschap uit een tekening gehaald
wordt, maar dat de boodschap wordt begrepen, dat wil zeggen de boodschap zoals
de tekenaar die heeft bedoeld en met zijn tekening wenste te verkondigen. 7 Begrijpt
het publiek wat die boodschap, bedoeling of betekenis is, z ijn er verschillen tussen
uiteenlopende cartoons, en hoe kunnen eventuele verschillen in begrip worden
geduid? Alvorens uiteen te zetten op welke wijze gezocht is naar het antwoord
op deze vragen en hoe die antwoorden luiden, volgt echter een verkenning van
de relatief schrale bodem waarop het onderzoek naar politieke tekeningen en hun
betekenis niet bepaald weelderig groeit en bloeit. Deze korte verkenning maakt te
meer duidelijk dat het navolgende eigen empirische onderzoek eerst en vooral exploratief van aard dient te zijn, omdat een voldoende ontwikkeld theoretisch kader
van waaruit op voorhand toetsbare uitspraken kunnen worden afgeleid simpelweg
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2.

Politieke tekeningen en hun betekenis

Politieke tekeningen hebben een eeuwenoude, rijke traditie. 8 Dat kan echter niet
gezegd worden van de wetenschappelijke bestudering ervan. Het onderzoeksterrein van de cartoon was en is namelijk nog altijd "een betrekkelijk verwaarloosd
gebied", mogelijk omdat "politieke prenten als een weinig serieuze aangelegenheid
worden opgevat" (Van Weringh, 1976, p. 9 resp. p. 10). Dat zou in het bijzonder
de positie zijn onder politicologen, gehinderd als zij zouden zijn door "tierischer
Ernst" die leidt tot het beschouwen van cartoons als "trivialities outside the scope "
der politieke wetenschap (Langeveld, 1981, p. 344). Dat cartoons buiten het wetenschappelijke bereik en blikveld van politicologen zouden vallen, past bij de
meer algemene indruk dat bijvoorbeeld op het terrein van de politieke communicatie eveneens lange tijd de aandacht primair is gegaan naar het serieuze, 'harde '
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nieuws en veel minder naar luchtiger en meer/mede op vermaak gerichte vormen
van wel degelijk ook politieke informatie (vgl. Boukes, 2014, pp. 8-9). Een tweede
mogelijke verklaring voor de geringe wetenschappelijke aandacht voor de cartoon
zou de angst zijn de essentie ervan te beschadigen - "Humor is a fragile product
that can easily be damaged by academie scrutiny" (Duus, 2001, p. 965) - en de
vrees dat door een kwantitatieve benadering "de caricatuur van het leven wordt
beroofd" (Cramer, 1986, p. 268). Een derde factor ter verklaring van het relatief
onontgonnen onderzoeksterrein van de politieke tekening is dat het een verschijnsel betreft dat vanuit meerdere niet direct of nauw verwante disciplines wordt
benaderd (vgl. Cramer, 1986, p. 238), maar tegelijkertijd bij geen enkele discipline
kern van onderzoek is. De cartoon bevindt zich overal in de periferie en is een
beetje van wetenschappers van divers pluimage maar van niemand helemaal: "Do
cartoons belang to art historians, politica! scientists, students of media, or interdisciplinary scholars of satire? It's not clear who 'owns' them, so there is no clear,
preexisting intellectual framework to shape debate" (Manning & Phiddian, 2008 ,
p. 2; zie ook Diamond, 2002, p. 252; Edwards, 1997, p. xi; Streicher, 1967, p. 427) .
Dat de politieke tekening vanuit haar dubbelzinnige karakter en inherente gelaagdheid (o.a. Diamond, 2002; Edwards, 1997; El Refaie, 2003) het onderzoek
ernaar aanzienlijk compliceert, zal niet de geringste bijdrage leveren aan de verklaring van de afwezigheid van een gevestigde theorie over aard en effecten en
een eenvoudig identificeerbare 'body of literature'. Cartoons kunnen worden beschouwd als een specifieke variant of subcategorie van politieke satire (vgl. Bal et
al., 2009; Van Kuyk, 1940, p. 1) en dan zal het veelal zo zijn dat de boodschap vol
verwijzingen, insinuaties en toespelingen moet worden ontcijferd, wil die boodschap overkomen (Grofman, 1989, p. 166). Dat stelt aan tekenaars de eis dat codes
in hun cartoons niet "too complex, elaborate, or obscure"(Press, 1981, p. 20) zijn ,
maar laat onverlet dat het uiteindelijk kijkers of lezers zijn die dienen te achterhalen wat de boodschap is die de tekenaar wil brengen. Daar komt bij dat het ertoe

1u.J

:S: ~ - - - - -- RES PUBLICA • 2015 -3

323
ANG EL S GEDOO PT IN HONIN G

doet of een ca rtoo n, als vo rm van sa tire, grap en bood schap in een is en dat h et
voor het (cognitief) bena deren en vervo lgens het begrip erva n uitm aak t of men de
cartoo n z iet als lering of ve rm aa k (vgl. Boukes, 2014 ; te ve rschijn en). Miscommun icat ie ka n in dit licht en bij dit a ll es ni et worden uitges loten, terneer omdat voo r
ges la agde co mmuni ca ti e en ee n goed begrip van de tekening kennis ve reist is va n
zowel de verwe rkt e symbol en, verw ij zinge n en toespelinge n als va n de maa tsch a ppel ijke co ntext. " If th e cartoonis t an d th e reader are not con nected , conceptua ll y
or co ntext uall y, the reader may not und erstand the cartoo n 's meaning or receive a
message different frorn the one intended" (Lamb, 2004 , p. 49).
In bestaand onderzoek wordt ec ht er veelal stilzwijgend voorbijgegaan aan de
reële mogelij kh ei d dat de (gecodeerd e) boodschap van de tekenaar door de ontvangende kijker of lezer niet, onjuist of wezenlijk anders wordt begrepen. Zo gaat Edwa rd s (1997) in zijn overigens belangwekkende studie naar cartoons in de aanloop
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1988 vanuit een narratief perspec-

tief na hoe het 'verhaal ' van afzonderlijke kandidaten en de verkiezingscampagne
als geheel in en door 2. 752 bestudeerde tekeningen werd verteld , maar daarbij is
de eigen visie op en interpretatie va n di e tekeningen leidend. Eenzelfde aanpak
hanteert hij ten aanzien van de presidentsverkiezingen van 2000 (Edwards, 2001)
en ligt ten grond slag aan enigsz in s ve rge lijkbaar onderzoek gerich t op de verkiez ingscampagnes 19 76 (Hili , 1978), 1992 (Koetzle & Brunell, 1996) en 2004 (Con nors, 2005; zie voor een cartoons tudie va n de Golfoorlog va n 1991 Co nn ors, 1998) .
Een studie naa r het electoraa t kent ee n vergelijkbare hoofdrol van de o nderzoekeraute ur a ls en ige, gezaghebbend e duid er van de betekeni s van cartoo ns (Edwards
& Ware, 2005). Een derge lijke aa nn a me dat cartoons eenduidig en ee nvo udig door
de 'ontvanger' te begrijp en z ijn in hun bedoeling, is eveneens aanwezig in onderzoek naar de ve rbee lding va n naoo rl ogse Britse premi ers (Seymour-Ure, 2003) en,
in zekere z in noodgedwongen o md a t de tekenaars zelf niet meer geraadpleegd
kunnen worden, in historisch onderzoek naar onder meer h et revolutiejaar 1848
(Coupe, 1967), de Frans-Duitse Oorlog va n 1870 (Stuart, 1964a, 1964b) en de Mexicaa nse Revolutie (Alba , 1967). In onderzoek betrekking h ebbend op Nederland is
deze hoogmoedige positie door onderzoekers-auteurs ingenomen waar het ging
om de weergave va n de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006
(Van Holsteyn, 2007), de val van het kabinet-Balkenende IV in 2010 (Flink & Van
Drunen , 2012) en in onderzoek n aar de presentatie va n Pim Fortuyn in politieke
tekeningen (Wal ter & Van Holsteyn, 2006; 2007) .9 Het is, kortom , in onderzoek
naar cartoons standaard dat "a na lys ts ( ... ) tend to regard th e meaning of cartoon s
as self-evident and to take the va lidity of their own interpretat ions more or less for
gran ted " (E l Refaie, 2009 , p. 182). 10
Of en hoe de bo odsc hap va n ca rtoo ns geïnterpreteerd en begrepen word t, is
dan ook nog a ltijd ee n goeddee ls open vraag, wa a rop slec hts enke le n ee n antwoo rd hebben getracht te geve n (zie ec hter ten aa nz ie n va n a nd ere vo rm e n va n
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politieke satire o.a. Boukes, 2014; te verschijnen; Feldman, 2013). Het is in dit
verband veelzeggend dat nog/ pas in 2009 een studie werd gepub li ceerd naar de
interpretatie van cartoons die nadrukkelijk werd gepresen teerd a ls pilot (El Refaie, 2009). Het betrof een verslag van diepte-interviews met ac ht (!) personen
die spraken over hun int erp retat ie van drie (1) cartoons; ook met de tekenaars
was gesproken over wat zij hadden bedoeld te zegge n. De bevindingen van deze
bescheiden exercitie bleken haaks te staan op "the widespread view that cartoons
are simple and easy to read" (E l Refaie, 2009, p . 199). In een eerdere stud ie kwam
Langeveld (1989) al tot de nog altijd tot op grote hoogte geld ende slotsom dat het
empirische onderzoek naar de perceptie van politieke tekeningen uiterst schaars
was. En wat bestond, suggereerde een gematigde toon met betrekking tot de soms
forse aan cartoons toegeschreven invloed op de publieke opinie. Ander onderzoek
van Langeveld (1970) had duidelijk gemaakt dat lang niet alle krantenlezers kennisnamen van politieke tekeningen , terwijl onderzoek van Carl (1970) naar de
perceptie en het correcte begrip van cartoons op dit punt ronduit ontn uchterend
was. In zijn kleinschalige onderzoek waarin via een zogeheten open vraag naar
de betekenis van cartoons werd gevraagd "none was in agreement with the cartoonist's intended meaning" (Carl, 1970, p. 42; cursivering in origineel) . Door Carl
aangehaald onderzoek levert een vergelijkbaar beeld van 'onjuiste' interpretaties:
"( ... ) only about 15 per cent were in agreement, 15 per cent in sli ght or partial
accord, and an overwhelming 70 per cent in complete disagreement" (Carl, 1970,
p. 43), terwijl weer ander onderzoek een eveneens indrukwekke nd beeld van miscom municat ie genereert met 63 procent meningsverschillen (Carl, 1970, p . 44). In
het licht van deze bevindingen maar bovenal van het gebrek daaraan, bevat het
cliché dat nader, noodgedwongen verkennend onderzoek gewenst is een harde
kern van waarheid.
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Methode en data

In de poging na te gaan of politieke tekeningen door een groter publiek begrepen
worden zoals bedoeld, is gebruikgemaakt van het Een Vandaag Opiniepanel (EVO).
Dit is een eind 2004 in het leven geroepen dataverzamelingsfaciliteit (via internet)
van het televisie-actualiteitenprogramma TweeVandaag, vanwege een zenderwijziging later vernoemd tot EenVandaag. Via zelfaanmelding worden mensen lid van
het panel - op het moment van ond erzoek (november 2012) waarover hier wordt
gerapporteerd ruim 40 .000 - en kunnen zij deelnemen aan opin ieonderzoek, in
beginsel ten behoeve van journalistieke doeleinden (vgl. http: //opiniepanel.eenvandaag.nl/ uitleg) . De verza meld e data zijn eerder bruikbaar geb leken voor wetenschappelijke analyse (o.a. Van der Meer et al., 2012a; 2012b; 2015), terwijl in
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uitzonderlijke gevallen vanuit primair wetenschappelijke doeleinden van het EVO
gebruik is gemaakt (vgl. Van der Meer, Hakhverdian & Aaldering, 2013).
De dataverzameling van het onderhav ige onderzoek was exc lu sief gericht op
het project over de betekenis en perceptie van cartoons (z ie ook Cupido, 2013;
Van Holsteyn & Cupido, 2013). Aan de leden van het EVO werd een vragenlijst
aangeboden die bestond uit twee delen. Na enkele inleidende zinnen, waarin werd
uiteengezet dat de vragenlijst ging over de betekenis van politieke tekeningen,
volgden enkele vragen die geacht werden de mate van po liti eke interesse vast te
stellen en die zich eerder in het Nationaal Kiezersonderzoek hebben bewezen.
Deze vragen werden op voorhand relevant geacht om eventuele verschillen in het
inschatten van de (juiste) betekenis te begrijpen; merk op dat van EVO-leden ten
aanzien van overige gegevens in een eerdere fase (de zogeheten 'startenquête')
informatie is verzameld.
De kern van de vragenlijst bestond uit de presentatie van een aantal tekeningen
(zie Bijlage 1 voor 12 tekeningen die, na een pilot van een ruimere vragenlijst
onder ongeveer 20 deelnemers, dienden te zijn opgenomen; per abuis is cartoon
4 in de dataverzamelingsfase weggevallen), gevolgd door een meerkeuzevraag.
Deze vraag richtte zich spec ifiek op de betekenis die de betreffende tekenaar, Joep
Bertrams dan wel Bas van der Schot, 11 met zijn tekening had willen overbrengen.
Wat had de tekenaar willen zeggen? De twee genoemde cartoonisten waren betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek, 12 onder meer door op beknopte wij ze, in één enkele z in of regel, de essent ie te verwoorden van de beoogde
boodschap van of de opinie in hun tekeningen. Op die manier werd getracht "to
determine unambiguously which 'thoughts' a particular depiction is intended to
give rise to " (El Refaie, 2003, p. 81), een probleem dat zelden tot nooit in studies
naar cartoons wordt gesignaleerd, laat staan aangepakt. Na en naast die ene door
de tekenaar 'geautoriseerde' interpretatie, die aldus wordt beschouwd als de enig
juiste, correcte boodschap , werden drie andere min of meer plausibele boodschappen geformuleerd. Deze drie alternatieven werden ter beoordeling voorgelegd aan
de tekenaars, en in enkele gevallen gaven zij aan dat zij zich ook (goed) konden
vinden in een andere dan de oorspronkelijk bedoelde boodschap. 13 In het navolgende worden echter alleen interpretaties als correct beschouwd die overeenkwamen met de in eerste instantie door de tekenaars zelf verwoorde boodschap van
de cartoon. 14
Om vraag- en antwoordvolgorde-effecten tegen te gaan, werden de tekeningen,
waarvan een deel betrekking had op een binnenlandse en een ander deel op een
buitenlandse kwestie (vgl. Coupe, 1969, pp. 90-91), zowel als de meerkeuzealternatieven op gerandomiseerde wij ze aangeboden.
Cartoons hebben in de regel vanuit hun aard betrekking op de maatschappelijke
en politieke actualiteit. Vandaar dat is getracht om tekeningen in het onderzoek
op te nemen van min of meer recente datum. Hierop is ech ter één uitzondering
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gemaakt met een beduidend oud ere cartoon vanwege het a ld us empi risch te exp loreren vermoeden dat deze cartoon a ls gevo lg hiervan minder vaak correct zou worden begrepen (Bij lage 1: teken ing 7). De periode waarbinnen de cartoons waren
gemaakt en verschenen li ep va n de recen tste ca rtoon 15 van 25 oktober 2012 terug
tot de oud ste van 24 oktober 2006.
Na de kernvraag over de bedoelde boodschap van de cartoon volgde telkens
de vraag hoe zeker of onzeker de responde nt was van z ijn of haar inschatting van
deze boodschap (z ie Bijlage 2 voor een voorbeeld van een cartoon , de bijbehorende meerkeu zevraag en de vervolgvraag). Met deze vraag werd beoogd informatie te
verzamelen aangaande eventueel gokgedrag bij de beantwoording; de verwachting
was dat a lsdan bij incorrecte antwoorden zo u blijken dat mensen van die onjuiste
keuze ook zouden aangeven aanzienlijk minder zeker te zijn dan diegenen die het
correcte antwoord gaven.
De vragenlijst werd onder de noemer 'Politieke cartoons' opengesteld op 9 november 2012; op 13 november werd een herinnering verstuurd aan panelleden die
nog niet hadden meegedaan en op 16 november 2012 werd de dataverzameling
gesloten. In totaal deden 24 .912 respondenten mee, 62 procent van alle EVO-leden.
In absolute aantallen is bijna 25.000 respondenten indrukwekkend, maar dat laat
onverlet dat kwetsbaarheid in de steekproeftrekking (ze lfaanmelding) en daarmee
de mogelijkheid tot generalisa ti e niet afdoende wordt gecompenseerd. 16 Een emp irische basis voor een betoog over de comp lexiteit in de du id ing van cartoons legt
het o nd erhav ige ond erzoek ec hter wel.

4.

Bevindingen: over begrip en onbegrip

De toestand is droevig maar niet hopeloos. Dat zo u, als ges laagde communicatie
van tekenaar met lezers/ kijkers het ultieme streven is, de conc lu sie kunnen zijn
als in eers te instantie gekeken wordt naar de bevindingen. Waar het in eerder onderzoek (Carl, 1970) voo rkwam dat geen enkele deelnemer de door de ca rtoonist
bedoelde bood schap w ist aan te geven, ligt de laagste score - overigens ruim onder
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de gokkans bij een meerkeuzevraag met vier alternatieven 17 - van correcte interpreta ti es op 13 procent (zie Tabel 1). Het gaat om een tekening van mei 2012 van
Joep Bertrams over de ontwikke lingen in Griekenland, een land in crisis (zie Bij-
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is somber". Volgens twee even grote groepe n va n 37 procent van de onderzoch ten
had Bertrams echter w ill en zeggen dat de si tuati e veel ernstiger was, namelijk
"Redd ing van Grieken la nd is onmoge lijk ", respectievelijk dat niet Grieken land centraal stond maar in feite het gedrag van de EU: "De Europese eisen kleden Griekenla nd vo ll ed ig uit". 18 Beid e betekenisse n kunnen (blijkbaar) in de teke ning wo rd en
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gez ien , maar komen vanuit puristische optiek niet overeen met wat Bertrams had
willen zeggen. De tekenaar blijft onbegrepen.
Bij de andere tien tekeningen loopt het percentage correcte antwoorden op van
een eveneens uiterst magere 14 procent, bij een tekening uit 2006 van Bas van
der Schot met Geert Wilders als hoofdpersoon, 19 tot en met twee tekeningen die
een heel ruime meerderheid halen van boven de zeventig procent aan correcte
duiding. Deze twee tekeningen geven daarbij direct aan dat er, zoals blijkt uit de
weinig systematische volgorde in tabel 1 naar de mate waarin een tekening correct
begrepen wordt, geen evident verband is tussen wie de tekening gemaakt heeft of
de aard van de problematiek in de tekening , als het gaat om het correct inschatten van de bedoeling. 20 De ene relatief goed begrepen tekening is van Joep Bertrams van juli 2012, waarop nogmaals Geert Wilders en dus een primair nationale
'kwestie' is afgebeeld, die achterom in de spiegel kijkend een fors aantal in zijn
rug gestoken messen ziet. "Wilders voelt de handelswijze van PVV-dissidenten
als messteken in zijn rug", had hij z ijn tekening als boodschap meegegeven; die
boodschap was voor 72 procent van de onderzochten herkenbaar. 21 De tweede
goed begrepen tekening was van juni 2012 van Bas van der Schot en behandelde
een internationale kwestie : de rol en het gedrag van Nederland in Europees verband . "Als een held op sloffen loopt Nederland achter Duitsland aan in Europa ",
zo meende Van der Schot; die bedoeling kwam over bij ruim 70 procent der onderzochten.
Er blijkt aldus een aanzienlijke spreiding te zijn als het gaat om het aangeven van de correcte bedoeling van een elftal politieke tekeningen. Het al dan
niet geven van het juiste antwoord staat echter zo goed als los van het idee
dat onderzochten zelf hebben over de juistheid daarvan (Tabel l , kolom 3). Het
antwoord op de vraag hoe z eker men is van die juistheid heeft met het daadwerkelijk correct zijn van het gekozen antwoordalternatief slechts weinig of een
z wak ve rband (zie Tabel 1; rechterkolom). Deelnemers die ernaast z itten in hun
duiding , z ijn niet altijd minder zeker over de juistheid van hun antwoord, zeker
al s het gaat om de moeilijkere cartoons. Van de deelnemers die bij de hoogst onbegrepen Griekenland-cartoon van Bertrams wel degelijk de correcte interpretatie
aangaven, gaf 47 procent aan van dat antwoord behoorlijk of heel erg zeker te
z ijn. Bij de deelnemers die ten onrechte meenden dat redding van Griekenland
onmogelijk was dan wel dat het de EU was die de Grieken de das om zou doen,
wa s het vergelijkbare percentage echter 60 en 66 procent (het totaalpercentage
vo or alle onjuiste antwoorden is 61 procent). Ze zaten er aldus met vollere over-

tuiging naast, daarmee een eventueel probleem van miscommunicatie bepaald
ni et verkleinend.
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TABEL 1.

Overzicht correcte interpretatie cartoons (geordend naar moeilijkheidsgraad) en zekerheid ervan .

Cartoon•

correcte••
interpretatie?***

- correct
- incorrect
- weet nieti g. a.

13%

3. JB-21052012-lnt****

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

14%

10. BS-24102006-Nat

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

16%

7. BS-26062012-lnt

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

24%

1. JB-11092012-Nat

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.
- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

32%

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

47%

9. BS-23032012-Nat

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

55%

6. JB-25102012-Nat

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

61%

8. BS-10092012-Nat

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

72%

2. JB-09072012-Nat

- correct
- incorrect
- weet niet/g. a.

72%

12. BS-15062012-lnt

11. BS-02032012-Nat

5. JB-10012012-lnt

80%
7%
79%
7%
81%
3%
70%
6%
62%
6%
36%

57%
7%
49%
3%
40%
5%
31%
8%
23%
5%
24%
4%

heel erg/ behoorlijk
zeker van antwoord***

verband (Cramers V)
interpretatie en zekerheid antwoord

47%
61 %

.09

61 %
65%

.07

67%
72%

.08

56%
55%

.05

75%
62%

.09

61 o/o
59%

.08

74%
74%

.05

59%
54%

.10

69%
53%

.11

72%
56%

.1 0

77%
60%

.01

Opmerkingen:
* Zie Bijl age 1 voor een overzicht van betreffende cartoons en de nummering, inclusief cartoo n 4 die in de
dataverza meling per abuis niet is meegenomen en waa rvoor dus geen gegevens beschikbaar zijn.
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** Correct houdt in het ene alternatief van de meerkeuzevraag dat oorspronkelijk door de tekenaar als zijn
bedoeli ng was aangemerkt; incorrect is in deze strikte beoordeling va n goed en fout het totaal van de
overige drie opties.
*** Zie Bijlage 2 voor een vraagvoorbeeld van zowel de interpretatie van de betekenis als de min of meer
zekere inschatting van de juistheid va n die interpretatie; bovenstaand zijn (in kolom 3) de percentages
heel erg en behoorlijk zeker samengenomen.

::::;
UJ
c..
c..

**** De code JB-2105201 2-lnt staat voor een politieke tekenin g van cartoon ist Joep Bertrams van 21 mei
2012 over een internationaal politiek onderwe rp; bij een tekening van Bas van der Schot begint de code
met BS; bij een teke ning over een nationaal onderwerp eindigt de code met Nat.

J:

Bron: EenVandaag OpiniePanel - project Politieke Cartoons (9-16 november 2012); ongewogen data
(n=24.9 12).
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Nadere data-exploratie 22 maakt duidelijk dat het voor veel onderzochten erg lastig
was om de betekenis te reconstrueren die de cartoonisten met hun tekening hadden willen meegeven, zelfs met behulp va n het aanbieden van die ene betekenis
als gepresenteerd antwoordalternatief. Als wordt nagegaan hoe vaak de juiste interpretatie wordt gegeven, blijkt dat de maximumscore va n 11 correcte antwoorden
door nog geen handvol onderzochten wordt bereikt: welgeteld 3 op een totaal van
24.912 deelnemers, dat wil zeggen 0,0001 procent. Pas bij 9 correcte antwoorden
is die groep 'correcten' met 256 deelnemers groter dan 1 procent. En hoewel de
verdeling van juiste antwoorden de contouren van een normaalverdeling vertoont,
ligt de piek ervan met ruim 21 procent bij een toch magere score van vier correcte
antwoorden (zie Figuur 1), iets meer dan de 20 procent met vijf en de 17 procent
met drie correcte interpretaties van de politieke tekeningen. Het gemiddeld aantal
goede antwoorden is 4,4 per deelnemer.
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Overzicht (%) aantal correcte interpretaties betekenis cartoon (min.=0,
max.=11; n=24.912) .

Elke burger brengt zijn of haar eigen ervaringen en aannames in bij het interpreteren van politieke tekeningen (El Refaie, 2003, pp. 76-77) en "different viewers may
infer (slightly or fundamentally) differei:it interpretations" (Bounegru & Forceville,
2011, p. 213). Welke factoren onderscheidend zijn bij het slech ter of beter identificeren van een cartoon is echter, med e als gevolg van het feit dat empirisch onderzoek in dezen onderontwikkeld is, niet direct duidelijk. In de literatuur wordt,
als de vraag al aan de orde komt , in de regel een reeks - niet zelden afgesloten
met 'enzovoort' of een vergelijkbare open-eindevariant - aan potentieel relevante
aspecten opgesomd: "No two persons see a single cartoon in exactly the same way.
And sure ly their predispositions and va lu e judgments play a role in the meanings
evoked in their minds. A man's ability to perceive details, his ethnic background,
psychological set, knowledge of current events and history, ability to see allegories,
and so on, play a role in interpreting editorial cartoons "(Carl, 1970, p. 40). Zo ruim
is in het voorligge nd e (nogmaals: exploratieve) onderzoek het net met verklarende
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fac toren niet gewo rpen . In de poging nader inz icht te verkrijgen in kenmerken die
mede bepa lend kunne n zijn voor of al th ans samenha ngen met de capaciteit te
achterha len wat door ee n cartoon ist met zij n tekenin g is bedoeld , kan echter wel
gebruikgemaakt worden van enkele sociaa ldemografi sche gegevens (geslacht , leeftijd , opleiding) en gegevens over het lezen van een krant, de politi eke interesse 23 en
het stemgedrag bij de meest recente Tweede Kam erverkiezingen van 12 september
2012.
Als het totaal aan correcte a ntwoorden wordt bekeken aan de hand van genoe md e variabelen, worden bij een ANOVA weliswaar herh aa ld elijk sta tistisch
significante verschill en aangetroffen, maar dat mag gezien het zeer grote aantal
deelnemers geen verbazin g wekke n . Wat ee rder ve rbaz ing wekt is dat verschill en
in scores zo gering zi jn en gevonden verba nden (erg) zwak. Zo weten mannen
gemidd eld 4,5 teken inge n juist te duiden en vro uwen 4,3. Leeftijd doet er iets
meer toe en toont een negati ef verba nd: bij dee lnemers in de jongste leeftij ds-

z

UJ
....J
UJ
~

j:::
0::

<(
UJ
~

:::;
UJ

0..
0..

<(

J:

u

V,

zUJ

categorieën 18-24 en 25-34 jaar is de gemiddelde score 5,5 en deze score loopt
lineair af tot een gemiddelde va n 4,0 onder 65-74-jarigen en 3,7 onder de oudste
leeftijdsgroep van deelnemers van 75 jaar en ouder. Mede in di t licht valt te begrijpen dat opleiding ee n positief verband vertoont: de (kleine) groep met slechts
basi sonderw ijs scoort ee n ge midd elde van 3 juiste a nt woo rden, deelnemers met
enig vervo lgo nderwij s 3,6, mensen met middelbaar beroepsonderwijs 4,1, met
havo en vwo 4,3, met hoger beroepso nderwijs 4,6 en o nder de groep met een
academ ische opleiding ligt de gemiddelde score op 5,4. Merk op dat aldus de
hoogs topgeleid e groep van universitair geschoold en weliswaar gem iddeld 2,4 tekeningen beter scoo rt dan de laags topgeleide groep, maar nog altijd bij een tot aa l
van 11 carto on s veel ' missers' laat zie n en kennelijk aa nz ienlijke moeite heeft met
het correct int erpreteren van de betekenis van cartoons. Deze bevinding sluit aan
bij een vermoeden uit eerder onderzoek " that even for highl y ed ucated readers
who are relatively we ll in for med about politica! events the reading of individual
newspaper cartoons poses qui te a cha llenge" (El Refaie, 2009 , p. 199). Een vergelijkbare co nstat ering blijkt gerecht vaard igd waar het interesse betreft. Hoewel
alle betreffende indi catoren empirische ste un to nen voor het idee dat meer politi eke interesse tot een betere duiding van politieke tekeningen le idt, garand eert
ee n hoge mate van interesse geen groot aantal juiste antwoorden . De ge midd elde
score voor mensen die van z ichzelf zegge n niet geïnteresseerd te z ijn in politieke
onderwerpen ligt op 3,6, vergeleken met 4,3 o nder tameli jk geïnteresseerden en
niet meer dan 4,6 onder die deelnemers aan het onderzoek die z ichzelf zeer geinteresseerd achten. 24
De ANOVA op basis van gemidd eld e scores voo r het co mplete elftal aan tekeningen kan echter verschille n tussen afzo nderlijke teken ingen aan het zicht onttrekken. Om die red en is per tekening logi sti sche regressie uitgevoerd, met als
afhankelijke variabel e de al dan ni et correcte interpreta tie ervan . Een eerste opmer-
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kelijke uitkomst daarvan is dat, ondanks de grootte van de steekproef, de meeste
variabelen bij de meeste (afzonderlijk geanalyseerde) tekeningen geen statistisch
significant verband vertonen (bij .OS). Dat geldt voor het achtergrondkenmerk geslacht plus voor alle indicatoren van politieke interesse. In deze analyse blijken
slechts drie factoren er in de regel toe te doen: leeftijd, opleiding en (gerapporteerde) partijkeuze. Van de eerste twee van deze drie zagen we al bij de analyse
van de totaalscore dat naarmate men jonger en hoger opgeleid is, de kans op het
juist aangeven van de bedoeling van een cartoon groter wordt. Dat politieke voorkeur een effect heeft op het al dan niet correct inschatten van wat een cartoonist
met een tekening bedoelt, verdient echter als tweede uiterst opmerkelijke uitkomst
enige nadere aandacht.
Wat is het geval? De bev indingen doen sterk vermoeden dat het inschatten van
de positie die de cartoonist met zijn tekening inneemt mede wordt bepaald door
de politieke positie die men zelf inneemt. Er lijkt sprake van enigerlei variant van
attr ibutie, projectie of wishful thinking in die zin dat de bedoeling van de tekenaar
als het ware wordt omgebogen in de richting van de eigen politieke voorkeur. Aan
de hand van twee sprekende voorbeelden zal dit verschijnsel worden geïllustreerd
en beschreven, 25 één van Joep Bertrams (zie Illustratie 1) en één van Bas van der
Schot, de oude tekening waarop Wilders prominent maar niet per se in het meest
positieve daglicht is afgebeeld (Illustratie 2).
We zagen al (Tabel 1) dat de tekening waarop de politiek leider van het CDA,
Sybrand van Haersma Buma, zich in het kraaiennest van een schip bevindt - het
schip zelf is niet te zien en lijkt gezonken of is zinkende - wat betekenis betreft
door een merendeel van 55 procent van de onderzochten correct is begrepen. Bertrams liet ermee weten dat wat hem betreft het CDA onder Buma definitief ten
onder ging; bij de Kamerverkiezingen van september 2012 had het CDA 8 zetels
verloren en was de partij beland op een historische dieptepunt van 13 Kamerzetels. Volgens een aanzienlijke minderheid van 32 procent was de bedoeling van
Bertrams echter een wezenlijk andere, namelijk dat Buma in de verte nog een
toekomst voor het CDA zag. 26
Als we ons concentreren op deze twee haaks op elkaar staande visies in of op
de tekening, zien we bij uitsplitsing naar partijvoorkeur een opmerkelijk verschil
in duiding (zie Figuur 2). Bij de aanhang van a lle partijen die in september 2012 in
de Kamer verkozen zijn, is een ruime meerderheid van ongeveer 55 à 65 procent
van mening dat de tekening heeft willen aangeven dat het CDA definitief ten onder
gaat . Op één uitzondering na: onder kiezers van het CDA is slechts een minderheid van 43 procent die mening toegedaan en is er een groep van 48 procent die de
indruk heeft dat Bertrams heeft willen zeggen dat Buma in de verte een toekomst
voor het CDA in zicht heeft. De wens lijkt hier duidelijk de vader van de gedachte,
en dan niet eens zozeer de gedachte van die kiezers zelf maar de gedachte die aan
de tekenaar wordt toegeschreven.
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Joep Bertrams heeft met deze tekening (van 25
oktober 2012) willen zeggen:
- Het CDA heeft politiek leider Buma in de steek

-

ILLUSTRATIE 1.

gelaten
Politiek leider Buma staat boven de problemen van zijn partij
Politiek leider Buma ziet in de verte nog een
toekomst voor het CDA
Het CDA gaat onder politiek leider Buma definitief ten onder

Tekening Joep Bertrams plus antwoordalternatieven (correct antwoord cursief).
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Interpretatie tekening Bertrams naar partijvoorkeur: toekomst of ondergang CDA?

Een tweede voorbeeld van een tekening die een bedoeling krijgt toebedoeld die
gedraaid of verdraaid is in de richting van de eigen voorkeur, is de voor dit onderzoek uitzonderlijk oude (uit 2006) en blijkbaar gecompliceerde cartoon van Van
der Schot met Geert Wilders in de hoofdrol. "Wilders is alleen maar uit op bangmakerij tegen de Islam", aldus de verbale boodschap van de tekenaar, die over het
geheel genomen door 14 procent van de onderzochten correct werd geduid (zie
Tabel 1). Veel grotere groepen van ongeveer dertig respectievelijk ruim veertig procent opteerden voor Wilders als gevangene van zijn eigen waandenkbeelden dan
wel voor de boodschap dat Wilders spoken ziet in buitenlanders terwijl hij zelf de
meest bloeddorstige zou zijn. Slechts een heel kleine groep van 6 procent ten slotte
is van mening dat Van der Schot Wilders wenste te presenteren als de politicus
die vastzit aan het slechte beeld dat anderen van hem schetsen. Ook hier zien we
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dat de eigen politieke positie ertoe doet als het gaat om het inschatten van wat de
tekenaar wil zeggen (zie Figuur 3; met het oog op de overzichtelijkheid beperkt
de uitsplitsing zich tot de aanhang, met inhoudelijk antwoord en weglating van de
weet-nietcategorie, van de zes grootste partijen).
Bas van der Schot heeft met deze tekening (van
24 oktober 2006) willen zeggen:
-

Wilders is de gevangene van zijn eigen waandenkbeelden

-

Wilders ziet spoken in buitenlanders terwijl
hij zelf het meest bloeddorstig is

-

Wilders is alleen maar uit op bangmakerij tegen de Islam

-

Wi lders zit vast aan het slechte beeld dat anderen van hem schetsen

ILLUSTRATIE 2.

Tekening Bas van der Schot plus antwoordalternatieven (correct
antwoord cursief) .
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FIGUUR 3.
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□ Slecht beeld

Interpretatie tekening Van der Schot naar partijvoorkeur (voor zes partijen).

De dubbele interpret atiefout van het totaalbeeld aangaande de bedoeling van de
cartoon zien we (uiteraard) terug bij de aanhang van de grootste partijen - maar
niet bij die van de PVV. Bij PVV-kiezers is een andere, overigens eveneens onjuiste
interpretatie nadrukkelijk aanwezig. Waar bij andere partijen slechts ongeveer vijf
procent meent dat Van der Schot Wilders portretteert als iemand die vastzit aan
het slechte beeld dat anderen van hem schetsen, is van de PVV-kiezers niet minder
dan een derde deel die mening toegedaan. Wilders is veeleer een gevangene van
andere politici dan van zijn eigen waandenkbeelden, aldus de door PVV'ers aan
de tekenaar toegeschreven bedoeling van de tekening van Geert Wilders. Deze be-
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vinding van politieke kleuring van bedoelde interpretaties sluit aa n bij vermoedens
die eerder zijn geformuleerd met betrekking tot de event uele effecten van cartoons
op het publiek. Vergelijkbaar met andere media-uitingen "( ... ) cartoons no doubt
rein force attitudes more tha n they change them" (Seymour-Ure, 2003, p . 263),
"probably are rejected or transformed into favorable im ages by the candid ate's
stal wart supporters , received and recalled with delight by his opponents" (Buell &
Maus, 1988, p. 857) en we lli cht vormen politieke tekeningen dan ook vooral "( ... )
politica! commentary that confirms citizens' pre-existing views" (Dewey, 2007, p.
71; Manning & Phiddian, 2004b, p. 40; vgl. Boukes, 2014, p. 15). Deze bevestiging
of projectie van bestaande (politieke) opvattingen 27 lijkt terug te vinden te zijn bij
de tegenstanders van de PVV en Wilders, van wie de aanhangers juist 'gaan ' voor
een interpretatie die hun politieke leidsman in een beduidend minder kwaad daglicht zou stell en. Juist vanwege de veela l kritische en scherpe inhoud en ook veela l
'nega ti eve' bedoeling van politieke tekeningen kan h et hierb ij in het bijzonder
gaan om een psychologisch attributi e- of afweermechanisme bij aanhangers van
partijen of po liti ci die het middelpunt zijn van de spot van de tekenaar. Welke van
de vele geïdentificeerde mechanismen (vgl. o.a. Cramer, 2000; Metzger, 2014) dat
dan zou zijn, is een van de vele nog resterende en door dit exp loratieve onderzoek
nadrukkelijk op de voorgrond geschoven vragen van het benodigde empirische
onderzoek naar de aard, perceptie en effecten van de politieke tekening of cartoon.

5.

Conclusie

De politieke tekening is een blijvertje. Wereldwijd verschijnen, nog altijd en ondanks de opkomst en bloei van nieuwe (social) media, dagelijks cartoons in dagbladen, tijdschriften en andere media. Het gaat daarbij niet om zo maar een lollig
plaatje of klein grapje, maar het betreft een, althans in potentie, hoogst serieuze
en vergaande boodschap: "( .. .), the cartoo n has a point. It tel Is a story. It defines
an issue. lt chall enges hypocrisy. lt reveals the best and worst of humanity. Il calls
the reader to ar ms against the comp lace nt , the leth argie, the evildoers, the indol ent
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body po litie, and the champions of the status quo. It exposes the assorted predators of society", a ldu s de winnaar van de Pulitzer Prize voor cartoons van het jaar
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2008 , Michael Ramirez (2008a, p. 4; zie ook Ramirez , 2008b). Dat is niet niks.
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Maar elke dag weer is het vervo lgens aan de lezer of kijker om te ontcijferen welke
mening de tekenaar dit keer weer heeft verbeeld , welk punt hij wenste te maken,
welke boosdoeners slachtoffer z ijn van zijn strijd gestreden 'met pen en potlood
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a ls wapen' (vgl. De Ranitz, 2014) . Keer op keer dient, wil de communicatie tu ssen
tekenaar en publiek slagen, de "menlal puzzle that every cartoon poses" (El Refaie,
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2009, p. 186) op juiste wijze te worden opgelost , opdat de boodschap van de poli-
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tiek tekenaar correct begrepen wordt. Dat het daarbij mi s kan gaa n, daar had de
fic tieve Mallarino oog voor, mogelijk meer dan vele politiek tekenaars van vlees en
bloed: " ( .. .) het zwart e kade r, de fijne lijnen, de tekstregel of korte dialoog onder
het kader; het tafereel dat dagelijks van z ijn tekentafel kwam en werd geprezen,
besproken, uerkeerd gei"nterpreteerd , veroordeeld in een co lumn in di ezelfde of een
andere krant, in de boze ingezo nde n brief van een boze lezer, in een debat tijden s
de ochtenduitzending. Dat was ec ht enorm veel mac ht " (Vásquez, 2014, p. 16 ;
cursivering door auteur).
Of die tekenaars daadwerkelijk zo veel macht hebben, va lt overigens te bezien.
Velen relativeren die macht (o .a. Dewey, 2007, p. 38; Langeve ld , 1981, p. 360;
Manning & Phiddia n, 2004b). ln de woorden van de Australische teke naar Pryor :
"( ... ) l s hould never think th at l am ever going to exert an influen ce on the politica! players" (2008, p. 21). In de woorden va n de Nederlandse tekenaa r Peter van
Straaten: "Ik denk niet dat een politiek tekenaar enige in vloed heeft op wie dan
ook. Dat iemand na het zien va n mijn prent denkt: o, zó z it het eige nlijk " (in Vrij
Nederland, 6 september 2014) . Eveneens velen zijn er ech ter van overtuigd - een

overtuiging die veelal is gebaseerd op incid enten en op anekdo ti sch e bewijsvoering
(vgl. Langeveld, 1989, p. 128) - dat die macht of invloed toch aa nz ienlijk is (o.a.
Hogan , 2004, 2008). Voor de hoogtijdagen van de Amerikaanse cartoon , de decennia rond 1900, is wel gesteld dat cartoonisten "(. .. ) had helped elect presidents
a nd send soldiers to war, a nd they had elevated the level of debate on m any social
issu es" (Hess & Northrop, 2011, p. 86). Wellicht is voo rals nog de meest verstandige positi e echter om aan te nemen dat er mogelijk enige invloed van cartoons
uitgaa t - "( ... ) most aften th e best that can b e said is tha t the cartoonists have
been an influ e nce, albeit one of ma ny " (Heitzrnann, 1988; Hess & Kaplan, 1968,
p. 46) - of dat de in vloed van afzon derlijke tekeningen weli swaar ge ring is, maar
dat een voor tdure nde reeks van kleine boodschappen op enig moment toch effect
kan hebben, zoals tekenaar Jos Colli gnon suggereert: " ( ... ) een holle eik vel je niet
met één bijlslag. En ook ni et met ti en. Duizend uitgekiend e slage n en hij ligt " (de
Volkskrant, 11 januari 2013).
Het voo ralsnog onbesliste debat over aard en omvang va n invloed va n politieke
teke ningen lijkt echter te vero nd erstellen of te impliceren dat de s pecifieke, kritische boodschap di e de teke ning per definitie bezit h elder en ee nduidig overkomt.
Als elke interpretati e van ee n cartoon, vo lkomen afgezien va n wat een teken aar
ermee heeft will en zegge n, a ls valide en releva nt word t b eschouwd, dan is er ni et
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alleen sprake va n een h eel b ij zo ndere vor m van communicatie, maar dan is em-
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pirisch onderzoek n aar de invloed erva n buitengewoon gecompliceerd , zo al mogelijk. Dan zou er een zender zijn en een ont va nger di e invloed ondergaat , ma ar
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zou volstrekt duister blijven wat de ontvanger aan boodschap h eeft gehaald uit de
teken ing en a ls b edoeling hee ft begrepen. Dat is overigens een vraags tuk dat raakt
aan de ac htergrond va n de ophef die sommige cartoons in het meer en minder
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recente verleden hebben gehad op publiek en publieke opinie, en ni et minder op
tal van politieke leiders. De woede en verontwaardiging zijn waarschijnlijk minder
het gevo lg van de afbeeldin g a ls zodanig als bove nal va n de bedoelde dan wel
vermeende boodschap en stre kking va n die afbeelding di e, zoa ls uit het voorligge nd e onderzoeksverslag beg repe n dient te worden, 28 bepaald ni et altijd correct,
dat wil zeggen overeenstemmend met de oorspronkelijk bed oelin g van de tekenaar,
begrepen wo rdt. 29
Wat er precies in termen van com municati e plaatsvindt tu ssen het openslaan
va n de krant en het zien van dat kl ei ne getekende hoekj e e n, in het uiterste geva l, wereldwijde demonstraties en rellen , moord en doodslag, da t is voorals nog
vooral onbeke nd terrein, ook na het voorliggende exp lo rati eve ond erzoek. Dat
onderzoek heeft duidelijk laten z ie n dat politieke teke ninge n uit erst lasti g te begrijpe n zijn zoa ls bedoeld , ma a r roept toch veeleer ve rvolgvrage n op dan dat het
a l bouwstenen aanleve rt voo r th eo ri evorming op dit terrein. We co nstateerden
versc hillen in het beg rijpen van cartoons, maar op basis van een versc hillend e
herkomst (teke na a r) of onderwerp (nationaal ve rs us int erna ti onaa l) konden di e
verschillen moeilijk worden begrepen, en in de analyse opgenome n kenmerken
va n respondenten gaven gee n onderscheidend beeld va n groepen burgers die
beter of slechter van begrip z ijn. Wellicht dat andere, in het voorgaande onbehandelde aspecten van ca rtoons nad er inzicht kunnen bieden, zoa ls het gebruik
va n tekst of niet en d e specifieke co mbinatie van in de ca rtoon ve rwerkte symbolen e n verwijzingen. Van mogelijk nog m eer pote ntieel be la ng is het om in
vervolgonderzoek specifiek aa nd ac ht te besteden aan de ontvangers van de getekend e boodschap. Hoe z ien zi j ee n politieke tekening of ca rtoon: als een grapje
of a ls een seri e uze boodschap? Onderzoek naar andere vormen van politieke
sa tire heeft aannemelijk gemaakt dat dit vertrekpunt va n cruciaa l bel a ng is voor
de geestelijke inspanning die mensen doen om deze inh erent las tige vorm van
com muni catie te va tten (vgl. Boukes, 2014; te verschijnen; Feldman, 2013). Die
in spa nning zou m ede kunnen verklaren of men de door de cartoon ist bedoelde
boo dsc hap op correcte wijze tot z ich neemt. En a ls velen de cartoon z ouden
blijke n te z ien als slechts ee n mopj e ergen s in een ho ekje in d e kra nt, met alle
nade li ge gevo lgen voor het beg rijpe n e n doorwerken van de boodschap ervan ,
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dan heeft Jo ep Bertrams nog meer en pijnlijker gelijk dan hij oo it heeft durven
vermoed en, toen hij, op het verzoek aa n onderzoek naar percepti e en invloed van
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politieke tekeningen mee te doen, ooit opm erkte: "Het id ee sp reekt me ze ker aa n ,
al is de kans niet denkb eeld ig dat ik meewerk aan een onderzoek dat de ' over-
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bodigheid ' van de politieke tekenaa r gaat aantonen " (persoonlijke comm unicatie
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met a uteur, mail 14 a ugu stu s 2006). Voor die conclusie is het echt er, gezien de
vele resterende vrage n en het geb rek aan overtuigende, empirisch verankerd e
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antwoorden met betrekking tot de perceptie en invloed van politi eke tekeningen,
nog veel te v roeg. Ge lukki g maar.
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Noten
1.

Zie voo r ee n wee rgave va n he t dozijn ca rt oo ns, d ie overige ns niet a lle ee n afbeel-

ding va n Moh a mm ed kend e n e n waa rv a n de te kening va n Ku rt Wes te rgaa rd - tikkend e
bom in tulb a nd - de meest s pra a km a ke nde was , bijvoo rb eeld Cagle e n Fa irrington ,
2007, pp. 8- 11. Me rk op dat in de we lli cht mees t grondi ge stu d ie naa r deze a ffaire de
betre ffe nd e teke nin gen nie t zij n opgenome n a ls gevo lg va n ee n bes luit va n de uitgever (Vale Uni ve rsity Press) vanwege de "seri o us ris k o f insti ga tin g vio le nce" (Kla usen ,
2009, z. p., publi she r's sta teme nt ); de a ut eu r "agreed with sadn ess" (Kla usen , 2009 ,
z. p. , a uth or 's sta tem ent) .
2.

Hi er en in he t n avolgende gebruik ik, hoewel deba t ove r mee r of minde r s ubtiele

ve rschille n in ge nre e n bijbe hore nd e te rmin ologie m oge lijk is (vgl. o.a. Co up e, 1969),
de te rm e n (po litie ke) cart oon s e n politie ke te keninge n a ls sy no ni e me n e n a fwissele nd .
3.

Over de rela ti e va n politi ci met politi ek te ke naa rs: "The best ev ide nce th a t poli-

ti cia n s fear cartoo nists comes from th ei r ac ti ons. In to ta lita ri a n regimes th ey di cta te
th em, in less th a n libe ral de moc rac ies th ey silence th e m or fo rce th e m from th e co untry,
and in de mocrac ies w ith well -developed traditio ns of press freedo m th ey fl a tt e r th em "
(Ma n ning & Phiddi a n , 2004a, p. 24).
4.

Politieke teken aars wo rden in deze bijdrage geacht a lle n va n het ma nn elijk ges lac ht

te zij n, wa t slec hts ee n besc heide n ove rdrijvin g is van het feit elijke gegeve n da t vrou wen in de wereld de r ca rt oo ni ste n zwaa r ond erve rt egenwoo rd igd zijn (vgl. Ed wa rd s,
1997, p . xv; Ka utas kas, 2008; Seymo ur-Ure, 2003, p. 230).
5.

Deze a mbi tie va n poli tiek teke naars slu it aa n b ij h et fe it dat ca rt oo ns veela l te vin-

den z ijn o p de opinie pagi na va n kra nte n . Dat kra nte nredacti es ca rt oo ns a ls vo lwaardi ge
opinieb ijdrage n lijke n te besc ho uwe n , we rd recent (9 juli 201 5) nog ee ns ond e rs tree pt ,
toen de zoge noe mde kwa liteits kra nt NRC Handels blad naar aa nl eid ing va n de politie ke
cri sis ro ndo m Gri eke nland e n ee n eve ntu ele Grex it a nde rh alve pagin a vrijm aa kte voor
het o pne men van po litie ke te ke n inge n - waa rmee voor di e dag de pag in a's Opini e (pp.
18-19) wa ren gev uld .
~

6.

Met da nk aa n de a nonieme rev iewe rs va n Res Publica e n de deelne me rs va n de

werkgroep Politi ca ! Communica ti o n va n het Poli ticologene tm aa l 201 5 voor hun commentaar o p e n suggesti es naa r aa nleiding van ee n eerdere ve rsie va n dit ond erzoeksverslag.
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Voo r a ll e duid elijkheid: deze s tudi e ri cht zich aldu s uitd ru kke lijk niet op de eve n-
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daaruit 'een' boodschap hale n , maar specifiek op de vraag of de willens en wetens in
die te kening aanwezige bood schap als zodanig wordt verstaan. He t gaat ni et primair
om de boodschap di e de ontvanger meent waar te neme n, maar om de boodschap die
de ze nde r heeft verstuurd en de vraag of precies deze bood schap is aa ngekomen bij de
ontvanger.
8.

Die verder teruggaat dan het zeve ntiende-eeuwse Holland, waarin door een enke-

ling het begin va n de ca rtoon is gesitueerd: "The day of th e ca rt oon began with th e
in ve ntion of printing, and naturall y e nough seventeenth century Holla nd was its birthplace" (Johnson, 1937, p. 21) . Voor specifieke land e n is het minder omstreden om aan
te geven wanneer en met wie de traditie va n de cartoon begon. Zo vangt in de regel
de gesc hiedenis van de politie ke te kening in Amerika aa n in het midden va n de achttiende eeuw me t werk van Be njamin Franklin, met name z ijn 'Join , or Die ' -ca rtoon in
de Pennsylvania Gazette va n 9 me i 1754 (vgl. Dewey, 2007, p. 2; Hess & Kaplan, 1968,
p. 51; Hess & Northrop , 2011, p. 24).
9.

De categorisering va n ca rtoons van Medhurst en Deso usa (1981) is, hoewel van

belang als bron va n in sp irati e e n nade r empirisch onderzoek en te waarderen a ls
poging tot theorievorming, in fe ite eveneens gebaseerd op ee n ee nzijd ige int erpreta ti e va n strekking en bete ke ni s, die afdoende ke nnis bij de onderzoekers-auteurs
impliceert.
10. In he t "eigenzinnig jaaroverz icht 2014" van de Belgische politiek is helaas niet dui delijk hoe auteur en teke naar he bben samengewerkt bij het vaststellen va n de strekking
der ca rtoon s in het verhaal over 2014 (De Vadder & Meersman, 2014) .
ll. De twee betrokke n tekenaars z ijn be kende e n e rke nd e cartoonisten - beiden waren

ooit wi nnaar van de door Stichting Pers & Prent georga ni seerde zogeheten lnktspotprij s
voor bes te politieke cartoon va n he t ja a r - di e werk(t)en voor too naangeve nde dagbl aden e n andere media, e n va n wie de te ke ningen niet evid e nt abstract of buitensporig
geco mpliceerd zijn en die, zoa ls in de hoofdtekst is aangegeven, nadrukkelijk wensen
te word e n begrepen in hun boodsc hap . Merk daarnaast op dat med e ee n rol heeft gespeeld dat auteur dezes eerder contact had met deze teke naars en z ij bereid ware n om
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mee te werken. Toeko ms tig onderzoek dient uit te wijzen hoe de bevindingen zoals
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die in deze bijdrage z ijn gerappo rtee rd z ich verhoud e n to t die gebaseerd op we rk va n
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12 . Waarvoor veel da nk, eve na ls voor de medewerkers va n EenVandaag, met name
Petra Klapwijk, en enkele student-ass iste nten di e bij het project Indrukwekkende Teke-
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ninge n betrokken waren : Willemijn Bot, Nina Hoette en voor het hier gepresenteerde
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onderzoek met name Louise Cupido.

V,

f-

u.l

$ ~------RES PUBLICA • 2015 -3

339
ANGELS GEDOOPT IN HO N ING

13. In de uit eind elijke vragenlij st zijn drie tekeningen (Bijlage 1: tekeninge n 1, 3 en
9) opgenomen di e de correcte plus een later door de tekenaar gea ccepteerd e bood schap a ls a ntwoordmogelijkh eid kend en. Overige teke ninge n di e in de oge n va n de
tekenaars multi-interpretabe l waren , met na me in die zin dat a lle (o f ten minste in
totaal dri e) altern a tieve n do o r de tekenaar accepta bel we rd en geacht , maa kt en geen
dee l meer ui t van de definiti eve vragenlij st. Dergelijke teke ninge n zo ude n imm ers
n iet of nauwe lijks differe nti ëren ten aa nzien van een jui st ve rsus onjuist begrip ervan . De a lterna tieve bedoelinge n di e nd en na melijk geloofwaa rdi g te zijn maa r tevens
voldoend e afw ijkend van de door de tekena a r verwoord e, geacco rdeerd e bedo eling;
de beoord eling of hi erv a n in voldo e nd e mate sprake wa s, heeft plaat sgevo nden in
sam enspraa k tu ssen ond erzoeker e n betrokken teke naa rs, al sook met de dee lnem ers
van het voo ron de rzoe k.
14 . Deze maxim aal strenge beoordeling impliceert dat alle inco rrecte ant woord en even
fo ut wo rd en geac ht , hoewel te beargumenteren valt dat sommige inco rrecte alternati even het correcte antwoorda ltern atief meer benaderen dan a ndere. In vervo lgonderzoe k
kan wo rd en nagegaan hoe het beeld van het begrip va n ca rto o ns (zoals in het navolgende geschetst) dient te wo rden bij ges te ld a ls deze ' preci eze ' ho udin g wordt inge ruild
voo r een meer ' rekkelijke ' beoord eling van goed en fout.
15. Ook deze rece nt ste cartoon was op het mome nt van dataverza meling enkele we ken
oud. Vanwege het vooronderzoek en het voorbereiden van de dataverza meling wa s het
onm ogelijk een nog recentere cartoon in het onderzoek op te nem en.
16. De grootte van de steekp roef zegt als zoda nig weliswaa r ni ets over de mogelijkheid
tot ge neralisatie, maa r de in de betre ffend e steekp roef aanwezige spreid ing aa n res pondenten biedt uiteraa rd meer da n voldoend e mogelijkheden voo r zin volle anal yse. Mede
omda t generali seren naa r een nau w om schreven popul atie ni et het hoofddo el is van
de ex ploratie va n het interpretatievraagstuk ten aa nz ien va n carto ons, is in de a na lyse
gebruikgemaakt van ongewoge n data .
17. De vraag dringt zich op hoe een dergelijke score van 13 p rocent zich verh oudt tot
de bev inding va n Carl dat geen enkele deelnemer in zijn o nderzoek in reactie op ee n
open vraag het juiste a ntwoord wist te geve n. Ka n niet de stelling worden verd ed igd dat
een sco re va n 13 procent , evena ls de scores van 14 en 16 procent voor twee and ere tekeninge n, slechter is da n gee n enkel co rrect ant woord, omd at in dit onderzoe k te nslotte
het correcte a ntwoord a ls a ntwoord alt ernati ef va n een gesloten vraag is gepresenteerd ?
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18 . Ter illu stratie va n de ge hanteerd e systematiek (z ie ook noten 13 en 14): dat de
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komst van Griekenland en bij het tweede vaak gekozen onjuiste alternatief die focus op
door anderen aan Griekenland gestelde eisen lag (denkbaar maar incorrect alternatieO.
19. Op deze tekening en de interpretatie ervan wordt later uitgebreider ingegaan. Merk
wel reeds op dat deze tekening, waarvan vanwege het feit dat deze jaren eerder was
gemaakt en verschenen dan de andere tekeningen, in ieder geval niet veel moeilijker te
begrijpen was in bedoelde betekenis dan enkele meer recente cartoons.
20. Ook het al dan niet aanwezig zijn van enige tekst bij of in de tekening lijkt geen
verband te hebben met de juistheid van de interpretatie van de bedoeling ervan, al is
nadere analyse op dit punt, evenals aangaande specifieke in tekeningen verwerkte verwijzingen en toespelingen, gewenst.
21. Op 3 juli 2012 hadden de Kamerleden Marcia! Hernandez en Wim Kortenoeven
onverwacht en op vrij spectaculaire wijze, namelijk direct volgend op en gebruikma kend van een persconferentie van de door het bericht van de desertie overvallen Geert
Wilders over het PVV-verkiezingsprogramma, aangekondigd per direct de PVV-fractie
in de Tweede Kamer te verlaten.
22. Met dank aan Galen Irwin voor zijn hulp bij deze nadere exploratie.

23. De vragen naar politieke interesse betroffen het lezen van binnenlands nieuws in
de krant, het in gezelschap meedoen aan gesprekken over binnenlands nieuws, het
lezen van buitenlands nieuws in de krant en de zelfinschatting van politieke interesse,
en betrof aldus een blokje vragen equivalent aan de politieke-interessevragen van het
Nationaal Kiezersonderzoek (vgl. Todosijevic, Aarts & Van der Kaap, 2010, pp. 51-52).
24. Bij de overige interessevragen is het verschil tussen de categorie met de meeste
en de minste interesse geringer of vergelijkbaar met het hier gevonden verschil tussen
gemiddeld 3,6 en 4,6.
25. De gekozen illustraties laten het verschijnsel het duidelijkst zien, maar het doet
zich tevens, in mindere mate en/of op subtielere wijze, bij andere cartoons voor (zie

zw

noot 27). Nadere analyse is gewenst, maar voor hier en nu is - mede vanwege het feit
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dat het opnemen van meer voorbeelden deze bijdrage tot een onacceptabele omvang
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zou brengen - de belangrijkste bevinding dat het verschijnsel zich voordoet; daarvan
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zijn bewust de twee sterkste voorbeelden gepresenteerd.
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26. Merk op dat hieruit blijkt dat het geven van incorrecte antwoorden zeker niet in alle
gevallen het gevolg is geweest van (te) subtiele verschillen in aangeboden antwoordalternatieven, waarbij de incorrecte antwoorden wellicht veel zouden lijken op het cor-

1w

$ ~------RES PUBLICA • 2015 -3

341
ANGELS GEDOOPT IN HONING

recte alternatief. Als er ergens een essentieel verschil in betekenis is, dan hier - definitief ten onder gaan versus toekomst zien - en dat een (in de ogen van de tekenaar)
evident incorrect antwoord desondanks door een aanzienlijke groep respondenten als
de bedoelde boodschap wordt aangezien.
27 . Op een subtiele manier doet z ich dit onder meer ook voor bij de cartoon waarop
minister-president Mark Rutte in het spel Twister verwikkeld is (zie Bijlage 1, cartoon
nummer 11). Hierover verschillen de interpretaties sterk, met over het geheel genomen
ongeveer even grote groepen die kozen voor het correcte alternatief "Rutte wringt zich
in allerlei bochten om de coalitie bij elkaar te houden " en het onjuiste "Rutte is verstrikt
geraakt in zijn eigen politieke gedraai". Van de kiezers van de VVO opteerden er echter
relatief meer voor de eerste variant, waarin het hogere doel van het bijeenhouden van
de coalitie het wringen in allerlei bochten kan 'goedpraten' dan voor het alternatief
waarbij er simpelweg sprake is van gedraai van Rutte, zonder genoemd nut of evidente
noodzaak - een visie waarin met name kiezers van de PVV zich relatief goed konden
vinden. Bij cartoon 9 is nogmaals een interessant verschil tussen met name kiezers
van VVO en PPV zichtbaar: het correcte antwoord was "Wilders heeft de echte macht
in handen in de coalitie" (in een voor Nederland ongekende en overigens moeizame
gedoogconstructie, vgl. Otjes & Louwerse, 2013). Kiezers van de VVO opteerden met
33 procent vaker voor dit antwoord dan kiezers van de PVV (21 procent), die op hun
beurt vaker ko zen voor de incorrecte alternatieve bedoeling "Wilders beheerst het politieke schaakspel het beste " (54 procent PVV, 35 procent VVD). Bij cartoon 10, ten
slotte, zijn kleine maar betekenisvolle versch illen zichtbaar als de VVO-aanhang wordt
vergeleken met alle overige kieze rs: Van der Schot had in algemene z in bedoeld te 'zeggen ' dat politici alles doen voor de media om in het gevlij van de kieze rs te komen.
Dit antwoord werd het minst vaak gekozen door VVO-kiezers, mogelijk omdat de ene
afgebeelde politicus de eigen voorman Rutte was en ' in het gevlij komen ' in het Nederlands een minder positieve klank heeft. VVO-kiezers kozen juist iets vaker dan andere
groepen kiezers voor het antwoordalternat ief "Een goede minister-p resident moet ook
in moeilijke tijden blijven lachen ", waarin expliciet sprake is van 'een goede ministerpresident', de eigen inderdaad goedlachse Mark Rutte.
28. Hoewel het Een Vandaag Opiniepanel zoals gezegd geen probability sample betreft ,
vormt de combinatie van omvang van het gebruikte bestand plus daarin aanwezige
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29. Ook in een juridische context. Zeer opmerkelijk is in dit verband een uitspraak
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ti e, omdat een misverstand over de bedoeling va n een cartoon uit e indelijk de 'schuld'
is va n de teke naar: " Da t een lezer wegens het ontbreken van achtergrondinformatie
of ee n co ntext tot een andere, ma a r redelijke, uitleg va n de cartoon komt dan door de
ca rtoonist bedoe ld, komt (. .. ) voor reke ning van de cartoonist".
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BIJLAGE 2.

Voorbeeldvraag.

Joep Bertrams heeft met deze tekening (van 11 september 2012) willen zeggen:
- de koningin kijkt minachtend neer op de politici
- de koningin is ontevreden over haar nieuwe rol in de formatie
- formeren kan nog lastig worden nu de koningin buitenspel staat
- de partijleiders blijven ook bij de nieuwe formatie opkijken naar de koningin
- weet niet/gee n mening
Hoe zeker of onzeker bent u van uw antwoord?
- heel erg zeker
- behoorlijk zeker
- niet zo zeker
- heel erg onzeker
- weet niet/geen mening
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Sociaaldemocratie moet
zich uit Europese dwangbuis
•
wringen
Ferdi De Ville

De Europese sociaaldemocratie kampt

Silvio Berlusconi dan aan eigen overtui-

met een serieus probleem vandaag. Maar

gingskracht. Als het daarbij bleef, is er

nieuw is dat niet. Ze lijdt al decennia on-

eigenlijk zelfs niet zoveel nieuws onder

der een combinatie van problemen die

de zon. Ideeëncrisissen en electorale ach-

op mekaar inhaken en mekaar verster-

teruitgang heeft de sociaaldemocratie in

ken. Alleen zijn er recent nog een aantal

het verleden ook gekend. Het is zelfs niet

zaken bijgekomen die ervoor zorgen dat

zozeer dat er op haar linkerflank uitda-

vandaag meer dan ooit de vraag wordt ge-

gers zijn opgestaan die successen boeken .

steld of de sociaaldemocratie op sterven

Ook vroeger moest de sociaaldemocratie

na dood is.

in sommige landen rekening houden met

Die vraag is momenteel echt aan de

grote concurrenten op de linkerflank. Die

orde. De diagnose van overlappende cri-

nieuwe linkse partijen kunnen zelfs een

ses kan kort als volgt worden gesteld.

uitweg tonen. Wat de huidige ma laise

De Europese sociaaldemocratie heeft het

ernstiger maakt dan alle vorige, is dat de

de voorbije jaren gepresteerd één van de

Europese sociaaldemocratie meer dan ooit

ergste kapitalistische crisissen uit de ge-

actief bijdraagt aan haar eigen ontmante-

schiedenis te laten uitdraaien op een on-

ling en dat de meeste sociaaldemocraten

geziene aanval op de welvaartsstaat. Dat

zich daar blijkbaar niet van bewust z ijn.

kon gebeuren doordat ze geen coherent

Dat gebeurt door hoe de sociaaldemocra-

links verhaal klaar had (en heeft) over

tie zich opstelt in de context van de Euro-

de oorzaken van en een uitweg uit de cri-

pese Unie, ' en de eurozone en haar crisis

sis. Electoraal heeft zich dat vertaald in

in het bijzonder. De sociaaldemocratie

bijna uitsluitend verkiezingsnederlagen

bevindt zich vandaag in Europa in een

voor sociaaldemocraten de voorbije ja-

dwangbuis, maar dan wel een die ze zich-

ren. In sommige landen zijn ze zelfs zo

zelf heeft aangetrokken en vaak zelf nog

goed als volledig weggevaagd . Italië en

wat verder aanspant. Enkel een veel meer

Frankrijk vormen hierop zeldzame uit-

assertieve houding binnen de Europese

zonderingen, maar Matteo Renzi en Fran-

Unie kan de sociaaldemocratie in Europa

çois Hollande hebben hun overwinning

uit de omklemming helpen.

eerder te danken aan de massale onvrede

De huidige Europese crisis rond Grie-

over hun voorgangers Nicolas Sarkozy en

kenland en de rol die verschillende voor-

2015 - 3 • RES PUBLICA

354
SOCIAALDEMOCRATIE MOET ZICH UIT EUROPESE DWANGBUIS WRINGEN

aanstaande sociaaldemocraten hierin spe-

komen, is een noodzakelijke voorwaarde

len, illustreren dit treffend. Of wat kan je

voor hun wederopstanding.

anders besluiten uit de onverbiddelijke

In het vervolg van dit essay zet ik uit-

houding van de sociaaldemocraten Jeroen

een tegen welke standaard we de toestand

Dijsselbloem (voorzitter van de eurogroep

van de sociaaldemocratie in Europa moe-

waarin de ministers van Financiën van

ten beoordelen; bespreek ik traditionele

de eurozone zetelen) en Sigmar Gabriel

verklaringen voor de achteruitgang van

(vice-kanselier van Duitsland) tegenover

de sociaaldemocratie; leg ik uit waarom

de Griekse Syriza-regering? Of nog de ver-

vooral de Europese context een groot pro-

klaring van Renzi dat hij "het vroegtijdige

bleem voor de sociaaldemocratie vormt;

pensioen niet in Italië had afgeschaft zo-

behandel ik de positie van nieuw-linkse

dat de Grieken dat van hun kunnen be-

partijen in Europa; en formuleer ik con-

houden" (Napoletano, 2015) .2 Deze soci-

clusies over de toekomst van de Europese

aaldemocratische hardvochtigheid leidde

sociaaldemocratie in het licht van mijn

tot de uitspraak van de kersverse voor-

analyse.

zitter van de Vlaamse sociaaldemocraten
(sp.a) John Crombez, dat hij nauwelijks
affin iteit voelt met deze Nederlandse,
Duitse en Italiaanse collega's (Goossens,

Wat is sociaaldemocratie?

2015). De inkt waarin zijn woorden waren gedrukt was nog niet droog of de so-

Voor we een analyse maken van de toe-

ciaaldemocratische voorzitter van het Eu-

stand van de Europese sociaaldemocra-

ropees Parlement, Martin Schulz, riep op

tie in dit tijdsgewricht, is het nodig de

om de Griekse regering geleid door de 'on-

sociaaldemocratie kort te definiëren. We

betrouwbare' Alexis Tsipras te vervangen

kunnen dit natuurlijk niet overlaten aan

door een technocratenregering (Afhüppe

de partijen zelf. Zoals we nog zullen uit-

& Berschens, 2015). Dit alles ontlokte bij

eenzetten , hebben centrumlinkse partijen

de fractieleidster van de Franstalige soci-

zelf de sociaaldemocratie doorheen de

aaldemocraten in de Belgische Kamer van

geschiedenis geherdefinieerd in reactie op

Volksvertegenwoordigers Laurette Onke-

een wijzigende context (en eigenlijk con-

linx de analyse: "[d]at er zoiets bestaat

sistent door naar het centrum op te schui -

als een Europees socialisme is een illusie.

ven). Merk ook op dat er partijen zijn ,

De Europese sociaald emocratische partij

zoals de Portugese Partido Social Demo-

weegt niet op tegen de verschillen tussen

crata (eigenlijk een liberaal-conservatieve

nationale partijen onderling. In elke stro-

partij) die zich zelf sociaaldemocratisch

ming zie je die verschillen opduiken, maar

noemen , maar het duidelijk niet zijn. Of

bij de socialisten zijn ze toch het grootst"

sommige van de oudste en grootste soci-

(lmbo & Eeckl10ut, 2015). Dit interne de-

aaldemocratische partijen in Europa van-

UJ

bat onder Europese sociaaldemocraten,

daag nog wel aan de definitie van sociaal-

z
UJ

en het besef dat een sociaaldemocratisch

democratie tegemoetkomen, is een vraag

u.J

Europa er niet meteen vanzelf z it aan te

die doorheen dit stuk aan bod komt.
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historisch-

mer ' gelijkheid ' gep laatst. Na de Tweede

soc iologisch ontstaan als politieke ver-

We reldoorlog gaf de sociaaldemocrati e

De

sociaaldemocratie is

tege nwoordiger van de arbeidersklasse.

h et streven naar ' herve rd eling van de pro-

Ideologisch lagen haar wortels in de mar-

ductiemiddel en ' op en we rd ' her verd eling

xisti sche kritiek op het kapitalisme, maar

va n de productieopbrengsten' m et een zo

heeft ze op twee manieren afstand geno-

hoog mo gelijke mate van gelijkh eid het

men va n de klassieke, communistische

do el. Dit moest le iden tot continue lots-

partijen die ook uit de leer van Marx z ijn

verbetering van de arb eidersklasse. De

ontstaan en er dichterbij zijn ge bl even.

drie decennia na de Tweede Wereldoorlog

Ten eerste h eeft ze heel snel voo r refor-

worden als de go ud en periode van de

misme in plaats van revo lutie gekoze n ,

soc iaald em ocra ti e gezien , haar 'trentes

wat impliceert dat ze het lot van de ar-

glorieuses'. In een context van ho ge groei

beidersklasse wil verbeteren langs de-

werden

overa l

welvaartssta ten

uit ge-

mocratische weg. Ten tweede heeft ze,

bou wd en ve rb eterde h et lot van een groot

in navo lging va n de Duit se SPD na haar

deel van de bevolking effectief met rasse

conferentie va n Bad Godesberg in 1959,

schreden. Volgens sommigen wa ren de

h et kapitalisme als eco nomi sch systeem

ideeën van de sociaaldemocrati e toen zo

geaccepteerd, maar w il ze di e politiek be-

aa ntrekkelijk (of ' hegemo ni sch' ), da t zelfs

dwingen, sturen e n corrigeren.

conserva tieve regeringen een centrum-

Volgens de Amerikaanse politico loge

links beleid voerde n. Andere n menen

Sheri Berman (2006) kunn en we de soci-

dat het eigen lijk enkel de uitzonderlijke

aaldemocrat ische unique selling propositi-

periode van hoge groei was di e toeliet

on da n ook het kortst mogelijk defi niëren

om in social e vrede zowel hoge w insten

als de ve rded iging va n ' het primaat van de

voor de bedrij ven als voo ruitgang voor

polit iek '. In tegenstelling tot andere stro-

de arb eid ers te genereren (La veil e, 2008).

mingen die kapitalisme wild en onderwer-

Mede dankzij de schrik voo r het reëel be-

pen aan publiek bestuur (co mmuni sm e,

staand e communistische a lternati ef in de

nat io naa lsocialisme of fascisme), kiest ze

vo rm van de Sovjet-Unie waren het vaak

voor de democratische weg. In tegenstel-

chri stendemocra ti sche regeringen die de

ling tot liberal e e n con servatieve partij e n

welvaa rtsstaten uitbouwden; de soc iaal-

vind t ze dat de m arkt ondergeschikt moet

democratie had daa r eerder een beperkte

zij n aan maatsc happelijke keuzes di e po-

verdien ste aan, laat staa n dat ze de do-

liti ek vertaa ld wo rd en . Het is voo ral da t

mina nte kracht was, ste llen zij. All eszins,

laats te, waarvan we ons va nd aag kunnen

toen de crisis va n de jaren zevent ig uit-

afvragen of de sociaa ldem ocra tie deze po-

brak, was h et uit met de sociaaldemocra-

sitie, die dus esse ntiee l is voor haa r eigen-

ti sche (en keynesiaanse) domin antie, wa t

h eid, wel nog echt inneem t.

ook toen leidde tot een golf aan publica-

;o

He t belang ri jkst e substantiële objectief

ti es over de malaise en toekom st van de

C

van de sociaald emocra tie, da t via politieke

sociaa ldemocratie (cf. Wo lf, 1978). Neo li -

CX:J
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dom ina ntie over de m arkt moet word en

berali sme werd vervo lgen s mi ssc hien niet

m
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bereikt , wo rdt traditioneel onder de nae-

overal de domin a nte id eologie, maar het
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is wel hierdoor dat het wereldwijde beleid

naar de middenklasse en daarmee meer

sindsdien het best kan worden gekarakte-

behoud sgezinde

ri seerd. Dit zet te de sociaaldemocratie er-

gaan aanhangen op economisch vlak,

politieke

preferenties

toe aan om zichzelf in de jaren n egentig te

terwijl met voldoende brood op de plank

herpositioneren. Volgens sommigen was

en een auto voor en telev isie en wasma-

de oplossing echter erger da n de kw aa l.

chine in (bijna) elk hui s a ndere dan soci-

Hi erond er zet ik de kl ass ieke verklarin-

aal economisch e th ema's belangrijker z ijn

gen voor de sociaald emocratische malaise

geworden in het m aatschappelij ke en poli-

- waarvan het 'verraad van de derde weg'

tieke leven. De soc iaa ldemocra tie is er on-

er één is - uiteen , voora leer ik inga op het

voldoende in geslaagd om zichzelf h eruit

cruciale probleem dat de Europese con-

te vinden en op die manier een nieuwe,

text va ndaag vo rmt.

stabiele achterban te id entificeren voor
wie z ij met een duid elijk progra mma de
politieke vertegenwoordiger vormt. Ook
andere organisaties binnen de zuil, zo-

Gangbare analyses van
de sociaaldemocratische
malaise

als de vakbonden, hebben een dergelijke
neergang ondergaa n, waa rd oo r de sociaa ldemocratie sterke partners in de burgermaatschappij is verloren.

Verklaringen voor de malaise van de soci-

Een daarmee gerelateerde verklaring

aaldemocratie zijn overvloedig aanwezig.

is dat de soci aald emocratie oubollig is

Het kan gerust gesteld worden dat gee n

geworden. Ze is er niet in geslaagd om

enkele andere id eologie, partijfamilie of

een progressieve krac ht te blij ven die op

beleidstraditie meer is gean alyseerd dan

een aantrekkelijke, ve rnieu we nde en of-

de sociaaldemocrati e. In sociaalweten-

fensiev e manier een visie op een betere

schappelijke termen is de achteruitgang

toekomst aandraagt en promoot. Na het

van de sociaaldemocratie 'overgedeter-

wegvallen va n klasse als voornaamste

min eerd': er bestaa n meer aannemelijke

breuklijn heeft ze ni et via een ge moder-

verklaringen dan nodig om haar terugval

niseerd sociaaldemocratisch verhaal een

te verklaren. Deze kunnen, va n mild naar

sterke ba"sis in de samenleving langs de

streng, worden samengevat als 'vier O's':

nieuwe

overbodig,

oubollig,

onuitvoerbaar en

overloperig.
Volgens de meest ge nereu ze ve rkl aring

..,z
..,:.::
rx
co

breuklijnen

kunnen

vormen.

Daardoor heeft ze een deel va n haar
klassieke achterban zien weglopen naar
ethi sch-etnisch rechtse of klassiek-linkse

is de sociaald emocratie het slachtoffer

partij en, terw ijl een progressief deel va n

va n haar eigen succes. Dankzij de lotsver-

de nieuwe middenklasse zich eerder aan-

betering voor de arb eiders na de Tweede

getrokken voelt door nieuwe links-eco lo-

Wereldoorlog waartoe z ij heeft bijgedra-

gisc he partij en. In de plaats da a rvan is de

gen, is het proletariaat flink ges lonken.

soci aaldemocrat ie volgens deze diagnose

Een groot deel van de kl assieke achterban

vooral een defensieve, volge ns sommigen

van de sociaalde mocrati e is opgeschoven

zelfs conservatieve kra cht gebleven die
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enkel weerstand biedt aan de afbraak van

staan van louter socio-economische facto-

haar voornaamste verwezenlijking: de

ren. Sociaaldemocratische doelstellingen

welvaartsstaat. In de ogen van haar groot-

zijn er dus wel degelijk op achteruitge-

ste critici is het nog erger gesteld: de so-

gaan, waardoor deze eerste twee, gene-

ciaaldemocratie zou nog louter opkomen

reuze verklaringen niet kunnen volstaan.

voor gevestigde belangen.
Volgens deze twee verklaringen is de

Volgens de derde verklaring heeft de
sociaaldemocratie dan ook wel degelijk

malaise van de sociaaldemocratie eerder

nog steeds duidelijke, onderscheiden ob-

een probleem voor sociaaldemocratische

jectieven die allesbehalve al vervuld zijn

partijen dan voor sociaaldemocratische

(gelijkheid en politieke beteugeling, stu-

idealen. De sociaaldemocratie zou haar

ring en correctie van de markt), maar zijn

doelstellingen grotendeels hebben bereikt,

de recepten om deze doelstellingen mee

waardoor haar traditionele achterban haar

te bereiken onuitvoerbaar geworden. De

is ontgroeid en ze heeft daar helaas geen

voornaamste verantwoordelijke daarvoor

antwoord op gevonden. De situatie is in

is de globalisering, die een sociaaldemo-

deze zienswijze hopeloos voor sociaalde-

cratisch beleid op nationaal niveau on-

mocratische politici, maar al bij al niet zo

mogelijk maakt (cf. Gray, 1998). Om haar

ernstig voor gewone stervelingen. Helaas

streven naar gelijkheid via herverdeling

weten we dat de realiteit minder rooskleu-

en publieke diensten als alternatief voor

rig is. Sinds de jaren zeventig is niet al-

de markt te kunnen financieren, moet de

leen het succes van sociaaldemocratische

sociaaldemocratie via belastingen vol-

partijen afgenomen, maar is ook de onge-

doende inkomsten

lijkheid opnieuw toegenomen (cf. Piketty,

Door kapitaals- en handelsliberalisering

kunnen

genereren.

2014; Atkinson 2015) , in sommige landen

hebben de sterkste schouders zich zelf

zelfs spectaculair, en is de markt in het al-

echter kunnen onttrekken aan proporti-

gemeen weer veel dominanter geworden

onele, laat staan progressieve bijdragen,

in het organiseren van samenlevingen in

door geloofwaardig te kunnen dreigen

steeds meer domeinen. Klassieke indus-

met naar het buitenland te vluchten ten-

triële arbeiders zijn er inderdaad minder,

zij ze een gunstigere behandeling krijgen

maar de (vaak tijdelijke en halftijdse) ba-

(cf. Scharpf, 1991). In het algemeen heeft

nen in de dienstensector die in de plaats

globalisering ervoor gezorgd dat kapitaal

zijn gekomen, zijn vaak niet minder pre-

aan structurele macht heeft gewonnen

cair, integendeel (cf. Standing, 2011) . Als

ten opzichte van arbeid en de overheid.

we de klassieke definitie van Marx van

De sociaaldemocratie heeft daar eigenlijk

het proletariaat nemen - mensen die ver-

altijd zelf toe bijgedragen. Dat mag ech-

plicht worden hun arbeid te verkopen om

ter niet simplistisch gezien worden als

te kunnen overleven en die zeer weinig

continu verraad vanwege sociaaldemo-

autonomie hebben om hun job in te vul-

cratische politici. Hun paradoxale positie

len - dan is deze klasse wellicht helemaal

(willen herverdelen en de markt regule-

niet geslonken. Verder zijn er vormen van

ren maar tegelijkertijd ondernemers in de

discriminatie bijgekomen die eerder los-

watten moeten leggen) is net het gevolg
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van rationeel handelen in een kapitalistische context: zonder groei zijn er geen
extra middelen om te herverdelen en te
investeren in publieke diensten, en dus
is de sociaaldemocratie steeds gedwongen geweest om compromissen te sluiten
met investeerders. Het is pas recenter, met
de hieronder besproken 'derde weg', dat
de sociaaldemocratie niet enkel in de instrumenten maar ook in de doelstellingen
zichzelf heeft aangepast aan de (gepercipieerde) realiteit va n globalisering.
In reactie op elk van de voorgaande
analyses heeft de sociaaldemocratie in de
jaren negentig, onder de intellectuele leiding van Anthony Giddens en de politieke
leiding van Tony Blair, zichzelf onder de
noemer 'de derde weg' geherdefinieerd
(Giddens, 1998; Blair, 1998). De uitgangspunten voor deze vernieuwing waren,
dat niet alleen de economische context
(door globalisering) was gewijzigd met
gevolgen voor de haalbaarheid van sociaaldemocratische recepten, maar dat
ook de verzuchtingen en wensen van de
bevolking waren veranderd en de sociaaldemocratie daarop nieuwe antwoorden
moest formuleren. In plaats van mensen
te beschermen en te betuttelen van wieg
tot graf via een voor herverdeling verantwoordelijke sterke staat, moesten ze
handvatten krijgen aangereikt waarmee
ze hun eigen geluk kunnen nastreven en
daar ook zelf meer verantwoordelijk voor
zijn. Van de nood die globalisering voor
de sociaaldemocratie betekende, werd op
die manier een deugd gemaakt. Dat het
niet meer mogelijk is om een klassiek
herverdelend beleid te voeren is in deze
visie niet erg, want dat is toch niet meer
wat moderne burgers verwachten. Zij wil-
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len niet langer beschermd worden tegen
competitieve markten, maar wel gewapend worden om zichzelf op die markten
succesvol te kunnen bewegen. Sociaaldemocratie volgens de derde weg nam definitief afstand van de doelstelling om het
kapitalisme in te perken, te bedwingen en
te corrigeren. Het stelde in de plaats dat
het de markt beter tot haar recht kon laten
komen dan conservatieven à la Margaret
Thatcher. Nog meer dan vroeger zouden
sociaaldemocraten eerder managers dan
ideologische bestrijders van het kapitalisme worden.
Volgens de vele critici van de derde
weg heeft de sociaaldemocratie zichzelf
met de derde weg niet heruitgevonden,
maar is ze gecapituleerd voor het neoliberalisme (voor één van de vroegste kritieken, zie Hall, 1998). Door een beleid voor
te staan en te voeren dat enkel de allerscherpste kantjes van het neoliberalisme
wil afvijlen, heeft ze het neoliberalisme
louter gelegit imeerd. Dat is volgens vele
critici het echte verdriet van de sociaaldemocratie vandaag en de verklaring voor
haar onvermogen om van de recente crisis
te profiteren. Door zelf de lof van de vrije
markt te zwaaien en te stellen dat de rol
van de staat niet verder gaat dan burgers
te bewapenen om op die markt hun eigen
levenskeuzes na te streven en ze op eerder minimalistische wijze te beschermen
tegen vooral nieuwe risico 's , had de sociaa ldemocratie zichzelf helemaal uitgekleed en stond ze in haar blootje toen de
financiële crisis toesloeg.
Waar de derdewegadepten en hun critici het over eens zijn , is dat een sociaaldemocratisch beleid op nationaal niveau
heel moeilijk, zo niet onmogelijk is gewor-
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den. Het klinkt inderdaad logisch dat het

sing voor de sociaaldemocratische malai-

primaat van de politiek over de markt als

se is even begrijpelijk als naïef. De recente

essentie van de sociaaldemocratie illusoir

actualiteit heeft uitgewezen dat de Euro-

is geworden als die markt aan nationale po-

pese constructie eerder een fundamenteel

litieke controle is ontsnapt. Het antwoord

deel van het probleem dan van de oplos-

van beide kampen is dat de democratie

sing voor de sociaaldemocratie vormt.

dan ook maar meer naar het niveau moet
getild worden waarop de markt vandaag is
georganiseerd (bv. Held, 2003). De meesten kijken daarvoor naar het Europese ni-

Het probleem Europa

veau, omdat in Europa de meeste handel
nog steeds intern wordt gevoerd en daar al

De sociaaldemocratie heeft lang een dub-

supranationale instellingen aanwezig zijn.

belzinnige houding ten aanzien van de

De sociaaldemocratie terug tot leven bren-

Europese integratie aangenomen. Hoe-

gen betekent dus de Europese Unie extra

wel de Europese Unie ook wel sociaal-

bevoegdheden geven (voornamelijk om

democratische vaders kent, zoals de Belg

meer belastingen te kunnen innen en de

Paul-Henri

opbrengsten daarvan te verdelen , tax-and-

eenheidsmarkt zeker in de eerste decen-

spend) en haar te democratiseren. Met die

nia wat sceptisch bekeken als toch vooral

aanbeveling eindigen vele analyses van de

een conservatief en liberaal project. Maar

mala ise van de Europese sociaaldemocra-

men focuste zich toen met succes op de

Spaak,

werd

de

Europese

tie inderdaad (bv. Berman, 2006, p. 214;

uitbouw van de welvaartsstaten op na-

Rodrik, 2011, pp. 214 e.v.; Giddens, 2013). 3

tionaal niveau, waarvoor de Europese

Het is ook een argumentat ie die sociaal-

Unie in de eerste decennia van beperkte

democratische politici zelf al lange tijd

integratie weinig in de weg legde. Dat

gebruiken, wanneer zij pleiten voor een

was het naoorlogse "embedded liberal-

'sociaal Europa'. • Dat moet dienen a ls een

ism" (Ruggie, 1982) compromis: staten

soort kalmeerpil zowel voor Europese po-

kregen de ruimte om sociale zekerheid te

litici als voor hun electoraat. Het ontbre-

bieden op nationaal niveau, terwijl supra-

ken van, maar vooruitzicht op, een sociaal

nationale instellingen (de Europese in de

Europa dient handig als respectievelijk een

eerste plaats maar op mondiaal niveau

excuus voor het onvermogen om een echt

bijvoorbeeld ook de Wereldhandelsorga-

sociaaldemocratisch beleid op nationaal

nisatie) verzekerden dat staten elkaar niet

niveau te voeren alsook als een reden tot

de duvel zouden aandoen om de eigen

optimisme' : vandaag zijn we misschien

economie te bevoordelen. De combinatie

nog in de verdrukking, maar eens we van

van het ontbreken van socia lezekerheids-

de Europese Unie ook een socia le en de-

stelsels op nationaal niveau en van inter-

mocratische unie hebben gemaakt, dan is

nationale instellingen die een beggar-thy-

C

het weer aan ons.

neighbour (het stimu leren van de eigen
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als belangrijke economische oorzaak voo r

tig (de val van de Berlijnse Muur en de

het uitbreken va n de Tweede Wereldoor-

overhaaste in voerin g van de euro en uitbreiding va n de Uni e in rea ctie erop) is de

log gezien.
De kentering in de houding van soci-

Europese Unie uiteindelijk een constructie

aaldemocraten ten aa nzien va n Europa

geworden, die de natte droom van neoli -

kwam er (zoals in zovel e za ken) in de na-

beralen a ls Friedrich Hayek benadert (Har-

sleep van de stagflatiec ri sis van eind jaren

mes, 2012): een stru ctuur waarin het vrij

zeventi g-begin jaren ta ch tig en begon in

ve rkeer (va n voora l goederen, diensten en

Frankrijk met de U-turn van François Mit-

kapitaal) constitutioneel is vera nkerd en

terand. Waar die in het vo rige decennium

op die ma nier het politi eke primaat over

nog ste llig h ad ve rkl aard dat ''l'Europe

de vrij emarkt we rking ni et allee n juridisch

sera socialiste ou ne sera pas" (Esca lo na

aa n band en ligt (het ve rbod op kapitaal-

& Vieira, 2014) , werd een versterking van

en h andelscon troles, maar ook de euro-

Europa zo nd er vee l sociali stische con-

regels over begro tingstekorten en schul d

dities een onderdeel van z ijn ommekeer

of h et verbod op mo netaire financiering

na het snel mislukte experim ent va n so-

maken een keynesiaa ns beleid onmoge-

cialisme in één land. Ond er aanvoering

lijk) , maar waa rbij er ook geo rga niseerde

va n één va n zijn voorm a lige ministers ,

concurrentie bestaat op het vlak va n be-

Jacques Delors, zou de Europese Unie in

last ingen en social e bescherming tussen

de vo lgende tien jaar een dubbele kwalita-

de lid staten , di e hi erover de formele be-

ti eve sprong nemen met het voltoo ien van

voegdheid behoud en. In plaats van dat

de eenh eidsmarkt en de invoering van de

ve rd ere Europese integrati e in een geglo-

euro. De hoop was dat in de moeilijke

bali seerd e wereld ruimte voor soc iaalde-

tijden va n versnelde globalisering deze

mocrati sc h beleid zo u heroveren , is net

sprongen de Europese economi e zo ud en

het omgekeerde ge beurd: in de Europ ese

versterke n en dat op die manier weer meer

co nstru cti e, en in de eurozone in het bij-

ruimte en midd elen zo ud en vrijkomen die

zo nder, is de vri jh eid voo r het voere n va n

een sociaaldemocratisch beleid mogelijk

een soc iaaldemocrati sc h bel eid kl einer

maken en dat negatieve integratie (het

dan h et voor gelijk welk a nder land elders

wegwerken va n a ll erl ei belemmeringen

in de wereld is.

op de interne markt) en monetaire unie

~

Er bestaan ve rschill ende verklaringen

uiteindelijk wo nderbaarlij k a utomat isch

waarom het zo moeilijk is voor de soci-

zouden leid e n tot een sociaal Europa.

aa ld emocrati e om een 'sociaa l Europa' te

Helaas hebben sociaald emocrat en hun

verwezenlijken . Deels zit links eige nlijk al

hoop voor een sociaaldemocratische we-

sind s het prille begin va n de Europese in-

deropstandin g op het Euro pese niveau

tegrati e in de va l. De Europese vri je markt,

geprojecteerd zonder een duidelijk plan

en later de neo libera le regels die de euro

hoe de Europese Unie dan wel sociaa l en

besturen, zij n gebetonneerd in verd ra-

democratisch

moest ge maakt worden.

gen. Lidstaten kunn en deze domina ntie

zw

Door dit gebrek aa n stra tegisch inz icht

va n de v rij e markt niet eenzijdig aantas-

w

en de gebeurtenissen van eind jaren tach-

ten; ze op Europ ees niveau teru gsc hroe-
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ven of aanpassen vereist unanimiteit (cf.

mee te voeren, dan te coördi neren met col-

Scharpf, 2006; 2010). Anderzijds , op het

lega's in andere staten. Het typevoorbeeld

supranationale niveau nieuwe regels of

hiervan is het beleid onder de SPD van

beleid invoeren die een sociaal tegenge-

Gerard Schröder in de eerste helft van de

wicht zouden bieden voor de vrije markt

jaren 2000. Het is algemeen aanvaard dat

en de monetaire unie, is eveneens zeer

Duitsland onder sociaaldemocratisch be-

moeilijk, omdat daarvoor ook de drempel

stuur toen een beggar-thy-neighbour-and-

van een supermeerderheid of unanimiteit

thy-workers-beleid heeft gevoerd, dat de

onder lidstaten (en de minder prohibitieve

Duitse economie opnieuw met groei liet

drempel va n een meerderheid in het Eu-

aanknopen, echter ten koste niet alleen

ropees Parlement) moet overwonnen wor-

van de competitiviteit van andere landen

den. Dat betekent dat sociaaldemocraten

in (vooral) de eurozone maa r ook op de

eigenlijk quasi overal in Europa op het-

kap van de eigen arbeiders en uitkerings-

ze lfde moment aan de macht moeten zijn

trekkers (Lapavitsas et al., 2010; Scharpf,

om dat lang verlangde sociale Europa te

2011). Maar opnieuw: dit kan feitelijk als

kunnen invoeren. Toen ze dat ook effec-

rationeel gezien worden in de huidige

tief even waren, eind jaren negentig (12

euro-constructie, waar korten op de lonen

van de 15 toenmalige lidstaten kenden

en loonkosten het enige instrument is dat

een centrumlinkse regering), hebben ze

po litici nog in hand en hebben om de eco-

dat in volle derdewegeuforie nagelaten. In

nomie te relanceren. Meer dan de derde

de plaats daarvan werd via de beruchte

weg van New Labour onder Tony Blair

Lissabo n-strategie 6 het concept van flexi-

hebben de Duitse sociaaldemocraten door

curity het Leitmotiv van de ogenschijn-

dit mercantilistisch beleid echter schade

lijke verzoening tussen de vrijemarktwer-

toegebracht aan de sociaaldemocratie in

king en sociale bescherming in Europa.

Europa . Het ze tte niet alleen economisch

In die ongunstige structurele context in

druk op andere landen om ook de lonen

Europa, met de onmogelijkheid om zowel

en sociale bescherming neerwaarts aan te

een sociaaldemocratisch beleid op natio-

passen. Het gaf conservatieve politici ook

naal niveau te voe ren als om daar een ant-

een voor hun linkse concurrenten verve-

woord aa n te bieden op Europees niveau ,

lend argument over hoe een ' moedig' so-

slagen sociaaldemocraten er dus ook niet

ciaaldemocratisch beleid in het 'algemeen

in de handen in elkaar te slaan. Aangezien

belang' er zou moeten uit z ien, een bood-

verkiezingen (zelfs deze voor Europa) in

schap die vooral na de crisis zo u herhaald

nationale arena 's plaatsvinden , zijn linkse

worden.

politici eerder geneigd om een sociaal-

Bovendien zijn er belangrijke en hard-

democratisch mercantilistisch beleid na te

nekkige verschillen in soc iaaldemocrati-

streven waarvan ze hopen dat het in e i-

sche visie tussen de verschillende lidstaten

gen land voo r de nodige groei za l zorge n,

in de Europese Unie, die het ontwikkelen

waarmee (meestal teleurstellend) werkge-

van sterke gedeelde standpunten bemoei-

legenh eid wordt gecreëerd en middelen

lijken. Dat geldt zowel voo r sociaaldemo-

gegenereerd om beperkte herverdeling

cratische partij en als bijvoorbeeld voor de
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vakbonden. Ten slotte ontbreekt er ook

vertrouwen bij de burge rs in publieke in -

een Europese 'demos ' , die van onderuit

stellingen , maar ook wordt hun reput a-

druk zo u kun nen zetten voor het ontwik-

tie meer besc hadigd wanneer weer maar

kelen van een sociaa l Europa en zo tegen-

eens blijkt dat minder rea liseerbaar is dan

gewicht zo u kunnen bi eden aa n nationale

z ij vanuit hun sociaa ld e mocra ti sche tradi -

reflexen bij soci aaldemocratisc he partij en.

tie geneigd z ijn te beloven. Zo verliezen

Hoewel vele sociaaldemocrate n en vak-

de linkse regeringspartijen twee keer in

bondsleiders zich wel bewust zijn va n het

Europa. Beleidsmatig aan rechts, waarva n

coördinatieprobleem waarmee ze zitten

de beleid svoorkeuren zitten ingebakke n

en beseffen dat dit e nkel via Europese sa-

in de Europese constructi e, en electoraal

menwerking kan wo rd en overkom en, be-

aan radi ca le partijen aa n beide zijden van

wij st de gesc hiede ni s dat dit niet vanzelf

het spectrum, di e zich helemaal kunnen

gebeurt.

a fzetten tegen het Europese beleid of Eu-

Terwijl links du s dubb el in de va l z it
in Europa (de klassieke dwangbuis waar-

•
z
UJ

:,,:
UJ

ëi:

De Europese integra ti e is om nog een

in de sociaaldemocra tie sowieso zit in

reden ext ra sc ha delijk voor soc iaa ldemo-

een globa le kapitalistisc he context wo rdt

cratische politici. Terwijl globalisering

versterkt door de extra institutionele en

hen ook structureel benadeelt , kunn en

structurele disciplinering van de Europese

ze dat nog a ls een onpersoonlijk proces

constructie), zit rechts in een zetel. De

voo rstellen, waa rvan z ij slachtoffer z ijn

beperkingen die de Europese Unie oplegt

maar waa raa n zij niet medeplichtig z ijn

aan de mogelijkheid om de markt politiek

(ook al klopt dat niet hele maa l). Maar

te sturen en te corrigeren z ijn in lijn met

wanneer burge rs di e va n de sociaald e-

de conserva ti eve visie op de minim a li s-

mocratie bescherming en herverd eling

tisc he rol va n de staat. Conservatieven

ve rwacht en dit onmogelijk ge maakt z ie n

ve rwelkom en het verlies aa n nation a le

door het Europese ni veau , dan zien ze

economi sche macht die globalisering en

wel degelijk ook sociaald e mocrati sc he

Europese integratie veroorza ken met de

gezichte n a ls ve rt egenwoord igers daar-

glimla ch. De Europese integratie en (de

van. Denken we va nd aag bijvoorbeeld

reactie op) de eurocrisis laten hen to e

maar aan Jeroen Dijsselbl oe m als gezich t

doelstellinge n te realiseren die ze in puur

va n de hardvoc htige eu rogroep die mee

nationa le context wellicht niet zo uden

Griekenland op de kni eë n heeft gedwon-

kunn en bereiken. En opnieuw interageert

ge n, Fran s Timm erman s die verantwoor-

dit m et een dynamiek die ook los van de

delijk is voo r 'betere regulering' in de

Europese context speelt. Het verli es aa n

EU, ma ar volgens linkse criti ci o nd er die

economische macht van nationale politici

vlag progress ieve regelgev ing op vlak van

zorgt voo r een verlies onder burgers aa n

milieu - en arb eidsbesc hermin g a fbou w t

vertrouwen in de politi ek . Dit is iets waar

of tegenhoud t, of Martin Schulz di e in

linkse bestuurspolitici meer onder lijde n

de periode van het ' Greferend um ' voor

dan rechtse. Niet alleen is hun voor keur

een technocrat enregering in Griekenland

voor een sterke overheid afhankelijk va n

p le itte.
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Nieuw links in Europa en
het primaat van de politiek

arb eiders en uitkeringstrekkers , de verliezers van Europese int eg ra tie (en globalisering). Die groep verliezers is na de

De koers die de Europese integratie heeft

crisis voora l in Zuid -Europa ni et alleen

geno men en de recente eurocrisis en de

veel gro ter gewo rd en, maar het is voor

reactie erop in het bijzond er, hebben in-

he n ook allee n maar duidelijker gewor-

tussen in somm ige land en geleid tot het

den in welke mate het Europ ese ni veau

naar voor komen va n nieuwe linkse par-

medeverantwoord elijk is voor hun onfor-

tijen en het quasi ve rdwijnen van klassie-

tuinlijk lot. Tegelijkertijd, door de nadruk

ke sociaaldemocraten. Opnieuw heeft dat

te leggen op het gebrek aan democratie

verschillend e redenen, zeke r niet in het

in de huidige Europese constructie, weten

minst de corruptieschandalen waarin de

deze partijen hoger opgeleide, stedelijke

oude linkse partijen in Zuid-Europa ver-

en kosmopoliti sche kiezers aa n te trek-

wikkeld waren. De ni euw e linkse partijen

ken. Vooral Pod emos, en in mind er ma te

kenmerken z ich echter niet a ll een door

Syriza, profileert zich doelbewust niet als

z ich af te ze tten tegen het vo lge ns hen

radicaal-linkse partij, maar a ls een partij

rotte 'establishment', maar ook door zich

die ' het volk ' opnieuw ee n stem wil geven

te ve rzetten tegen de huidige Europese

in de huidige Europese post-democratie

constructie. Democratie, o f het primaat

(cf. Iglesias, 2015), die voora l een zaak is

van de politiek, staat daa rbij cen traa l.

gewo rden van een elite van beroepspoli-

Deze ni euwe linkse partijen onders chei-

ti ci, euro craten en lobbyisten (cf. Crouch ,

den zich daarbij niet zozee r door radi ca le

2004).

econom ische standpunten. Eigenlijk z ijn
hun

sociaaleco nomische

. De recepti e va n dit nieuwe links, voor

programma's

het eerst aa n de macht in Griekenland ,

traditioneel sociaaldemocrati sch te noe-

in de rest van Europa is zeer vi jandig

men. Ze onderscheiden zich voora l door

geweest. Niet enkel omdat Syriza met

de co nfrontatie met h et Europese niveau

haar (zoals gezegd vrij gema tigde) cen-

aan te gaa n en de incompatibiliteit va n

trumlinkse economische programma de

de huidi ge Europese constructie met h et

Europese besparingslogica in reactie op

primaat van de politiek en sociaa lde mo-

de crisis uitd aagde, maar ook en voo ral

cratisch beleid frontaal aan te kaart en.

omdat zij met haa r co nfrontatiestrategie

Ze stellen ondubbelzinnig dat het hui-

zozeer inging tegen de ga ngba re praktijk

dige Europ a ve rnieti gend is voor soci-

in de EU va n consensus en co mpromis.

aa ldemocrati sche idealen en ve rliezers

Doordat zij zich a ls vertegenwoo rdige r

oplevert, vooral aan de onderkan t va n de

va n het Griekse gewone vo lk presenteert

samenleving. In tegenstelling tot de klas-

en daarmee een lijn trekt tussen z ichzelf

sieke sociaaldemocratie nem en ze op die

en zowel de traditionele Griekse partij en

manier een Europees standpunt in dat in

als de Europese instellingen, werd ze snel

overeenstem ming is m et de onvrede over

als populi sti sch weggezet. Eenze lfde stra-

Europa onder de klassieke ac hterban van

tegie en dynamiek z ien we in Spanje m et

m

de soc iaa ldemocratie, de lager opgele ide

Podemos.
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Ook de meeste sociaaldemocraten in

groot deel van de arbeidersklasse heeft

de rest van Europa hebben zich afgezet

zich opgewerkt, maar is daarmee ook uit

tegen Syriza. Hoe kunnen we dat ver-

de sociaaldemocratische vijver gekropen.

klaren, gegeven dat Syriza sociaalecono-

Nieuwe breuklijnen laten z ich niet mak-

misch een beleid voorstaat dat nauw aan-

kelijk structureren volgens een sociaalde-

leunt bij een klassiek sociaaldemocratisch

mocratisch verhaal. Globalisering heeft

programma? Het speelt natuurlijk mee dat

de sociaaldemocratie instrumenten ont-

Syriza in Griekenland de sociaaldemocra-

nomen om gelijkheid via herverdeling te

tische partij PASOK heeft gedecimeerd

bewerkstelligen en de markt te beperken,

en dat partijen in andere landen vrezen

te besturen en te corrigeren. In de ogen

dat hen hetzelfde lot zou kunnen bescho-

van velen was de derde weg een daad van

ren liggen indien Syriza succesvol blijkt

verraad, waardoor sociaaldemocraten on-

(zogenaamde ' pasokificatie'). Daarnaast

dertussen als medeplicht igen eerder dan

gaat de confrontatiestrategie in tegen de

slachtoffers van het neoliberalisme gezien

compromishouding die de sociaaldemo-

worden.

craten, zoals eerder in dit essay bespro-

Al deze problemen voor de sociaal-

ken, eerst binnenlands en vervolgens ook

democratie zijn een combinatie van on-

Europees alsmaar meer z ijn gaan aanne-

gelegen structurele ve randeringen met

men . Ten slotte zou na electoraal succes

vaak onfortuinlijke reacties door sociaal-

het beleidsslagen van Syriza voor vele

democratische politici zelf (al kunnen die

sociaaldemocraten hun eigen falen aan-

vanuit hun eigen standpunt wel als ratio-

tonen: waar zij lang hebben toegegeven

neel gezien worden). In dit essay heb ik

aan het idee dat er geen alternatief is voor

beargumenteerd dat de huidige Europese

het meeleunen met de neoliberale globale

constructie (en de eurozone in het bijzon-

en Europese wind, zo u Syriza bij succes

der) vandaag het grootste probleem voor

bewijzen dat er wél een alternatief moge-

de sociaaldemocratie vormt. De EU met

lijk is en dat sociaaldemocraten dus lang

de euro in haar kern beantwoordt aan

te makkelijk hebben ingebonden . Dat is

de droom van neoliberale denkers: door-

nochtans de harde les die de Europese

dat de vrije markt en liberale regels zijn

sociaaldemocratie voor zichzelf wel moet

gebetonneerd, afwijkingen op nationaal

durven trekken.

niveau illegaal z ijn en aanpassingen op
supranationaal niveau tegen zeer hoge
drempels botsen , is sociaaldemocratisch
beleid zo goed als onmogelijk geworden .

~
V,

Lessen voor de toekomst
voor de Europese
sociaaldemocratie

Terwijl ook in de rest van de wereld links
beleid beperkt wordt door de context va n
neoliberale globalisering, is dat nergens
anders zo sterk het geval als in Europa.

V,
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De sociaaldemocratie heeft de voorbije

De sociaaldemocratie bevindt zich er in

decennia verschillende stukken grond on-

een dubbele dwangbuis. Ze slaagt er niet

der haar voeten voelen wegschuiven . Een

in om daar door samenwerking vanaf te
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komen. Door nationale reflexen trekt ze
die dwangbuis vaak nog strakker aan.

articuleren zo de vaststelling die vandaag
eigenlijk onontkoombaar is: dat de huidi-

Om al deze redenen heeft de Europese

ge Europese constructie onverenigbaar is

sociaaldemocratie niet kunnen profiteren

met de sociaaldemocratie en het 'primaat

van de crisis . Integendeel, de aanpak van

van de politiek ' in het bijzonder.

de crisis in Europa schaadt de sociaal-

Yannis Varoufakis, de flamboyante en

democratie, zowel programmatisch als

omstreden voormalige Griekse minister

electoraal. De sociaaldemocratie wordt

van Financiën, verwoordde de houding

medeverantwoordelijk

gehouden

voor

van hemzelf en zijn partij in februari als

de crisis en haar resulteren in de afbraak

vo lgt: "[w]e've lost everything ... Sa we can

van de welvaartsstaat, onder meer door

speak truth to power" (Smith, 201 S). Het is

posities ingenomen voor de crisis, niet in

tijd dat de sociaaldemocratie in Europa er-

het minst het beggar-thy-neighbour-and-

kent dat ze indien niet alles, dan toch wel

thy-workers-beleid van de Duitse SPD.

zeer veel is verloren de voorbije decennia

Dit heeft ondertussen nieuwe linkse par-

door de manier waarop de Europese inte-

tijen naar boven en zelfs aan de macht

gratie is verlopen, en dat ze dus rechtuit

gebracht. Een groot deel van de Europese

de gebreken van de huidige Europese con-

sociaaldemocratie heeft zich tot nog toe

structie mag en moet aanklagen. De stra-

aan de zijde van conservatieve partijen

tegie van telkens compromissen te zoeken

geschaard in de afkeer voor deze nieuwe

met de conservatieven van de Europese

partijen.

Volkspartij heeft de voorbije jaren en zelfs

In plaats van als door een wesp gesto-

decennia bitter weinig opgeleverd in de

ken te reageren op de opkomst van nieu-

uitbouw van een sociaal Europa. Ook in

we linkse partijen in (Zuid-)Europa, zou

deze legislatuur, die door Commissievoor-

de sociaaldemocratie beter lessen trekken

zitter Jean-Claude Juncker nochtans de

uit hun succes. Sociaaleconomisch nemen

termijn van de laatste kans genoemd werd

deze partijen eerder klassieke centrum-

en die de EU een sociaal gelaat zou be-

linkse posities in, door te pleiten voor een

zorgen, kan de sociaaldemocratie voorlo-

meer vraaggerichte herstel- en groeistra-

pig bitter weinig resultaten voorleggen. In

tegie en een eerlijkere spreiding van de

het zogenaamde 'vijf voorzitters- rapport'

lasten van besparingen binnen de samen-

over de voltooiing van de Econom ische

leving. Het is doordat het sociaaleconomi-

en Monetaire Unie ontbreken opn ieuw

sche centrum in Europa zozeer naar rechts

ambitieuze voorstellen om de Europese

is verschoven, dat dit gematigd sociaalde-

Unie (of de eurozone in haar kern) tot een

mocratische programma van nieuw-link-

sociale unie te maken (European Commis-

se partijen vandaag als extreem aanzien

sion, 2015) .

wordt. Ze onderscheiden zich vooral van

De Europese sociaa ldemocratie moet

klassieke sociaaldemocraten door afstand

hieruit harde maar onvermijdelijke con-

te nemen van de compromisbereidheid

clusies trekken over haar positie in Euro-

die de Europese Unie (en de houding van

pa. Het houdt geen steek de lieve vrede in

m
;,:
m

sociaaldemocraten erin) karakteriseert. Ze

de Europese Unie te bewaren als die Unie

m
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een keurslijf is gewo rden dat de soc iaald emocratie de facto onmogelijk maakt. Op
welke progressieve verwezenlijkingen in
Europa kunnen de sociaaldemocraten zich
recent beroepen (het zou tekenend, lachwekkend en triestig tegelijk zijn moest het
antwoord hi erop de afbouw va n roam ingtarieven luiden)? Tijdens de vorige legislatuur (2009-2014) zaten ze dan wel de facto
in de oppos itie in het Europees Parlement,

~

Il'\
Il'\

w

zw

::.:::
w

maar wie weet dat? En is er met de huidige 'Gro te Coa liti e' tussen de Europese
Volkspartij en de Europese Socia li sten en
Democraten zichtbaar iets vera nd erd ? De
slogan van Europese sociaa ldemocraten
in hun meest rece nte manifest 'Naar een
nieuw Europa' (Party of European Socialists 2014) klinkt hol en dreigt opn ieuw te
ontgoochelen, indien er geen duidelijke
en assertieve strategi e achter zit over hoe
men die hervorming van Europa in soc ial e
richting dan wel gaat bewerkstelligen. Za l
de Europese sociaald emocrati e bij de vo lgende verkiezi ngen echt nog een keer affiches met ' naa r een sociaal Europa' kunnen
en durven hergebruiken? Met de aa npak
van de Griekse crisis als cli max beginnen
alsmaar meer progressieve burgers zich te
realiseren dat een sociaa ldemocra ti sche
hervo rming van Europa er niet binnenkort
va nzelf aa nkomt. Dit zo maa r blijven beloven za l enkel meer des illu sie in Europa
én sociaa ldemocraten opleveren . Op deze
manier zal de Europese sociaaldemocrati e
kiezers blijven verliezen aan partijen die
zich ronduit eurokriti sch of eurosceptisch
opstellen.
"W ill en we het geloof in een eengemaakte en so lidaire Europese Unie levendig houden , dan hebben we met zijn all en
nu de opdracht om Europa weer socialer
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te maken. Dat betekent dat we er alles aan
moeten doen om die eenmaking - met
sociale besc herming voor elke Europeaan - naar boven toe mogelijk te maken",
schreef bij voorbee ld sp .a-voorzitter Crombez opnieuw in een persbericht de dag na
het voorlop ig akkoord over Griekenland
(sp.a, 2015). Als hij het echt meent dat
zijn partij er alles aa n wil doen, dan moet
zijn Europees parlementslid eigenlijk haar
vertrouwen in de Grote Coa litie opzeggen
(e n de sociaa ldemocratische collega's in
haar groep proberen te overtuigen om dat
ook te doen) tot er echte voo rstell en voor
een soc ial e unie op tafel kome n. De hele
Europese sociaa ld emocratie moet klaar en
duidelijk de geb reken in de EU aa nklagen
en een aanta l hervormingen form uleren
die sine qua non zijn voor haar verdere
steun aan Europees beleid (ze had dit eigenlijk moeten doen aa n het begin va n de
legislatuur, voorda t de nieuwe Europese
Commissie va n start ging). De sociaald emocratie heeft die macht: zonder haar is
er geen stabi ele meerderheid in het Europees Parlement. Ze kan dus in afwachting
va n echte hervormingen in de richting van
een sociaal Europa gewoon alle dossiers
blokkeren die de conservatieven eerder
nauw aan het hart li ggen, zoa ls het TransAtlantisc h Vrijhandels- en In vesteringsakkoord. Terwij l ze op di e assertieve mani er
eindelijk echt tracht om werk te maken
van een sociaa l Europa (in plaats van er
enkel lippendienst aan te bewijzen) en op
die wijze haar ene (supranationale) arm
uit het keurslijf wringt, moet ze op nat ionaal niveau ruimte heroveren om een
sociaaldemocratisch beleid te voeren, ook
al gaa t dat tegen Europese regels in. In de
recente aa npak va n Griekenland hebben
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co nserva tieven getoond dat ze binnen Eu-

5.

Bailey (2014) noemt dit "blame dis-

ropa een harde Realpo litik durven voeren .

placement" en "faith retention".

Sociaaldemocraten moeten daar dus ook
niet o m ve rlegen zijn.

6.

De doelstelling om va n de Europese Unie

Enkel op die manier kan de Europese

de meest dynamische knowledge-based econo-

sociaa ldemocratie ve rmijd en dat ze in het

my ter wereld te maken, kwam letterlijk uit het

Europese keurslijf dood gaa t door langza-

derdewegmanifest va n Tony Blair van 1998.

me verstikking.
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Doctoraatsopleidingen in
Nederland en Vlaanderen
Bas Denters, Maurits Sanders, Trui Steen en Luzia Helfer

Inleiding
Steven Van Hecke (KU Leuven)
Het eerste Symposium van dit kalenderjaar (Res Publica, 2015/ 1) stond in het
teken van de internationalisering van het
politicologisch onderwijs , met name de
bachelor- en masteropleidingen (bama) .
Gelijkenissen en verschill en tu ssen Nederland en Vlaanderen kwamen aan bod,
alsook de groeiende internationalisering
onder invloed van onder meer het wetenschappelijk onderzoek en de aansluiting
op een academische loopbaan. Het logisch
vervolg hi erop is na te gaa n hoe het met
de impact van de international isering van
het onderzoek en de academische loopbaan zit na het bama-onderwijs. Dit Symposium focust dus op de doctoraatsopleiding in Nederland en Vlaanderen . Van
een Europees uniform systeem (Bo lognaderdecyclusonderwijs) is voora lsnog geen
sprake, maar de weg daarnaartoe is reeds
inges lagen, zoals u verder kan lezen. Uit eraard word t uitgebreid stilgestaan bij de opzet en de organisatie van een doctoraatsopleiding en de verschillen ten noorden en
ten zuiden van de Belgisch-Nederlandse
grens . Naast de klassieke evenwichten
(geografie en gender) wordt de doctoraalsopleiding vanuit drie standpu nten belicht:
de orga nisa tor van de doctoraatsop leiding,
de pro motor en de doctorandus/a.

Bas Deniers en Maurits Sanders van
de Uni versiteit Twente bijten de spits af.
Zij beschrijven de rol van het Netherlands
Institute of Government (N lG) binnen de
doctoraatsopleiding van politicologen
en bestuurskundigen. Binnen het NIG is
Bas Denters wetenschappelijk directeur
en Maurits Sanders zakel ijk directeur.
Daarnaast is Bas Deniers gewoon hoogleraar bestuurskunde aan het Departement Bestuurskunde van de Universiteit
Twente. Maurits Sanders is als associate
lector governance verbonden aan Saxion.
Daarna werpt Trui Steen haar licht op de
doctoraatsopleiding. Zij schrijft va nuit
het standpunt van de promotor en heeft
daarmee ervaring in Nederland en Vlaande ren. Trui Steen is halftijds hoofddocent
'bestuurlijke organisatie van de overheid'
aan het Instituut voo r de Overheid va n
de KU Leuven. Daarnaast is ze halftijd s
hoofddocent 'vergelijkende bestuurskunde' aan de Uni versiteit Leiden. In 2014
won zij de NIG Supervisory of th e Year
Award. Luzia Helfer slu it af. Ook zij heeft
een dubbele affi li ati e en kan daardoor
putten uit haar eigen praktijkervaring.
Luzia Helfer is doctoraatsstudente aan de
Universiteit Antwerpen en de Universiteit
Leiden . Bovendien is ze van nationaliteit
Zw iters en volgde ze de resea rch master
aan de Universiteit va n Amsterdam. Dat
maakt haar samen met de andere gast-
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Positie NIG

auteurs tot een geknipt panel voor dit
Symposium.

De Vlaamse en Nederlandse bestuurskunde en politicologie presteren in nationaal

Differentiatie en maatwerk:
contouren van een nieuwe
doctoraatsopleiding in
de bestuurskunde en de
politicologie in Vlaanderen
en Nederland
Ba s Denters en Maurits Sand ers (NIG)

en

internationaal

perspectief

buitengewoon goed. Binnen de socia le
wetenschappen - die het blijkens allerlei indicatoren goed doen in vergelijking
met andere wetenschapsgebieden - presteren de bestuurskunde en de politicologie bovengemiddeld goed. De in 2014
gep ubli ceerde rapporten van de landelijk
vergelijkende onderzoekvisitaties Public

Het Netherlands In stitute of Government

Administration en Politica! Science be-

(NIG) is de Vlaams-Nederlandse inter-

ves tigen de excellente kwaliteit van het

universitaire onderzoeksschool voor de

Nederlandse onderzoek in deze disc i-

bestuurskunde en de politicologie. Promo-

plines. In beide visitatierapporten wordt

vendi kunnen bij het NIG een doctoraats-

het belang van het NIG voor de kwaliteit

opleiding vo lgen , die het sluitstuk vormt

van het bestuurskundig en po liticologisch

van hun opleiding tot academisch onder-

onderzoek en de opleiding van nieuwe

zoeker. Thans volgen zo'n 130 promo-

generaties van talentvolle onderzoekers

vendi, verbonden aan negen Nederlandse

onderstreept. Daarmee bevestigen de vis i-

en twee Vlaamse universiteiten, het NIG-

tatiecommissies het positieve oordeel van

op leidingsprogramma.

de

internationale

KNAW-beoordelings-

De eisen die worden geste ld aan het

commissie (IRPC) onder voorzitterschap

doctoraatsonderwijs zijn de afgelopen ja-

van de Noor Johan Olsen die in 2012 con-

ren ste rk veranderd. Met het oog daarop

cludeerde: "The IPRC ass esses the qualit y

is met ingang van het studiejaar 2015 -2016

and relevance of bath the research pro-

het NIG-op leidingsprogramma ingrijpend

gramme and the doctorale programme to

herzien.

be very high, measured by international

In onze bijdrage gaan we a ll ereerst

standards" en voegt daaraan toe: "If NIG

in op de positie van de rol van het NIG

didn't exist, it would have to be invented ".

binnen de Vlaamse en Nederlandse be-

Maar zo ' n goed e reputatie is geen

stuurskunde en politicologie. Vervolgens

rustig bezit. Toen we in 2013 als nieuwe

schetsen we de veranderende eisen waar-

directie het ro e r overnamen van onze Rot-

aan doctoraatsprogramma's dienen te vol-

terdamse collega 's Wa lter Kickert en San-

0

doen. Tot slot gaan we in op de manieren

dra Groeneveld, was het onze ambitie om

2
>v,

waarop we in het nieuwe programma in-

middels het NIG ee n bijdrage te leveren

spelen op de geschetste ontwikkelingen .

aan de constella ti e en versterking van de

2
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Dat doet het NIG al jarenlang door het
aanbieden va n een hoogwaardig, aantrekkelijk onderwijsaanbod voor promovendi
en het scheppen va n een stimulerend e
omgeving, waarin de volgende generatie
onderzoekers zich kan bekwamen in het
doen va n excell ent, internationaal maatgevend onderzoek. Daarn aast vormt het NIG
een ontmoetingsplaats voor promovendi
in de bestuurskunde en de politicologie
uit de Lage Landen , maar ook va n daarbuiten. Een aa ntal nieuwe ontwikkelingen
noopt eve nwel tot een herpositionering
van het NIG . Voordat we de contouren van
onze nieuwe aanpak schetsen, gaan we in
op een aantal relevante ontwikkelingen.

Qu alification Framework'. Dat kader omschrijft de competenti es en de st udiela st
voor verschillende ni vea us va n het academisch onderwijs. Tot du sver is de meeste
aandacht in het Bologn a-p roces uitgegaan
naar de impl ementatie in de bacheloren masterfase. Maar recent verschuift de
aandacht naar de doctoraatsfase. Intussen
hebben op tal va n plaat se n universiteiten
lokale 'graduale school s' ingericht om de
doctoraatsfase van onderzoekersopleiding
vorm te geven. Voor ni et- lokale onderzoekssch olen rijst de vraag hoe men zich
moet voorbereiden op de internationalisering van de opleidingseisen.

Differentiatie van de instroom
Ontwikkelingen
Internationalisering: derde fase Bologna-proces
In het kader va n het Bologna-proces zijn
in de afgelopen jaren in heel Europa vergelijkbare diploma's voor de bachelor- en
masterdipl oma's ingevoe rd. Op dit moment staat - in het kad er van de derde
fase van het Bologna-proces - ook een
harmonisa tie va n eisen aan de doctoraatsdiploma's op de rol. Richtinggevend daarbij is een gemeenschap pelijk kader met in
het ra am va n de bachelor, de master en
het doctoraat te realiseren kwalifica ti es.
Tijdens de Bergen-co nferenti e in mei 2005
is door de ministers van onderwijs uit 46
Europese landen het ' Higher Education
Qualification Framework' vastgesteld. '
De NVAO heeft het kader vertaald naar
de Nederla nd s-Vlaamse onderwijspraktijk,2 het zogenoemd e ' Dutch National

De instroom in het N!G-doctoraatsprogramma differentieert sterk . Van oudsher
is de instroom in het NIG-progra mma divers. De prom ovendi zijn ni et alleen bestuurskundigen en politicologen , maar
komen eveneens uit verwante (rechten,
eco nomi e en sociologie) en ni et-verwant e
disciplines (gedragswetenschappen, geneeskunde en technische wetenschappen).
Naast deze disciplinaire diversiteit is
er differentiatie naar de nationale achtergrond van de NIG-promovendi. Naast
kandidaten uit de Lage Landen zien we
in toenemende mate instroom uit and ere
landen. Promoveren is een internationale
aa ngelegenh eid geworden. Mensen uit
alle windstreken starten met een di sse rtati e. Zo zijn promovendi afko mstig uit
China, Colombia, Frankrijk, Indonesië en
Tun es ië. Ook in dit opzicht krijgt het NIG
te maken met internation ali sering.
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Traditioneel participeerden in het NIG-

deze promovendi aan dezelfde eisen vo l-

programma vrijwel zonder uitzondering

doen als ander promovendi. Ook dat stelt

promovendi die waren aangesteld

nieuwe eisen aan het opleidingstraject.

op

een vierjarig contract. Ook hier zal door
de opkomst van researc h masters en veranderingen

in

de

Naar een nieuw
opleidingsprogramma

subsidiemogelijkh e-

den (b ijvoorbeeld het recent ingevoerde
NWO-programma Onderzoektalent) differentiatie optreden. Een to enemend aantal

Tegen deze achtergrond heeft het NIG in

promovendi zal vanwege deze ontwik-

de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan

kelingen worden aangesteld op driejarige

een nie uw opleidingsprogramma. Voor de

contracten .

inhoud en de structuur van de opleiding

Ten slotte zien we dat bij veel, zo niet

zijn de competenties richtinggevend die

alle NIG-instellingen ook promovendi aan

binnen de EU in het kader van de derde

dissertaties werken die buiten de universi-

cyclus van het Bologna-proces zijn gefor-

teit werkzaam zijn en op een latere leeftijd

muleerd. In het onderstaande kader zijn

starten met hun onderzoek. In sommige ge-

deze vertaald naar on ze vakgebieden.

vallen worden zij gedeeltelijk gefaciliteerd

Daarvoor zijn de algemene competenti es

door hun we rkgever. Doorgaans moeten

ingevuld op basis van de domeinspecifie-

deze promovendi buiten hun werktijd een

ke referentiekaders die voor de Nederland-

forse tijdsinspanning doen om het proef-

se opleidingen in de bestuurskunde en po-

schrift af te ronden. Niett emin moete n

litieke wetenschappen z ijn gefo rmuleerd.

Op basis van de algemene en soms samenges telde kwalificati es zijn voor onze
vakgebi eden acht kerncompetenties onderscheiden, te weten:
i.

A systemat ic understanding of Public Administration/ Political Science;

ii.

Mastery of th e s ki li s and methods of research associated with Public Administration/Political Science;

iii . Ability to conceive, design , implernent and adapt a s ubstanti al process of
research;
iv. Ability to respect principles of scholarly integrit y in research;
v.

Ability to publish research in national or inte rnational refereed publications
in Public Administration/ Political Science;

vi. Abi lit y to develop complex new ideas based on a critica! anal ys is of ex isting
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knowledge;
vii. Ability to communicate with peers in Public Administration / Political Science and scholars from other disciplines and with society in genera!;
vi ii. Ability to promote technologica! , social or cu ltural advancement in a knowledge-based society.
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Aansluitend op de basiskwalificaties in
de bestuurskunde en politicologie3 beoogt het NIG in de doctoraa tsfase van
het hoger onderwijs gekwalificeerde onderzoekers op te leiden. Daartoe bieden
wij verd iepende disciplinaire curs ussen
en geava nceerde cursussen op het terrein van kwalitatieve en kwantitatieve
methoden en techni eken va n ond erzoek. De opleiding biedt promovendi
de mogelijkheid om hun blikveld te
verbreden en kennis te nemen va n de
releva nte disciplinaire on twikkelingen.
Tegelijkertijd biedt het programma echter mogelijkheden om de kwaliteit va n
het eigen dissertatieonderzoek te verbeteren door de theoretische en methodische opzet kritisch te bespreken met
docenten en medecursisten en door
specialistische cursussen te volgen.
Op basis hiervan is een opleid ingsprogramma samengesteld dat inspeelt op een
aantal bovengenoemde ontwikkelinge n.
- Het programma is qua omvang beperkt
tot 30 EC (in plaats van de eerdere 40 EC)
om rekening te houden met de opmars
va n driejarige opleid ingstrajecten en de
beperkte tijd van buitenpromovendi.
- Het programma bestaat uit een beperkt
algemeen deel en een uitgebreide keuzeruimte waaruit studenten , uitgaande va n
hun dissertatieonderwerp, hun vooropleid ing en hiaten in hun competentieprofiel, een op hun eigen situatie toegesneden pakket kunnen samenstellen.
- Om te zorgen voor een opt imale samenstelling van het programma, voert
de directie met elke promovendu s een
intakegesprek. Deze gesprekken zijn
va n groot belang met het oog op het
borgen van de eindtermen bij verschil-

Jen in de instapniveaus van studenten,
bijvoorbeeld va n studenten met en
zo nder een research master, studenten
uit verschill ende landen en reguliere
en buitenpromovendi. Vooral bij de beheersing van de methoden en tech nieken va n onderzoek bestaan er tussen
promovend i grote verschill en.
- In het facu ltati eve deel van het programma kunnen stud enten deelnemen
aan internation ale cursussen , die worden aangeboden door het NIG, internationale verbanden zoa ls EGPA, ECPR
en IRSPM of in coproducties va n het
NIG en deze organ isaties.
- In het programma wi llen we ook kijken of het nodig en zinvol is om een
opleidingsvariant te ontwikkelen die
aans luit op de behoeften van de buitenpromovendi.
Ook op andere punten speelt het nieuwe
programma in op breed gevoelde behoeften.
- Zo blijkt dat het klassieke proefschrift,
in de vorm van een Nederlandstalige
monografie, zeker voo r de reguliere
promovend i die zich voorbereiden op
een wetenschappelijke loopbaan , tot
het verleden behoort. Meer en meer
kiezen promovendi de vorm van een
proefschrift op basis van een bundeling
van samenhangende artikelen gepubli ceerd in toonaangevende internationale tijdschriften. In samenhang met een
steeds groter belang van het publiceren
in internationale tijdschriften voor de
opbouw van een wetenschappelijke
carrière is het ontwikkelen van een
outputgerichte onderzoeksstijl voor
promovend i ee n noodzakelijke voorwaarde. In het ni euwe programma
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wordt hieraan ruim schoots aa ndac ht

Met dit ni euwe programm a biedt NIG

geschonken.

ook in de komende jaren Nederlandse en

- Deze outputgerichtheid heeft scha-

Vlaa mse politicologen ee n aa ntrekkelijk

duw zijden. Daarom besteden we eve n-

programma dat als va nouds voldoet aan

eens aandacht aan de keerzijde va n
' publish or perish ' en het belang van

de hoogste int ernationale eisen .

het publiceren in het Nederl ands . De
laatste tijd is er in de media veel aa ndacht geweest voo r vo rm en va n plagi-

Noten

aat, fraude met ond erzoeksgegeve ns
en vormen van onzorgvuldig ha nd elen

1. Zie:
http: //www.ehea.info/ Uploads/
QF / 050520_Framewo rk_qualifications .pdf.

door onderzoekers. Daarom wordt in
het huidige progra mma veel aa ndacht

2.

Zie: http: //www.nvao.net / page/ down-

besteed aa n alge mene houdingsaspec-

loads/NQF_Dutch_National_Qualifications_

ten met betrekking tot (i) wetenschap-

Framework.pdf.

pelijke int egriteit en (ii) de verbinding
tu ssen praktijk en wetenschap. Ook is
er ee n nieuwe cursus voorzien op het

3. Hoewel de eindkwa li ficaties va n de
bestuurskund e en politicologie redelijk

terrein va n (zorgv uldig) databeheer.
Tot slot is het arbeidsmarktperspectief

vergelijkbaar zijn, zijn er ve rschillen in de
accenten die men zet. Zo wordt in het PA-

een punt van zorg. Uit een studi e va n
het Rathenau lnstituut 4 is geb leken dat

GO-domein meer nadruk gelegd op kennis
omtrent netwe rken en organisaties alsmede

door het beperkte aantal arbeid spl aa t-

het manage ment daarvan. Terwijl er in LOOP
m·eer aa nd ac ht is voo r Normatieve Politi eke

sen slechts voor weinig promovendi
na het afronden va n de dissertatie
een wetenschappelijke carrière in het

Theorieën en Internationale Betrekkingen.

versch iet ligt. Hoewel wij prima ir wetenschappers opleid en, zijn wij van

4. Zie: http: // www.rathenau .nl/ uploads/
tx_tferathenau/ Feiten_e n_Ci jfers_Academi -

mening dat het tot onze vera ntwoordelijkh eid behoort om promovendi be-

sche_Carrieres_2013. pdf.

wust te maken va n dit arbeid smarktperspectief en hen voo r te bereiden
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op een loopbaa n buiten de academie.
Daarvoor zijn inmiddels initiatieven
ges tart. Zo heeft de NIG-AIO -raad in
2015 een zogenaamde carrièredag ge-

Doctoreren in Nederland en
Vlaanderen: het perspectief
van de promotor
Trui Steen (KLJ Leuven/ Universiteit Leiden)

organiseerd. Tijdens deze dag werden
alumni va n de doctoraatsopleiding in

Als (co)promoto r va n een aantal docto-

de gelegenheid gesteld om te vertell en

randi in Nederland en in Vlaanderen werd

over hun loopbaan buiten de uni ve rsiteil.

ik door Res Publica gevraagd om enkele
reflecti es op de doctoraatsopleiding in
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beide lande n te geven. Hi ero nde r v ind je

Een goede prom otor den kt vo lge ns m ij

da n ook enke le overdenkingen, loute r ge-

ook mee over het traject da t vo lgt na de

baseerd op mijn persoonlijke ervari nge n

vier jaar va n het doctoraa tsprogram ma .

aan twee un ive rsiteiten .

Dit doe je ni et enkel in het laa tste half

Ee n va n de discussiepunten over de

jaa r. Een PhD-s tud e nt m oet imm ers al in

doctoraa tsop leiding is of d it va nuit het

de beginfase bepaa lde keuzes maken en

stan dpunt va n de prom otor behoort tot

a nticiperen op de to ekom st. Als pro motor

onderw ij s o f to t onderzoe k. Persoonlij k

houd je rekenin g met de ambities van de

zie ik hier ni et meteen een ve rschil tus-

doctora ndu s en de m a nier waa rop je hem

se n Be lgië en Nederl a nd. Er is onmiske n-

of haar hebt lere n kennen , en ka n je w ij -

baar wel een evolutie doo rh een de ti jd.

zen op opportuniteite n en op act iviteite n

Naar mijn erva ring werd he t begeleiden

of ervari nge n die niet mogen ontbreke n

van een doctoraa t in h et ve rl eden veel

op het cv. De ve rwachtinge n te n aa nz ien

meer als onderzoe k beschouwd , terwijl

van do ctora nd i z ijn ook steeds hoger op

het tege nwoo rdig meer a ls een combi-

het vlak van publicati es, voora l als men

natie va n o nderzoek en onderwij s wo rd t

in de academi sch e wereld w il blijven . Als

gezien. Deze evo lutie ha ngt sterk sa men

pro motor ke n je in principe het veld en

met de tendens tot intern ati o nalisering. In

be n je dus in staa t om te w ij ze n wa arop

veel land en spreekt men al sinds geruim e

een jonge onderzoe ke r moet lett en.

tijd over PhD-students en d ie benadering

Naast een goede manager moet de

hebben we geleidelijk aa n overgenomen.

prom otor een coach z ijn , d ie oog heeft

Wie een doctoraatsople idi ng vo lgt, stelt

voo r het welbev inde n va n de doc toraats-

z ich bijvoorb eeld op co nferenties steeds

student. Di e 'zachtere' ka nt is inderdaad

meer voor a ls doctoraa tsst ude nt of PhD-

heel b elangri jk. Een goede rela ti e tusse n

student , terw ijl men zich vij f of tien jaar

pro motor en doc tora ndus is essen tieel: je

geleden veeleer een onderzoeker of junior

moet open kunn en praten en als prom o-

researcher zo u h ebben ge noe md.

tor oog hebben voor de situ ati e va n jouw

Het pos iti eve aan deze evo lutie is dat

do ctora ndi naas t het werk. Veel jonge on-

de vera nt woordelijkheden van de pro-

derzoekers z itten op een belangrijk p unt

motor breder geworden z ijn . Hi j of zij is

in h un leve n; ze kope n ee n hui s, sti chten

ni et la nge r uitsluitend de onde rzoeksco-

een gezin, ... Ook daa rvoo r is aa ndacht

ord inator di e ero p toekijkt da t h et pro-

nodi g, of moet je a ls prom otor toch de im -

ject goed wo rdt ui tgevoe rd , maar gaa t

pact daarva n op het doctoraa tso nd erzoek

de doc toraa tsstu de nt in opleiding oo k

kunn en inschatten. Maar daarn aas t is de

begeleiden om vaa rdi gheden op het vla k

omgeving belangrijk voor het welbevin -

va n met hodo logie of th eo ri e te h e lpe n

den va n de doctorandi , het in stituut of

ontwikkelen. In Nederl a nd wo rd en do e-

de onderzoekseenheid waa rva n men deel

torand i overi gens al langer 'ass istenten

ui tmaa kt e n voora l de inte rac ties tussen

in opleiding' ge noemd , terwijl in België

de versc hillende jo nge onderzoe kers .

nog d ikw ijls over 'ond erzoekers' wo rdt
ges pro ke n.

Naa r mijn aa nvoelen z ijn de doctoraatsopleidingen binnen

bestuurskunde en
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politicologie, zowel in Nederlan d als in

toraatsst udenten met veel aandacht voor

België, nog steeds erg soepel. Al zijn er

inhoudelijke thema 's, voor methodologie,

zeker verschi llen tussen uni ve rs iteiten.

mogelijkheid tot persoonlijke 'tutorials '

Als promotor in Vlaanderen, bijvoorbeeld,

of seminars in het buitenland, en zelfs

begeleid ik doctorandi binnen een duide-

aandacht voo r de carrière na het docto-

lijk opgezet, maar ook flexibel invulbaa r

raat. Een nadeel is dan weer dat niet alle

programma. Kernelementen zijn onder

cursussen door iedereen als even zin vol

meer dat de studen ten kredietpunten bij

worden ervaren, maar een aan tal toch

elkaar sprokkelen door een aantal metho-

moet gevolgd worden om het certificaat te

dologi sche en inhoudelijke cursussen te

behalen. Het is een volledig pakket, waar-

volgen, twee doctoraatsseminaries te or-

bij er vroeg of laat wel cursussen zijn die

ganiseren, minimaal één maal hun onder-

voor de doctorandus niet van direct nut

zoek te presenteren op een internationale

zijn. Al hoeven naar mijn mening niet

bijeenkomst en minimaal één internat io-

alle cursussen meteen bruikbaar te zijn.

nale publicatie te schrijven. Wanneer het

Vaak is h et ook nuttig om eens met andere

volgen van een cursus besproken is tusse n

thema's of methodieken geconfronteerd te

promotor en PhD-student, zal deze zelden

wo rden. De doctoraatsstudenten kunnen

tot nooit worden afgekeurd als onderdeel

onderling kennis uitwisselen en elkaar op

van de doctoraatsopleiding. In Nederla nd

die manier helpen en ondersteunen . In

is de flexibiliteit erg groot , aa ngezien daa r

Vlaanderen is men soepeler, maar kiezen

vooral belangrijk is dat de promotor en

de doctorandi het totaal van de te volgen

do ctorandu s samen een opleidingsplan

cursuss en een stuk bew u ster om bepaalde

uitt eken en . Maar tegelijkertijd is de oplei-

method es of thema 's goed onder de knie

din g die het Netherlands Institute of Gov-

te krijgen. Mits je dit goed invult - en als

ernment (N IG) aanb iedt aan doctorandi

doctorandus en promotor nadenkt over

een stuk intens iever. Als een doctorandus

welke cursussen gevolgd moeten wor-

hiervoor is ingeschreven en het certificaat

den - is dit systeem erg zinvol , maar legt

wil behalen, moet een hele reeks van vak-

het na tuurlijk meer verantwoordelijkheid

ken worden gevolgd met vaak veel voo r-

bij de doctoraatsstudent en de promotor

bereidend leeswerk .

zelf.

Eén van de grote voordelen van het

2
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volgen van de NIG-tra ining is dat dit het

wordt gezien als iemand die - zeker in het

netwerk van de doctoraatsstudenten en

eerste jaa r - nog veel opleidingen volgt en

het onderlinge gemeenschapsgevoel erg

weinig tijd aan zijn of haar onderzoek be-

versterkt : de doctorandi van eenzelfde

steedt . Een dergelijke opva tting is niet he-

cohorte uit de verschill ende universitei-

lemaa l veren igbaar met een onderwijsas-

ten kennen elka ar, omdat ze regelmatig

sistent zoals we die kennen in Vlaanderen:

samen cursussen vo lgen, en onderzoekers

die heeft een dubbele job en moet naast

die rond eenzelfde th ema werken vinde n

zijn of haar onderzoek veel onderwijsver-

elkaar ook gemakkelijker. NIG biedt een

antwoorde li jkheden verv ull en. In Vlaande-

' totaal' opleidingspakket aan voor doe-

ren is het onderscheid tussen medewerkers

:::)
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die wel of niet met onderwijs bez ig z ijn re-

In tegenstelling tot in Vlaanderen be-

delijk strikt: ofwel heb je als onderwijsas-

staa n er in Nederland ond erzoeksmasters

sistent veel onderwijstaken, ofwel ben je

in de bestuurskunde en de politicologie.

er als ond erzoeker nauwelijks bij betrok-

Dit z ijn tweejarige mas terprogra mma 's ge-

ken. In Nederland kan dit sterk verschillen

richt op sterke studenten met een interes-

van universit eit tot uni ve rsiteit , maar zijn

se in onderzoek. Enige tijd was het volgen

de doctoraatsstudenten in het algemeen

van zo' n master essentieel voor het appli-

wel betrokken bij het onderwijs . De doc-

ceren voor een "NWO Onderzoekstalent "-

toraatsstudenten die ik in Nederland bege-

financi ering (enigsz in s vergelijkbaar met

leid , hebben meestal een proj ect waarvan

de FWO-mandaatfinanciering in Vlaan-

ze ve rwachten er drie tot vier jaar aan te

deren). Met andere woo rden , als je als

werken, maar ze moeten ook elk jaar ve r-

bestuurskundige of politicoloog een On-

sch ill ende cursussen verzorgen binnen de

derzoekstalent wilde aanvragen, moest je

bachelor- en mas teropleidingen. Eén van

een dergelijke onderzoeksmaster gevo lgd

mij n take n als promotor is om hen wat in

heb ben. Onderzoekstalent-subsidies wer-

bescherming te nemen, zodat ze niet nog

de n toegekend voor drie jaar. Het idee

meer onderwijstaken moeten verv ullen

was immers, dat je bij het volgen va n een

en ze vo ldoende tijd overhouden om aan

tweejarige onderzoeks mas ter tijden s het

hun onderzoek te wijden. Wel ben ik er

tweede jaar va n de masteropleiding reeds

voorstand er van dat de doctoraatsstuden-

je do ctoraatstraj ect opstart; precies omdat

ten worden ingezet in het onderwij s. Zo

je da n een onderzoeksvoorstel schrij ft en

geef je hun de kans om ook in dat aspect

cursussen vo lgt ge ri cht op het doen va n

van het academische werk te groeien en

ond erzoek . Deze research masterstuden-

te ontdekken of naast onderzoek ook on-

ten worden echt als onderzoeker gevormd

derw ijs een taak is die hen boeit. Ze staan

en willen vaa k doorstromen naar een

op die manier ook sterker als ze na het

doctoraat. In Vlaanderen bestaa n derge-

doctoraatstraj ect hun academische ca r-

lijke spec ifieke ond erzoeksmast ers niet en

rière willen voo rt zetten. Hetzelfde geldt

worden studenten in de 'gewone' master

overigens voo r onderzoeksproj ecten. Het

vooral inhoudelijk geschoold, terw ijl er

is positief dat doctorandi z ich naast hun

naar mijn mening relatief weinig metho-

doctoraa t met kl einere beleidsgeri chte pro-

dologie wordt bijgebracht. Slechts uit zo n-

jecten bezighoud en, zolang het evenwicht

derlijk z ijn er studenten die bij voo rb eeld

bewaa rd blijft. Dat is ook een taak van de

in het kad er van hun ma sterproef met een

promo tor: mee nadenken over waa r de

uitgebreide dataset of gevorderde statisti-

do ctorandus naartoe wil - of het nu de

sche method e gaan werken. Ondertu ssen

academi sche wereld , een onderzoeksbu-

is men in Nederland teru ggekomen op de

reau, een overheidsorganisatie of ergens

beperking dat enkel wie een onderzoeks-

anders is - en op die manier trachten een

master volgde een Onderzoe kstalent-fi -

goed cv uit te bouwen. Dan gaat het ze ker

na nciering kan aa nvragen. Op die mani er

niet alleen maar om internationale publi-

werden immers kansen ontnomen aan

caties behalen.

bekwa me en ge moti veerde jonge mensen
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die een 'gewone' eenjarige master had-

bredere poule en dit is niet noodzakelijk

den gevolgd. Het loslaten van deze ver-

een nadeel voor de kandidaten uit eigen

plichting is volgens mij een goede zaak.

land , mits zij ook bereid zijn om interna -

Studenten werden immers al onmiddel-

tionaal mee te dingen naar jobs. Uiteinde-

lijk na de bachelor verplicht een keuze te

lijk leer je veel door mobiel te zijn. Elke

maken voor een eventuele academische

instelling heeft immers haar eigen manier

loopbaan, terwijl veel studenten pas tij-

van werken, hanteert toch weer andere li-

dens hun masteropleiding echt geprikkeld

teratuur, of is in andere netwerken betrok-

raken door het aspect 'onderzoek'.

ken. Je horizon wordt zoveel breder als je

Daarnaast hebben de universiteiten

in een andere context terechtkomt of men-

en instituten onderling een verschillend

sen uit een andere context in je organisa-

profiel: sommige zijn wat meer gericht op

tie kan b inn enhalen. We zitten uiteraard

fundamenteel onderzoek, terwijl andere

sowieso in een internationale cultuur,

zich meer focussen op praktijk- en be-

bijvoorbeeld op het vlak van publiceren,

leidsgericht onderzoek. Dat onderscheid

en er zijn internationale congressen waar

wordt wel steeds minder scherp, voorna-

je niet kan wegblijven . Ook dat is een rol

melijk omwille van financiële redenen.

voo r de promotor: aangeven aan de doc-

Veel instituten richten zich op verschil-

toraatsstudenten welke congressen hij of

lende mogelijke financieringskanalen, wat

zij zeker moet hebben bijgewoond tijdens

een grotere diversiteit aan onderzoek met

het vierjarige traject, wat interessante net-

zich meebrengt. Het onderscheid is nog

werken zijn. En uiteraard ga je niet naar

gedeeltelijk aanwezig en dat heeft een

die congressen om enkel met Vlamingen

impact op het internationale karakter van

of Nederlanders om te gaan. Er is wel een

het instituut. Het klopt daarnaast volgens

keerzijde aan de steeds grotere druk op

mij wel, dat in Vlaanderen nog wat min-

mensen om internationaal mobiel te zijn.

der internationaal en meer lokaal wordt

Dat is immers, ook omwille van de privé-

gerekruteerd. Daar is nog marge voor

situatie, niet op alle momenten voor ie-

verbetering. Het rekruteren is sterk afhan-

dereen even gemakkelijk. We moeten dus

kelijk van het onderwerp van het onder-

opletten dat de vereiste tot internationale

zoek: voor een internationaal vergelijkend

mobiliteit het uitbouwen van een acade-

project kan je uiteraard makkelijker inter-

mische carrière bij een aantal mensen niet

nationaal rekruteren dan voor een project

in de weg komt te staan.

rond lokaal bestuur of nationale politiek.

2

De doctoraatsopleiding zal zeker nog

Verschillen in cultuur tussen onderzoeks-

verder evolueren. Laten- wij vooral de ba-

instellingen bemerk je bijvoorbeeld ook

lans tussen de inhoudelijke en mensgerich-

aan het feit of stafvergaderingen typisch

te kant van het begeleiden van doctorandi

0

in het Engels of in het Nederlands worden

bewaken, evenals de kansen voor docto-

2
>Vl

gevoerd.

randi om een diversiteit aan talenten te ont-

Een internationale aanpak en mentali-

wikkelen en zo een opstart te creëren naar

zw

teit is een goede zaak. Als je internatio-

een mooie loopbaan, ongeacht of deze bin-

w

naal rekruteert, krijg je bijvoorbeeld een

nen of buiten de universiteit plaatsvindt.
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Verschillen tussen
universiteiten groter
dan tussen landen:
mijn ervaring als
doctoraatsstudent

en op die manier kwam ik zeer nauw in

Luzia Helfer (Universiteit Leiden/ Universiteit

leren kennen, alvorens aan de Universi-

Antwerpen)

contact met de werkwijze van een Zwitserse universiteit. Tijdens mijn research
master aan de Universiteit van Amsterdam heb ik later een heel ander systeem
teit Leiden en de Universiteit Antwerpen
aan mijn promotietraject te beginnen.

Ja, ze bestaan, promovendi die al jaren

Uiteraard bestaan er belangrijke verschil-

voor zij aan hun opleiding begonnen, wis-

len tussen landen, verschillen die groten-

ten dat zij uiteindelijk het traject zouden

deels te wijten zijn aan institutionele en

ingaan om een doctortitel te verwerven.

wettelijke regels, bijvoorbeeld over de

Maar de doelgerichte student die altijd een

status van een promovendus. Een aantal

van de besten was en tijdens zijn promo-

belangrijke verschillen tusse n Nederland

tie toewerkt naar een wetenschappelijke

en Vlaanderen zal verder aan bod komen.

carrière is meer een droombeeld dan rea-

Zoals vergelijkende studies in de weten-

liteit. Ik hoorde in ieder geval niet bij dat

schap vaak inzichten bieden , hoop ik het

groepje. Mijn eerste kennismaking met de

ene of andere in zicht te kunnen bieden

wetenschap tijdens mijn bacheloroplei-

in de bijzonderh eden va n het systeem in

ding aan de Universiteit Fribourg in Zwit-

beide landen. Hoewel ik in de aanloop

serland was vooral, dat een academische

naar dit artikel via e-mail met meerdere

opleiding wel interessante vraagstukken

promovendi uit de politicologie uit zo-

opriep, maar mij vooral de mogelijkheid

wel

Nederland

(Amsterdam,

Leiden)

Vlaanderen

(Antwerpen,

Leuven)

bood om buiten de studie veel ervaring op

als

te doen. Het waren uiteindelijk altijd pro-

persoonlijk contact heb gehad, zijn de

fessoren en assistenten die ik in de loop

inzichten di e ik hier deel uiteraard van

van mijn opleiding tegenkwam die ervoor

een persoonlijke aard. Het is niet de be-

hebben gezorgd dat ik nu kort voor het

doeling dat hi er een algeheel beeld wordt

einde van mijn promotie sta aan de Uni -

geschetst en ik zeg niet voor iedereen te

versiteiten va n Leiden en Antwerpen. Zo-

kunnen spreken. Tegelijkertijd wil ik hier

als er niet één weg is naar een promotie,

al onderstrepen dat, ook binnen deze

is er niet de manier van promoveren. Elk

structuren, door uni ve rsiteiten en indi -

project vraagt om een andere inst ee k, en

viduele promotoren toch een heel ver-

de ac htergrond van promovendus en pro-

schillende invulling wordt gegeven aan

motor spelen een belangrijke rol.

een promotietraject. Verschillen tussen
;,:,

In de loop van mijn universitaire op-

uni versiteiten binnen een land zijn mis-

C

leiding heb ik kunnen kennismaken met

schien zelfs groter dan tussen de twee

:::
m

zeer

wetenschappelijke

landen . De aanloop, het promotietraject

trad ities. Het Duit se systeem is m e wel-

verschillende

op zich en de kansen in de wetenschap

bekend. Tijdens mijn bacheloropleiding

na afronding van een promotie zullen aan

was ik voorzitter va n de studievereniging

bod komen.
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Nederland: de research master

'Graduale Programme ' dat ta lentvolle indi vidu ele promove ndi financiert, is NWO

Een van de belangrijkste verschillen tussen

inmiddels van dit b eleid afgestapt. Te-

Nederland en Vlaa nderen in de aan loop

recht , omdat voor goed onderzoek, zeker

naar een promotie zijn de resea rch masters

in het kader van een (zelfstandig) promo-

die inmiddels aan bijna elke Nederlandse

tietraject, tijd nodig is. Tijd om ook eens

universiteit worden aangeboden. In meest-

de verkeerde keu zes te maken en daar dan

al twee jaar, in plaats va n één of anderha lf

op terug te kom en. Na tuurlijk is het abso-

jaar in een 'gewone' mas ter, worden topstu-

luu t mogelijk om binnen een periode va n

denten ex pliciet op een mogelijk promotie-

dri e jaar een goed proefschrift te maken .

traject voo rbereid . Terwijl in Leiden voora l

Hoewel het fundament dat een res ea rch

aandacht wordt besteed aan inhoudelijk

master biedt uiteraa rd stevig is, moet de

th eoreti sche vraagstukken, richt zich de re-

promove ndu s niettemin ook aan z ijn huis,

search master aa n de Uni versiteit va n Am-

het proefschrift, kunnen bouwen en er-

sterdam meer op de methoden. Ongeacht

voor zo rgen dat het niet bij de eerst e klei-

deze verschillen in in valshoek is het groot-

ne w ind stoot of kritiek in stort. Een goed

ste voo rdeel dat een research m as ter biedt,

proefschrift en promotie vragen tijd.

dat h et fund ament waarop het proefschrift

Hoewel een research master du s zeker

uiteind elijk wordt gebouwd sterker is. De

een voo rd eel kan z ijn , neemt dat n iet weg

promovendus heeft meer en een bredere

dat uiteraard ook stu denten zo nd er een

kennis van zijn va kgebi ed , inhoudelijk en/

dergelijke opleiding goed geschikt zijn

of met hodologisch , waardoor zij / hij keuzes

voor een promoti e. Tot deze programma's

die worden gemaakt beter kan toeli chten.

worden immers a lleen de b es te studenten

Naa st voordelen tijdens het promotietraject

to egelaten . Maar veelal ontdekken stu-

kan een bredere opleidingsbas is ervoor zor-

denten pas op een later moment tijd ens

gen dat de toekomstige wetenschapper be-

hun mas ter dat zij graag de we tenschap

ter in verschillende (deel)gebieden van zijn

in willen. Dat was ook bij mi j het geval,

disciplin e kan worden ingezet. Dat vertaalt

hoewel ik ' to evallig' van uit het buitenland

zich mogelijk in een betere toegang tot de

komend e in een resea rch master belandde

arbe idsmarkt na afloop van de promot ie.

(zonder echt te we ten wat het precies in -

Vaak komt binnen een promotieproj ect

hi eld). Summer Schools en opleidingen

maar één methode en één, althans breder,

di e door uni versi teiten ze lf of an dere or-

va kgebi ed aan bod . Een research master

ga nen zoals het NIG worden aangeboden,

biedt hi er tegengew icht.

b ieden studenten de mogelijkheid om

Van de research masters werd de af-

zich ve rder te ont w ikkelen ti jdens de pro-

gelopen jaren bea rgum enteerd dat ze

mo ti e. In di e zin is het Nederl a ndse sys-

toela ten het promotietraject te ve rkorten.

teem met research m as ters niet beter of

Promovendi die een research master heb-

slechter, maa r bi edt het voor een b epaalde

ben behaa ld, zoud en maa r dri e jaa r nodig

groep studenten gewoon meer m ogelij k-

zUJ

hebben, terwijl 'gewone' masterstud enten

heden di e tijd ens het promotietraj ect en

UJ

vier jaar ter beschikking krij gen . In zijn

later een voordeel kunnen zijn.
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Vlaanderen : de
doctoraatscommissie

a ls do ctoraatsstud e nt om jaa rlijks op ee n
rijtj e te ze tt en wa t je a l gedaa n hebt e n
wa t je nog moet doen ". Hie rdoor blijft het

In Nederl a nd wordt me t de 'commissie'

traject o p sc he m a . Ee n tw eede belang-

gerefe ree rd aa n de prom oti ecommissie

rijke rede n di e alle prom ovendi in hun

die to es te mming geeft to t he t ve rl ene n

a nt woo rd e n ve rmelden , wa s he t feit da t

va n de graa d va n do ctor. De Vlaa mse doc-

zij door de breder sam e nges telde com-

toraatsco mmi ss ie heeft ee n a nd e re fun c-

missie to ega ng hebben to t mee r ex pertise.

ti e. Meestal bes taa nd e uit (co)promotoren

Terwijl de (co)promotore n vaa k di cht op

e n zowe l ee n a nd e r intern al s ee n exte rn

het o nd e rwe rp va n de prom ovendi zitte n,

lid van de un ive rsit eit , begeleidt de doc-

e rvaren de pro movendi het a ls positi ef dat

to raatscommi ssie de promovendu s gedu -

a ndere lede n va n de commi ssie vaa k een

rende het pro moti e trajec t. Via jaarlijkse

net iets and e re ac hte rgrond hebbe n: "Zij

bijeenkoms te n wo rdt de voortgang be-

hanteren daaro m so ms ee n a nd e re in va ls-

s proke n. De jury beoo rd eelt in Vlaande re n

hoek of bieden ee n a nd e r perspecti e f da n

u iteindeli jk het manu sc ript van de promo-

ee n (co)pro mo tor. Dit ve rt aa lt zich ook in

vendu s. In Nede rl a nd is de mogelijkheid

de aa rd va n de fee db ac k, e n het feit dat

tot h e t vorme n va n ee n begeleidingscom -

e r di ve rse me nin gen z ijn , vind ik we l nut-

m iss ie mogelijk in Leid e n (a rtikel 7, pa-

ti g". De promove ndi zijn erva n ove rtui gd

ragraaf 1), maar niet te ru g te vinden in

da t dit de kwa liteit van hu n proefschrift

de regle me nten van and e re Nederlandse

te n goede ko mt: "Doo r h un kriti ek werd

unive rsiteite n (VU, UvA , Twe nte, RU) .

ik ged wo nge n om vee l kriti scher na te

Voor zove r mij bekend , wo rdt in Leid e n

de nke n over de method e e n o m beter te

bij politi co logie geen gebruik ge maa kt va n

beschri jven waa rom ik voo r d ie methode

deze mogeli jkhei d.

geko ze n he b ". Op de ken n is van leden van

Om da t ik zelf gee n doctoraa tsco mmi s-

de commi ss ie kunnen z ij ook buiten de

sie had , heb ik met een aantal Vlaa mse

bijeenkoms te n ee n beroep doen. Hie raan

promo ve ndi va n de Uni ve rsite it Antwe r-

ve rbond e n is he t laa tste punt da t we rd ge-

pen en Le uve n ges proke n . Sommigen

noemd , name li jk he t feit da t de co mmi s-

van he n z ijn ko rt geleden gepro mo vee rd ,

sie "feedb ac k o p ma at " geeft. Zij bewaakt

terw ijl a nd e ren net aa n hun traject z ijn

uit eindelijk gedure nd e het hele traject

bego nnen . On afh a nkeli jk va n elkaar wa-

he t proefsc hrift a ls ge heel en de co mmi s-

ren zij het a lle m aa l ee ns over het posi-

sieleden zij n , zoa ls ee n pro movendus ze

tieve effect va n ee n doctoraa tscommissie

noemde, "tegelijk b ui te nstaa nd er en insi-

op h un werk e n we rkw ijze. Ee n dri eta l

de r". Op di e ma nie r kunn e n (negati eve)

redene n we rd verm eld. Te n ee rste wordt

ve rrass inge n aa n het eind e va n een pro-

door de jaa rlij kse bijeen ko mste n van de

moti e traject word e n voorko me n . In z ijn

commi ss ie de voo rtga ng va n het project

ge heel blijkt een begele ide nde doctoraa ts-

bewaakt. De rege lmatige meetings zorge n

co mmi ss ie zoa ls deze aa n Vlaa mse uni -

vo or dea dlin es waar, naas t co nfe re nties,

ve rsit eite n be kend is doo r de promovendi

naartoe wo rdt gewerkt: " He t d w ingt je

als zee r positi ef te worde n e rva re n. Naast

;,:,

C
OJ

~

m
m

"z
V,

-<

s:v

0

V,

C

-------~ s:

2015 - 3 • RES PUBLICA

382
DOCTORAATSOPLE IDINGEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

de al be no e mde voord ele n gee ft ee n der-

en Vlaa nd e re n even moeilijk is om na af-

gelijke co mmissie de promovendus de

ronding van een promoti etraject door te

mogelijkheid ee n brede r netwerk op te

kunn e n gaa n in de wete nsc hap . Een groo t

bouwe n , wat positieve gevo lge n kan h eb-

belang hebben hierbij de fin a ncieringsin-

ben voo r de toegang tot de (academische)

strum e nte n va n FWO in Vlaa nde!en en

arbeidsmarkt na het afro nd e n van he t

NWO in Nede rland voo r indi viduele on -

proefschrift.

derzoekers.
In Nederland kent men, zoals in veel
andere land e n, een be urs voor net ge pro-

Doctor - en dan?

mo veerde wetenschappers om voor de
duur van twee jaa r e rva rin g op te do e n

"U it kracht van de bevoegdheid , ons bij

aan een buitenlandse univers itei t (Rubi -

de wet to ege ke nd e n vo lgens het besluit

con). Ee n VENI-beurs daa re ntege n (d ie

va n de promotiecommissie, hier tege n-

het moge lijk zou make n om in Neder-

woordig, ve rkla ar ik bij deze u , [voeg

land ee n e ige n proj ect op te ze tt en) is

jouw na a m in] te bevorderen tot doctor."

door een net gepro movee rd e o nd erzoeker

Wat z ulle n deze woorden a ls mu zie k in

nauwelijks te bemachtigen, vaak omdat

de oren van de promove ndi klinke n. He t

het cv no g niet sterk ge noeg is e n m e n

proefsc hrift is goedge ke urd e n famili e e n

te weinig publicaties hee ft. Hi erdoor blijft

vri en den z ijn in een zaa l om dit bij zon-

voor velen di e, om wat voor reden ook, in

dere mome nt met je te delen. Eindelijk

Nede rl a nd willen blij ven, all ee n de mo-

is die las t van jouw sc ho ud e rs e n ben je

gelijkh e id om een aanstelling te zoeken

vrij . Je bent er waarschijnlijk de afgelo-

a ls do ce nt of onderzoeke r aa n een unive r-

pen maanden al achter ge komen dat de

siteit.

graad va n doctor di e je zo veel slapeloze

De Vlaamse overheid daaren tegen kent

na chte n heeft gekost maar van beperkt e

het ' postdoctorale ma nd aat', zoals dit in -

waarde is op de arbeidsmarkt. Ook op het

strum e nt door het FWO wo rdt ge noe md.

academische gebied.

Dit geeft promovendi, ook uit het buit en-

De discussie over he t rendement va n

la nd , de ka ns o m een eigen onderzoeks-

een doctoraatstitel, voora l ook buiten de

project op te zetten aa n een Vlaamse

wete nschap, wo rdt eld ers al gevoerd. Ik

uni versiteit ged ure nde dri e jaar, zelfs met

za l mij hi e r op de toeko mst binne n de we-

een kan s op ver le nging. Vooral voor pro-

tenschap beperken, omdat d it is waarmee

move ndi di e duid elijk ee n onderzoekspro-

ik nu , aa n he t eind e van mijn eigen pro-

fiel wi ll e n opbo uwen , is een dergelijk fi-

motietraject, zelf bez ig ben . Het li gt in de

nan cieringsin stru ment van gro te waarde.

aard va n de zaak dat de piramide steeds

Volgens de webs ite va n het FWO lag h et

0

spitser to eloop t e n er s teeds mind er ba-

slaagpercentage in 2014 op bijna 25 % .

~

nen z ijn naarmate men hoger klimt op de

In ve rgelijking met Nederland zijn er dus

V')

acad em ische ladd er. Mij z ijn geen cijfers

voor zo juis t gepromoveerde onderzoe-

zw

uit de sociale wetenschappen bekend,

kers meer mogelijkh ede n in Vlaanderen

w

maa r ik ga ervan uit da t het in Nede rl a nd

te ve rbli jven, terwijl va n ge promoveerd e
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onderzoekers in Nederl and vaak wordt
verwacht dat zij ervaring opdoen in het
buiten land.
In deze bijdrage werden structurele verschi ll en in het promotietraject in Vlaanderen en Nederland benoemd en van uit het
zicht van de promovendu s belicht. Deze
geven uiteraard maar een beperkt beeld .
Het is las tig concluderen of een promotietraject in Nederland of Vlaanderen beter
zou zijn . Zoals in het begin gezegd, biedt
deze bijdrage insp iratie om van elkaar te
leren. De mijns inziens sterke punten uit
beide landen , de Nederland se resea rch
master en de Vlaamse doctoraatsco mmi ssie, zij n aan bod gekomen. Mijn ervaring is
dat vooral tu ssen de universiteiten binnen

een land grote versch illen bestaan. Word t
op artikelenbasis of met een monografie
gepromoveerd? Bestaat de verwachting
dat het proefsc hrift binnen het co ntract
wordt verdedigd, of is het vo ld oende dat
het manuscript naar de promotiecommissie wo rdt gestuurd ter beoordeling? Zijn
er wekelijkse of maandelijkse bij eenkomsten tu ssen (co)promotor en promovendus? Concluderend: hoewel er duidelijke
verschillen zijn in het traject in Nederland
en Vlaanderen , zijn de versch illen tu ssen
uni versiteiten binnen een land in mijn
belevenis vaa k gro ter dan tu ssen de landen. Op veel vlakken lijkt promoveren in
Antwerpen en Amsterd am meer op elkaar
dan in Amsterdam en Leiden.
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Kiesstelsels en lokale
activiteit: het mediërende
effect van electorale
kwetsbaarheid
Audrey André, Sam Depauw en Sha ne Martin

EEN SAMENVATTING VAN
André, A., Depauw, S. & Martin, S. (2015) . Electoral Systems and Legislators ' Constituency Effort: The Mediating Effect of Electoral Vulnerability. Comparative Political
Studies, 48 (4), 464-496 .

Kiesstelsels bepalen hoe kiezers worden

in strijken. Parlementsleden die verkozen

vertegenwoord igd. Meer bepaald ontlenen

we rd en met een ruime marge, daarente-

kandidat en aan kiesst elsels incentives en

gen, kenne n niet de zelfd e restricties en

drijfveren om, los van de part ijrepu tatie,

kun nen z ich toeleggen op ande re ambi-

een persoonlijke reputatie op te bouwen

ties (Heit sh usen, Young & Wood, 2005).

(Carey & Shugart, 1995) . Stud ies hebben

Huidig o nd erzoek naar de implicaties van

dit effect van kiesstelsels ec hte r ni e t altijd

de electora le kwe ts baarh eid va n parle-

kunnen aan tonen. Wij argum e nteren dat

mentsleden voor hun gedrag beperkt zic h

eerdere stud ies vaak niet goed hebben

tot meerderheidsstelsels. Maar de meeste

ingesc hat hoezeer de kwetsbaarheid van

landen verk iezen niet één parlementslid

een kandidaat om niet verkozen te raken

per distri ct. Waar per district meer dan

het effect va n he t kiesstelse l medieert.

éé n parlem e ntslid wo rdt verkozen, heeft

::::J

C
0:,

Parlementsleden w ill en herkozen wo r-

voo rgaand onderzoek vaak mogelijke ver-

den , niet in het minst omdat dit het pad

sch illen tussen parlementsleden in een-

~
m
;:,,:

effent voor andere doeleinden, zoals een

ze lfde district onder de mat geveegd . Dit

z

hogere functie of ee n spec ifi ek bel eid .

o nd erzoek too nt aan dat we in re kenin g

0

Parlementsleden die slec ht s nipt verko-

moeten bre nge n hoezeer de drijfveren

0
m

zen werden, zetten hun verdere politieke

om ee n persoonlijke reputat ie op te bou-

carrière het meest op het spel wanneer ze

wen verschillen voor parlemen tsleden d ie

hu n loka le ac hte rban lin ks late n li gge n of

voor een fel te bevechten ve rki ezingsstrijd

he n op ee n a nd e re manier tege n de haren

staa n e n voo r parlementsleden di e zeker
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kunn e n z ijn va n hun herve rk iezing. Meer

ren zijn aanwezig op soc ial e evenemen-

bepaald stell en we een int e rac tieve rela-

ten in de regio . Maar a ll e n spenderen ze

tie voorop tu ssen het ki esste lsel enerzijds

tijd in he t district. De pa rl e mentsleden die

en de electorale kwetsbaarheid va n parle-

het mees t moeten vrezen ni e t herkozen te

ment slede n anderzijds.
Om deze propositie te testen, ontw ikkelden we een ni e uw e comparatieve

ren door maar we inig tijd door te brengen

maa ts taf va n electorale kwetsbaarheid

in het district. Parle me nt sleden di e ve rko-

e n verzamelden we me t he t PARTIREP-

ze n werden met een ruim e marge, daar-

proj ect nieuwe dat a op he t niveau va n de

e ntege n, worden ni et geco nfronteerd met

indi vidu ele parleme ntslede n in vee rti e n

dezelfde beperkingen.

landen wat betreft hun lokale activit eit.

In lijn met recent onderzoek heeft de

Tussen maart 2009 e n januari 2012 wer-

grootte va n he t kiesdistrict (d. i. het aa nta l

den nationale e n waar mogelijk ook regio-

zetels dat in he t di strict wordt ve rd eeld)

nale parlementsleden bevraagd in België,

een ander e ffect, afhankelijk va n de mo-

Duitsland , Frankrijk, Hongarije, Isra ël,

gelijkheid voor kiezers om ook voor in-

Italië, Nede rl a nd, Noorwege n , Oosten-

dividuele

rijk, Pol e n , Portugal, Spanj e, het Verenigd

gesloten lij s tsystemen nee mt de lokale ac-

Koninkrijk e n Zwitserland - zij vertegen-

tiviteit va n parlementsleden af in de gro te

IJ:
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N

kandidaten

te s te mmen.

In

woordigen de grootst mogelijke va ri ë teit

kiesdi s tri cte n; in prefe rentiële systemen

aan s ta a tsstru cturen , kiesstelsels e n par-

neemt he t aa ntal uren dat parlementsle-

tijsys te me n. We ontvingen 1911 antwoor-

den werken in het district juist toe in de

de n; dit is ongeveer éé n op vier. Bijko-

grote di stri cten. In preferentiële systemen

mende tes ts onderstrepen dat dez e groep

is er in de gro te district e n een groot aa n-

niet e rg versch ilt van de parlementsleden

ta l partijge noten dat elkaar beconcurreert

die nie t a nt woordd en wa t betreft h et be-

om de voorke urste mm e n waa rmee ze ook

stuursniveau waarvan ze deel uitmake n ,

van op ee n lagere plaats op de lij st ver-

mee rderh eid of oppositie, partij of ge-

ko zen kunn e n worden. Belangrijker nog,

slac ht (voo r meer de tail s, zie Deschou we r,

het negatieve effect van de grootte van

Depauw & André, 2014).

u

z ul le n worden, kunnen he t z ich niet veroorloven zelfs e nkel e kiezers te bruu ske-

het distri ct in geslotenlij stsyste men wo rdt

Dit onderzoek - het meest uitgebreide

zwakker o nd e r de parlementsleden d ie

tot dus ve r - toont aa n dat het effect van

het mees t hun ze tel dreige n te ve rli ezen

kiesstelsels op de lokale activ iteit va n par-

aan een andere partij . Maar he t positieve

lementslede n afhankelijk is va n hun elec-

effect van de districtsgrootte wordt juist

torale kwe tsbaa rh eid. Die lokale activiteit

sterker in preferentiële systeme n onder de

werd ge me te n aan de hand van he t aantal

parlementsleden die h et meest hun ze tel
dreigen te verliezen aa n ee n partijgenoot.

er:

werkuren dat een parlem e nt slid in het dis-

Cl

trict ac ti ef is in een doorsnee maand. Som-

Deze bevindingen hebben ten minste

0

mige n co ncentreren z ic h op d ie nstb etoon,

dri e belang rijke implica ti es voo r zowel

z

and ere n trac hten gemee nschapsgelden te

het ve rki ezings- als parle me ntso nderzoek.

verkr ijge n voor het di s tri ct e n nog ande-

Te n eers te dragen ze bij tot ee n beter be-
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grip van de gevolgen van versch ill ende
kiess telsels. De gewoonte om electorale

in andere systemen, met name in lijstsystemen.

drijfveren als onveranderlijk te beschouwen voor alle parlementsleden die opkomen in hetzelfde district is in acc ura at,
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Hoe 'trendy' kiesstelsels
Europese democratieën
veroveren
Damien Bol, Jean-Benoit Pilet en Pedro Riera
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Waarom worden zetels in sommige landen

bepaalde kiesstelsels verkiezen boven an-

evenredig verdeeld, terwijl dit niet het ge-

dere stelsels .

val is in andere landen? Waarom hebben

:::;
UJ
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t::
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UJ

0
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veronde rstellen

vaak

dat keuzes voor kiesstelsels onafhankelijk

kiesstelsel? Vaak wordt verondersteld dat

va n elkaar gesch ieden: elk debat zo u op

het kiesste lsel het resultaat is van strate-

volst rekt geïso leerde basis plaatsvinden .

gisc h gedrag va n (grote) politieke partijen .

Hervorm ingen van kiesstelsels wo rd en

Op basis van een onderzoek naar kiesstel-

beschreven als het resultaat van partijpo-

sels in Europese land en tussen 1945 en

litiek, waarbij partijen hun macht trach-

2011, betogen wij dat de keuze voor een

ten te maximaliseren. Politici besteden

kiesstelsel soms mede wordt bepaa ld door

echter ook aandacht aan institutionele

kiesstelsels in andere landen .

innovaties in buurlanden . Wat wij bear-

Gedurende de laatste
IJ:
V

Onderzoekers

landen een voorkeur voor een bepaald

twint ig jaar is

gumenteren is dat, zoals aangetoond in

de academisc he literatuur over kiesstel-

de literatuur over policy diffusion, de in-

selwijzigingen sterk gegroeid. Aanleid ing

gebruiknam e van een nieuw kiess telse l in

voor d it academ ische debat waren de her-

bepaalde landen een regionale trend kan

vormingen van de kiesste lsels in Italië,

creëren. Als bepaalde elementen van kies-

Japan en Nieuw-Zeeland in het begin van

stelsels in meer en meer landen geïmple-

de jaren negentig, na een relatief lange

menteerd worden, za l de indruk ontstaan

'stilte ' rond dit onderwerp in de vooraf-

dat dit element zorgt voor efficiëntere of

UJ

Cl

gaande decennia . Als gevolg van deze ge-

geschiktere kiess telsels. Dit kan leiden tot

0

beurtenissen is er een academisch debat

de aanpassing van ge li jksoortige elemen-

zUJ

onts taan over de vraag waarom politici

ten in andere landen .
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Om de hypothese te testen dat be-

!rieten wa ren ' trend y' in de jaren zeve nt ig

paa lde 'superieure ' ki esstelsels z ich ve r-

en tac htig. Deze we rd en geïmpl ementeerd

spreide n, bestuderen we ki ess telsels in

in de nieuwe Zuid -Euro pese de mocratieën

Europese land en tussen 1945 e n 2011. We

(Spa nj e, Griekenl and , Cyp rus) . Voor ki es-

bestude ren in welke mate binne n syste-

drempels is de toena me het sterkst in de

men va n evenredige ve rtegenwoo rdigin g

jaren negentig, met de democ ratiserin g

elementen wo rd en geïntroduceerd di e de

van het voo rma lige Oostblok. De mees-

evenredi ge vertegenwoordi gi ng beperken,

te van deze voo rmalig co mmuni stische

zoals ki esdrempels en kl e ine ki esdi stric-

landen besloten een kiesstelsel met een

ten (mind er da n acht ze tels per di st ri ct) .

kiesdrempel in te stellen. Kiesdrempels

Kiesstelsels met ' beperkte' evenredi ge ver-

werden ook in ee n paar Wes t-Euro pese

tegenwoo rdiging z ijn recent onder de loep

la nden geïntrod uceerd (België, IJ sland).

ge nomen door John Carey en Simo n Hix

Op dit mo ment gebruikt meer dan de helft

in een artikel gepubliceerd in de Amer-

va n de Europese la nden ee n kiesdrempel,

ican Journal of Politica/ Science (2011). Dé

terwijl ze zee r zeldzaa m ware n in de jaren

clai m va n deze auteurs is da t dergelijke

vee rtig en vijftig. Het ge bruik va n kl eine

systemen een perfecte balan s bewerkstel-

kiesd istricten is daa ren tegen relatief con-

ligen tusse n vertegenwoordiging enerzijds

sta nt gebleven in de tijd; voortdurend

en verantwoordi ng a nd erzijd s. Evenredi ge

maa kt ongeveer derti g tot veerti g procent

vertege nwoordiging leidt tot betere ver-

va n de landen gebru ik va n dergelijke di s-

tege nwoo rdin g van (kl eine) parti jen da n

tricten.

'First-past-the- post'. Eve nredige vertegen-

In een volge nde sta p stellen we dat het

woo rdin g leidt er echter ook toe dat er veel

toen emende ge bruik va n ' beperkte ' even-

partij en in het parlement kom en, en dat

redige vertege nwoo rd ing (deels) toe te

deze partij en relatief kl ein zijn . Dit zorgt

schri jven is aa n verspreiding va n land tot

ervoor da t coaliti eregerin ge n ontstaa n; bij

land. Anders gezegd: a ls ee n bepaa ld land

coali ties is het echter o nduide lijk welke

ki est voor een dergel ijk kiesstelsel, zet dat

coaliti epartij exact ve rant woo rd elijk is

a ndere landen aa n in eenzelfde richting

voo r welk beleid . Carey en Hix stell en

te bewegen. Dit betreft in het bijzonder

dat een tre nd in de ri chting systemen van

la nden di e op enige rl ei w ij ze een band

beperkte evenredige ve rtegenwoordi ging

met elkaar hebben . Om deze hypoth ese te

waa rn ee mbaa r is .

testen, wordt gebruik ge maa kt van een lo-

Op de bas is van data ve rza meld doo r

gisti sche regress iea na lyse. In deze anal yse

het ' Electora l System Changes in Europe

wordt de inge bruikn a me va n kiesdre m-

si nee 1945 '-projec t stellen wij dat er in

pels en kl eine kiesdi stricten in verba nd

Euro pa inderd aad steed s meer elementen

geb racht met het gebruik van soortgelijke

0

zijn geïnt rod uceerd d ie evenred ige vert e-

mechanismen in zoge naa mde 'vergelij k-

Cl
rn

genwoo rdiging beperken. We tonen ve r-

bare landen'. We defini ëren 'vergelijkba re

z

:,:,

volge ns ond er meer aa n dat kiesdrempels

land en ' op ve rschill end e wi jze n: als buur-

en k leine di stri cten ve rbond en zijn aan

landen (bij voo rb eeld Zweden en Finland),

twee ve rschill ende period es . Kl ein e di s-

als landen met deze!fd e democratisch e
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ac htergrond (bijvoorbeeld Grieke nland en

over kiesstelselwijzigingen (ongeac ht of

Portugal) en als landen met dezelfde taal

een hervorming daadwerkelijk vo lgt) een

(b ij voo rbeeld Duitsland e n Oostenrijk).

diffu sie-effect optreedt.

De an alyses tonen aa n dat het d iffu sie-

Terwijl onderzoek naa r ki ess telsels in

effect over ' vergelijkbare land e n ' a fn eemt

de a fg elope n ja re n steeds meer is gaa n

met de tijd. Er is een sterk (en stati stisch

vergelijken tu ssen ve rschillende landen ,

sign ifi ca nt ) diffusie-effect over twee, drie

werden hervo rmin ge n in ki esstelsels tot

e n vier jaar. Met andere woorden : kort

nog toe alt ij d als onafhankelijk va n elkaar

nadat een bepaald land ee n ze kere her-

beschouwd. Dit ond e rzoek toont aan dat

vo rming va n het kiesstelsel heeft doorge-

dit niet a ltij d ee n gerec ht vaa rdigde keuze

voerd, is er een ve rhoogd e ka ns dat ' ver-

is: hervorm ingen in een be paald land

ge lijkbare' landen ee nzelfde hervormi ng

kunnen leiden tot gelijksoortige hervor-

doorvoe re n. Dit effect wo rdt ec hter z wak-

mingen in la nden met een geografisc h e

ke r naarmate de tijdss panne toe neemt.

of culturele band met dit land. De waar-

Deze res ultaten s uggere re n dat he t ' diffu-

schijnlij kheid dat een la nd ee n be paald

sie-effect' voora l een kort e termijnka ra kt er

kiesstelsel hant ee rt, wordt mede beïn -

heeft.

vloed door he t aa ntal ' vergelijkbare lan-

De getoond e effecte n blijve n bestaan

den ' dat dit stel se l al heeft aange nome n .

als verschillende param e ters verschoven
worden. De effecten zijn dezelfde voor
ki esd re mpels en kleine kiesdis tri cten, afzonde rlijk van elkaar. Ook b lij ve n de ef-
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Effecten van de kiesdrempel
op het Belgische
partijlandschap
Min Reuchamps, François Onclin, Didier Caluwaerts en Pierre Baudewyns

EEN SAMENVATTING VAN
Reuchamps, M., Onclin, F., Caluwaerts, D. & Baudewyns, P. (2014). Raising the
Threshold, Fighting Fragmentation? Mechanica! and Psychological Effects of the Legal
Electoral Threshold in Belgium. West European Polities, 37(5), 1087-1107.

Om de versp lintering van het Belgische

waar de wettelijke drempel hoger ligt dan

partijlandschap tegen te gaan, werd begin

de natuurlijke drempel.

jaren 2000 een wettelijke kiesdrempel van

Onze eerste doelstelling was om het

vijf percent geïntroduceerd. In dit artikel

onmiddellijke mechanische effect van de

worden de mechanische en psychologi-

kiesdrempel te meten. In de vijf bestu-

sche effecten van deze kiesdrempel on-

deerde verkiezingen kwamen mechani-

derzocht. Aangetoond werd, dat de effec-

sche effecten slechts voor in twee verkie-

ten ervan op kiezers beperkt zijn, maar

zingen. In de federale verkiezing van 2003

dat de drempel wel een psychologisch

verloor Agalev drie zetels en N-VA twee

effect heeft op partijelites. Daarenboven

zetels door de kiesdrempel. In de regio-

vonden we dat het aantal kieslijsten op

nale verkiezingen van 2009 werden twee

korte termijn verminderde, omdat het

zetels anders toegewezen als gevolg van

aanta l pre-electorale coalities steeg, maar

de kiesdrempel - beid e in de Franse taal-

dat de kiesdrempel de fragmentatie van

groep in Brussel. De mechanische effecten

het partij systeem op de lange termijn niet

zijn dus beperkt, en de kiesdrempel heeft

;:r:,

verhinderde.

de (dis)proportionaliteit van het kies sys-

0:,

De studie is gebaseerd op data van

teem niet fundamenteel beïnvloed, omdat

;,;:

drie federale verkiezingen - 2003, 2007 en

de mechanische effecten zo beperkt waren

z

2010 - en twee regionale - 2004 en 2009.

en omdat ze voorkwamen in kieskringen

0

Hoewel de kiesdrempel toegepast wordt

waar relatief veel zetels werden verdeeld.

C,

in alle kiesdistricten, kunnen we het effect

Een andere vraag ging over de reductie
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enkel bestuderen waar er een mogelijk

van de versplin tering van zetelaandelen

effect is: dit is het geval in acht federale

in het Parlement. Hoewel de versplin-

kieskringen en in elf regionale kieskringen

tering een hoogtepunt bereikte in 1999,
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verminderde ze licht na de invoering van

De kiesdrempel kan ook psychologi-

de kiesdrempel. Na drie federale verkie-

sche effecten hebben op het stemgedrag

zingen was ze echter terug op het niveau

van kiezers. Kiezers in een systeem met

van 1999. Dezelfde tendens is waarneem-

kiesdrempel kunnen immers strategisch

baar voor de verkiezingen van het Waals

stemmen door kleine partijen, die de

Parlement en het Vlaams Parlement. Het

drempel misschien niet zouden halen,

effect van de kiesdrempel lijkt dus af te

links te laten liggen. Eén van de manie-

nemen over de langere termijn, mogelijk

ren waarop we dit testten, was door stem-

als gevolg van de leercurve van politieke

fragmentatie te bekijken. Dit wil zeggen

actoren.

dat we zijn gaan kijken naar de kans dat

Vervolgens zijn we gaan kijken naar

een partij een zetel behaalt in een be-

de effecten van de kiesdrempel op het

paald district, door het stemmenaantal

partijsysteem. Een eerste bevinding is dat

bij de vorige verkiezing te delen door de

een hogere drempel zorgt voor een klei-

effectieve kiesdrempel bij de vorige ver-

ner aantal deelnemende partijen. Kleinere

kiezing. Onze analyses tonen echter dat

partijen beslissen om niet aan de verkie-

er geen effect is in Vlaanderen en Wallo-

zingen deel te nemen in districten waar de

nië. Het psychologische effect van de wet-

kans op een zetel klein is. Daarenboven

telijke kiesdrempel op de kiezers is dus

merken we dat dit psychologische effect

beperkt.

enkel aanwezig is in districten waar de in-

Het psychologische effect van de wet-

voering van de kiesdrempel een grote in-

teli jke kiesdrempel op de politieke eli-

vloed heeft, maar eveneens dat het effect

tes was groter. Dit psychologische effect

afzwakte na verloop van tijd, omdat het

konden we enkel testen in verkiezingen

aantal partijen terug steeg.

waar er mechanische effecten waren. Dat

De effecten van de kiesdrempel han-

beperkt ons tot de federale verkiezingen

gen samen met de evoluties in de pre-

van 2003 en de regionale verkiezingen

electorale coalities. Na de introductie van

van 2009. Voor deze twee verkiezingen

de kiesdrempel besloten drie Vlaamse

hebben we de districten vergeleken waar

kartels gezamenlijke lijsten in te dienen:

er mechanische effecten waren met die

SP.a-SPIRIT, VLD-Vivant, en uiteindelijk

waar er geen waren. Als de afname van

ook CD&V-N-VA. Hoewel vijf verkiezin-

het aantal partijen groter was in distric-

r-

gen na de implementatie van de kies-

ten zonder mechanische effecten, kunnen

V

drempel geen enkel van deze kartels nog

deze door psychologische effecten ver-

bestaat, mogen we het effect van deze

klaard worden. In beide verkiezingen ver-

:r:
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\.?

r-

s

pre-electorale coalities niet onderschat-

minderde het gemiddelde aantal partijen

UJ

ten. In Vlaanderen vormden zes van de

in districten zonder mechanische effecten

::.::
0
N
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negen partijen een kartel, terwijl de partij-

minder sterk dan in districten met mecha-

Cl

en in Wallonië dit niet deden. Dit verschil

nische effecten.

0

kan verklaard worden door het beperktere

Dit artikel werd geschreven vóór de

zUJ

mechanische effect van de kiesdrempel in

federale, regionale en Europese verkie-

UJ

Wallonië.

zingen van 2014. Deze verkiezingen ken-
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den eveneens effecten van de wettelijke
kiesdrempel. Twee zetels in het federale
Parlement, en vijf ze tels op het regio nale niveau werden door de kiesdrempel
anders toegewezen. Opnieuw waren de

mechanische effecten van de kiesdrempel dus beperkt . Alleen de toekomst kan
uitwijzen wat het langetermij neffec t van
de wettelijke kiesdrempel in België zal
zijn.
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