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Europa en de wereld:
de eeuwige machtsvraag
Jan Orbie en Sophie Vanhoonacker 1

ABSTRACT
This introductory article situates the three contributions to this special issue on
'Europe and the world' within the broader academie discussion on the European
Union's (EU) international role. lt expands on the two central questions that run as
a red line through this issue: what is the role and power of EU level players in the
externa l policymaking process; what kind of powe r is Europe in the world? The first
part tocuses on the explanatory power of rational choice theories and more particularly the principal-agent model when trying to understand the power struggle
between the European and national level. The second part addresses the questio n
whether the EU constitutes a sui generis type of international actor, as suggested by
the Normative Power Europe hypothesis. With the articles in this special issue as a
starting point, it points to the promises and pitfalls of the particular approaches tor
researching Europe's international role and makes suggestions tor future research.
KEYWORDS: European Union; EU External Policies; Common Foreign and Security
Policy (CFSP); Principal-Agent; Normative Power Europe

De ontwikkeling van het externe optreden van de Europese Unie (EU) laat zich niet
makkelijk vatten. Het is een geschiedenis met meerdere verhaallijnen die nog volop wordt geschreven. Terwijl een gemeenschap pelij k handelsbeleid en ontwikkelingssamenwerking reeds meer dan een halve eeuw op de Europese agenda staan,
is de samenwerking op het gebied van buitenlands beleid recenter en werd deze
aanvankelijk buiten het kader van de Europese Gemeenschap (EG) georganiseerd.
Sinds h et verdrag van Maastricht (1993) is het Gemeenschappelijk Buitenlands
en Veiligheidsbeleid (GBVB) echter met een belangrijke inhaalbeweging bezig en
sinds de dee lname aan militaire en civiele missies heeft het tevens een operation ele
dimensie gekregen in het kader va n het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
(EVDB) . Terwijl de lidstaten zich in de jaren '80 nog voornamelijk konden concentreren op het realiseren van de interne markt , is er sinds de val van de Berlijnse
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muur en de toenemende globali sering steeds meer behoefte om ook naar buiten
toe meer met één stem te spreken. In de Verklaring van Laken (december 2001)
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Unie' tot één van de centrale thema's in het debat over de toekomst van Europa gekatapulteerd. Het Verdrag van Lissabon (december 2007) introduceert wijzigingen
zoals een permanente voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken en permanent
gestructureerde veiligheidssamenwerking 2 die de EU extern meer slagkracht moeten geven. Nieuwe uitdagingen op het internationale politieke toneel - klimaat ,
energie, terrorisme, China, migratie, humanitaire rampen - vragen steeds meer om
een antwoord op EU-niveau. Bovendien wordt de ontwikkeling van een sterker
geïntegreerd Europees buitenlands beleid ook door een groot deel van de Europese
bevolking ondersteund. 3
Het feit dat een Europees buitenlands beleid langzaam maar zeker gestalte krijgt
is niet alleen uitdagend voor beleidsmakers die over de coherentie van het geheel
moeten waken, het geeft ook aanleiding tot nieuwe academische vragen. Naast
het belang om nieuw empirisch materiaal te verzamelen, rijst de vraag in welke
mate de theoretische handvatten aangereikt vanuit de internationale betrekkingen, vergelijkende politicologie en klassieke integratietheorieën bijdragen tot een
beter begrip van de internationale rol van de EU. Aangezien de verschillende verhaallijnen steeds meer door elkaar heen lopen is het bovendien van belang dat
onderzoekers het eendimensionele denken overstijgen en aandacht besteden aan
vragen die zich met meer dan alleen handel of GBVB-kwesties bezighouden. Het
politicologisch onderzoek over het internationale optreden van de EU weerspiegelt
namelijk de historisch gegroeide compartementalisatie in de EU-politiek. Binnen
de academische wereld bestaan nog altijd hoge muren tussen onderzoekers die
de internationale dimensie van het 'eerste pijler' -beleid van de EU (zoals onder
meer handelspolitiek, ontwikkelingsbeleid, milieubeleid) bestuderen, en zij die de
'tweede pijler' van het GBVB analyseren. Bovend ien gaat het vaak om beschrijvende casestudies eerder dan om theoretisch ingebedde bijdragen.
Steeds meer academici en politici gaan echter op zoek naar een geïntegreerd verhaal over de rol van Europa in de wereld . Twee vragen staan hierbij centraal: wie
heeft macht in Europa, en wat voor macht is de EU?
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De bovengenoemde recente ontwikkelingen en de nieuwe onderzoeksuitdagingen
zijn voor de redactie van Res Publica de aanleiding om een speciaal themanummer
te wijden aan de internationale rol van de EU. Hierbij wordt ernaar gestreefd om
zowel aandacht te besteden aan de verschillende deelaspecten als aan het totaalbeeld. Bovendien werden de artikelen ook geselecteerd op basis van hun bijdrage
aan het politicologische debat. Enerzijds blijkt de tweedeling in de studie naar
Europees extern beleid ook uit de gepubli ceerde bijdragen. Het artikel van Tom
Delreux biedt een casestudie uit de eerste pijler en gaat in op de ro l van de EU in
internationale milieuonderhandelingen. De bijdragen van Hylke Dijkstra en Sven
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Biscop/ Alexander Mattelaer richten zich op de tweede pijler, met casestudies over
respectievelijk de Brusselse besluitvorming in het GBVB en de operatie European
Union Force (EUFOR) in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Anderzijds overstijgen de bijdragen het beschrijvende door hun meer theoretische
aanpak, waarbij ze de machtsverhoudingen binnen de EU en de aard van Europa's
macht op wereldvlak analyseren.
In deze introductie gaan we in op de vragen die in de verschillende bijdragen aan
de orde worden gesteld en situeren we deze in het bredere debat over de EU als een
internationale speler. Bovendien worden mogelijke dwarsverbanden geëxploreerd
en wordt indien relevant een link gelegd naar de toekomstige ontwikkeling van
Europa's rol op de internationale scène.

,. Wie heeft macht in Europa?
De vraag naar de respectievelijke rol van de lidstaten en supranationale actoren in
integratieprocessen is een kwestie die ook reeds integratietheoretici van het eerste
uur volop bezighield. Terwijl neofunctionalisten (Haas, 1958; 0hrgaard, 2004; Niemann, 2006) de rol van de supranationale Commissie als een bepalende motor van
integratie identificeren, benadrukken (liberale) intergouvernementalisten de sleutelrol van de lidstaten (Hoffmann , 1966; Moravcsik, 1998). Voor deze laatste zijn
het in eerste instantie de nationale hoofdsteden die de mate van autonomie van het
supranationale niveau bepalen. Gedurende lange tijd concentreerde de discussie
tussen beide groepen zich vooral op de sleutelmomenten in het Europese integratieproces. Aangezien er tot de val van de Berlijnse Muur nauwelijks vooruitgang
werd gemaakt met samenwerking op het gebied van buitenlands be leid , richtte
het debat zich op het beter begrijpen en verklaren van economische integratie. Na
het mislukken van de supranationale Europese Defensiegemeenschap (1954) en
met de organisatie van Europese Politieke Samenwerking (EPS) (1970-1993) op
een intergouvernementele leest was de vraag naar de rol van een supranationale
actor zoals de Europese Commissie simpelweg niet aan de orde. Samenwerking op
het vlak van buitenlands beleid bleek een andere logica te volgen dan het economische integratieproces. Voor lange tijd was het überhaupt de vraag of de EU kon
beschouwd worden als een volwaardige internationale actor. De beperkte politieke
wil van de lidstaten, het gebrek aan cohesie, en het feit dat derde landen vaak de
nationale hoofdsteden veeleer dan Brussel als gesprekspartner verkozen waren
voor velen afdoende redenen om de vraag negatief te beantwoorden (Sjöstedt,
1977) . De afhankelijkheid van de Amerikaanse veiligheidsparaplu deed bovendien
ernstige twijfels rijzen over de capaciteit om uit te groeien tot een autonome internationale actor (Bull, 1982) .
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Terwijl de klassieke integratietheorieën vooral geïnteresseerd zijn in een beter begrip van de historische integratiemomenten, is er sinds halfweg de jaren '90 ook
meer aandacht voor de dagelijkse besluitvorming. De vraag naar de machtsverhoudingen tussen de Europese lidstaten en het supranationale niveau blijft aan de
orde, maar meer bescheiden en afgebakend. Met name het neo-institutionalisme
met zijn historische, sociologische en rationele keuzevariant, stelt de vraag hoe
supranationale actoren zoals de Europese Commissie in bepaalde omstandigheden
(naargelang het beleidsdomein, besluitvormingsregels, internationale context, specifieke bureaucratieën en agentschappen) invloed uitoefenen op de voorkeur en
het gedrag van lidstaten. Vanuit de vraag of de EU daadwerkelijk een autonome
internationale speler is, zijn ook onderzoekers op het gebied van EU extern beleid
zich voor deze kwestie gaan interesseren (Nicolaïdis, 1999; Meunier en Nicolaïdis,
2000; Kerremans, 2004; M.E. Smith, 2004; Versluys, 2007).
De eerste twee bijdragen in dit themanummer situeren zich binnen de neo-institutionalistische traditie en gaan uit van een rationeel institutionalistisch perspectief
dat lidstaten beschouwt als rationele actoren die hun belangen maximaal proberen
te realiseren. Zowel Delreux als Dijkstra onderzoeken de rol van het Europese
niveau in het externe EU-beleid en maken gebruik van het principal-agent-model
waarbij de lidstaten als 'principals' bepaalde taken delegeren aan 'agents' op Europees niveau. Delreux onderzoekt de onderhandelingsautonomie van de EU in
internationale milieuonderhandelingen; Dijkstra concentreert zich op de rol van
supranationale actoren in het GBVB-besluitvormingsproces. In tegenstelling tot
het handelsbeleid gaat het in beide gevallen niet om een exclusieve competentie.
De lidstaten vervullen een centrale rol. Dit betekent dat naast de Commissie ook
agenten vanuit de Raad zoals het Voorzitterschap, 'lead countries ' en het Raadssecretariaat (RSG) optreden. De hamvraag is in welke mate deze 'agenten' die door
de lidstaten worden aangesteld om het onderhandelings- en besluitvormingsproces
te faciliteren, een eigen impact hebben en hoe bewerkstelligd kan worden dat zij
handelen in overeenstemming met de nationale preferenties.
Een van de grootste lacunes in het onderzoek naar de invloed van Europese instellingen is het gebrek aan empirische studies die een inzicht geven in de variabelen
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die de mate van autonomie van deze spelers bepalen. Een dergelijk onderzoek is
een absolute vereiste om meer theoretisch onderbouwde modellen over invloed
van supranationale actoren te ontwikkelen. Het is dan ook een grote verdienste
van Delreux dat hij aan de hand van een uitgebreid en diepgaand casestudieon-
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van de Europese onderhandelaar. De autonomie blijkt klein in een weinig dwingende internationale context; omgekeerd kan de agent de externe dwingendheid
exploiteren om meer autonomie te verkrijgen. Andere factoren die een rol spelen
zijn de mate van institutionele dichtheid, heterogene preferenties tussen lidstaten
en traditionele principal-agent-factoren zoals informatieasymmetrieën en preferentieafstanden.
De vraag die zich onmiddellijk opdringt is in welke mate deze inzichten ook van
toepassing zijn op andere beleidsdomeinen. Hiervoor is verder vergelijkend onderzoek noodzakelijk. Hoewel men zich kan voorstellen dat zijn analyse, zoals Delreux
zelf suggereert, ook bevindingen genereert voor andere beleidsdomeinen met een
externe dimensie zoals handel, visserij, mededinging, is dit minder vanzelfsprekend voor het intergouvernementele GBVB. Een dwingende externe situatie zoals
de nakende oorlog in Irak (2003) bleek veeleer de autonomie van Europese actoren
zoals bijvoorbeeld de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB te verkleinen. Ook
in andere opzichten b lijkt een verschil met de tweede pijler. In de eerste plaats
zijn de formele bevoegdheden van de Commissie veel beperkter. Verder blijkt uit
de bijdrage van Dijkstra dat de terughoudendheid om meer taken te delegeren aan
Brussel nog steeds bijzonder groot is. Het resultaat is dat de lidstaten een grote creativiteit aan de dag leggen bij het bedenken van controlemechanismen. Dit gebeurt
onder meer door de verantwoordelijkheden voor de formuler ing en de uitvoering
van het GBVB te verdelen over de Commissie en het RSG. Bovendien hebben de
lidstaten ervoor geopteerd om een belangrijk deel van de nieuwe posten in het RSG
te bemannen met gedetacheerde diplomaten. Dit geeft hen een directe en geprivilegieerde toegang tot wat in Brussel gebeurt. Toch neemt dit niet weg dat er ook
op het gevoelige domein van buitenlands beleid, voor supranationale actoren een
zekere ruimte is om autonoom op te treden en invloed uit te oefenen. Uit Dijkstra's
historische beschrijving van de groeiende buitenlandrol van de Commissie en het
RSG, blijkt dat vooral hun kennis van beleidsprocedures en inhoudelijke expertise
fungeren als een bron van invloed. Verder empirisch onderzoek moet nog uitmaken onder welke condities deze expertise zich vertaalt in concrete invloed.
De verschillende bevindingen met betrekking tot beide pijlers nemen niet weg dat
voor zowel de internationale milieuonderhandelingen als het GBVB het principalagent-model een interessante lens biedt om tot een beter begrip te komen van
de mate van autonomie van Europese actoren. Het bijzondere karakter van het
GBVB staat de toepassing van het model niet in de weg. Een van de keerzijden
van een pure rational choice-benadering is echter dat deze weinig oog heeft voor
de impact van institutionele normen en processen van socialisatie. Zeker in een
sterk geïnstitutionaliseerde omgeving als de EU valt te verwachten dat deze factoren van belang zijn (Checkel, 2007; Bátora, 2005; Glarbo, 1999). Delreux probeert
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deze lacune te adresseren door ook de impact van de institutionele dichtheid mee
te nemen in z ijn studie. Hij constateert een positief verband tussen de mate van
institutionele dichtheid en de autonomie van de EU-onderhandelaar als ook aan
een aantal andere voorwaarden met betrekking tot het besluitvormingsproces is
voldaan . De vraag geldt ook voor het GBVB. Met het Europees Veiligheids- en
Defensiebeleid en nieuwe permanente Brusselse structuren zoals het Politiek en
Veil igheidscomité is de institutionele dichtheid sterk toegenomen . Ook al was de
institutionele omgeving op het gebied van buitenlands beleid lange tijd weinig
ontwikkeld, toch was er ook reeds ten tijde van EPS sprake van een toenemende
coördinatiereflex tussen de participerende diplomaten. Het valt te verwachten dat
deze trend zich na Lissabon met de oprichting van een Europese Dienst voor Extern Optreden verder zal zetten. Het lijkt ons dan ook belangrijk om dit stuk van
de puzzel verder te onderzoeken en de inzichten vanuit het rationeel institutioneel
perspectief te confronteren met die uit andere theoretische invalshoeken, zeker
wanneer het maximeren van nationale belangen slechts een deel van het besluitvormingsproces of de uitkomst kunnen verklaren.

2.

Wat voor macht is Europa?

Een andere vraag die recentelijk veel opgang maakt in het politiek-wetenschappelijk onderzoek gaat over de aard van Europa's internationa le macht: kunnen we
de EU beschouwen a ls een macht apart? De nadruk ligt hier minder op het interne
machtsevenwicht binnen en tussen de EU -instellingen, maar eerder op het zogenaamde unieke karakter van de Unie op de internationale scène. Theoretisch weerspiegelt deze stroming grotendeels de constructivist turn in de EU-studies (Christiansen et al., 2001) en in de studie van het Europees buitenlands beleid (Manners
en Whitman, 2000, pp. 4-6), waarbij de impact van normen, waarden, identiteit en
discours onderzocht wordt.
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Het academische debat over het specifieke karakter van de EG in de wereldpolitiek
gaat evenwel terug tot de jaren '70. Hierbij focuste men vooral op de afwezigheid van een Europese defensiecapaciteit. De EG werd beschouwd als een 'civiele
macht' (Duchêne, 1973), die internationale doelstelli ngen zoals mensenrechten,
democratie en solidariteit nastreeft via een breed arsenaal aan 'civiele' instrumenten zoa ls handelsrelaties , ontwikkelingshulp, partnerschappen, politieke dialoog
en multilaterale instellingen. Dankzij de afwezigheid van militaire macht zou Europa een un ieke rol spelen op de internationale scène.
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va nu it realistische hoek luidt echter dat de EU geen internationale rol va n betekenis
kan spelen zonder militaire middel en. Zij zien het civiele mach tsdenken a ls een poging om de Europese on mac ht te ve rhull en in ee n ethi sch di sco urs. Europa is in het
beste geval een civiele mac ht by default (Bull, 1982 ; Kaga n, 2004) . Wanneer de EU
eind jaren '90 een defensiecapaciteit ging uitbouwen, ontstond dan weer een debat
over de wenselijkheid van militaire middelen op EU-n ivea u . Sommi gen beschouw den dit a ls de doodsteek van de Europese identiteit als civiele, ni et-tradition ele
macht (Smith, 2000), maa r de meeste academici (en Europese politi ci) betoogden
dat een militaire arm de slagkracht en geloofwaardigheid va n de EU om normatieve
doelstellingen te verspreiden all een maar zo u vergroten (Stavridis, 2001).
Hierm ee verschoof de fo cus van Europa's externe machtsmiddelen naar de doelstellingen die ze wil nastreven in de wereld. De term ' no rmati eve mac ht' werd in
toen emende mate verko zen boven die va n civiele macht. Het artikel van Jan Manners over Normative Power Europe gaf aan leiding tot ee n uit voerige en di epgaande
academische discussie 4 over de vraag of de EU een unieke norm atieve of ethische
rol speelt in de wereld. Omwille va n Europa's specifieke geschiedenis, haa r politiek-juridische constitutie en haar 'post-moderne' bestuursvorm zou de Unie bij
uitstek goed uitgerust z ijn om Europese 'basis-normen' zoa ls vrijheid, democratie,
mensenrec hten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat te ve rspreid en in de
wereld (Manners, 2002 ). Europa doet dit niet via fysieke macht maar via m eer
subtiele ka na len, zoa ls onder meer culturele verspreidin g. Daarom stelt Manners
dat " the most important factor shaping the international role of the EU is not what
it does or w hat it says , but what it is" (Manners, 2006, p. 184). 5
Een kriti ek op deze nieuwe onderzoeksagenda in de EU- literatuur betreft de assumpti e va n het sui generis-ka rakter van d e EU. Door de presentati e va n de EU als
een uni eke en normatieve macht wordt een beeld geconstrueerd dat niet onschuldig is, maa r dat de legitimiteit va n het Europese proj ect ve rgroot. 6 Hi erbij wordt de
postm oderne en ethi sche buitenlandse age nda van de EU gecontrasteerd met de
klassi eke grootmachtpolitiek va n de VS. Nochtans streeft de Uni e in haar international e optreden evengoed eco nomische en geostrategische belangen na (Yo ungs,
2004), terwijl a ndere actoren zoals de VS , China , Indi a of Ru sland ook de nadruk
kunnen leggen op norma ti eve doelstellingen in hun buitenlands beleid (Diez, 2005;
Tocci, 2007) .
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De normati eve dimensi e van Europa's internati onaa l optreden wordt ook vanuit
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een m eer rationalistische in valshoek bestudeerd. Jan Zielonka (2006) ging na hoe
de EU ha a r eigen 'model ' - inclusief waarden zoa ls democra tie en mensenrechten,
regelgeving op het gebied van mili eu, arbeid en voedse lstandaarden - exporteert
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economische instrumenten (niet enkel soft power en overtuiging) en dat economische belangen hierbij vooropstaan (niet zomaar normatieve doelstellingen) . Op
die manier kan Europa een aanzienlijke macht uitoefenen op de internationale
scène. Toch vormt Europa geen klassieke staat: de Unie is eerder een polycentrische entiteit zonder duidelijke geografische en bevoegdheidsafbakeningen, en zonder duidelijk centrum van autoriteit. Daarom formuleert Zielonka een alternatief
rolconcept: de EU als nieuw-middeleeuws imperium (zie ook de boekbespreking
van Jan Beyers verder in dit nummer).
De Unie tracht namelijk haar eigen normen op te leggen aan niet-Europese landen .
Dit blijkt in eerste instantie uit de uitbreidingspolitiek tegenover Centraal- en OostEuropa en het nabuurschapsbeleid tegenover de nieuwe buren in het oosten en
zuiden van Europa. Maar ook op mondiaal vlak toont de EU zich een assertieve
speler die binnenlandspolitieke regels in derde landen poogt te beïnvloeden, onder
meer via handelsakkoorden. Hoewel de EU om economische en politieke redenen
gedwongen is om haar eigen normen te promoten buiten de onmiddellijke omgeving, twijfelt Zielonka of zij hierin zal slagen. Hij wijst erop dat er vanuit landen
zoals China, India of Brazilië steeds meer verzet komt tegen de verspreiding van
het 'Europese model'.
Ook in hun bijdrage aan dit themanummer onderzoeken Biscop en Mattelaer de
aard van de EU als internationale actor en de rol van normatieve doelstellingen in
de buitenlandstrategie van de EU. Meer bepaald peilen ze naar de ontwikkeling
van een collectieve 'strategische cultuur' op EU-niveau. De 'Europese manier' om
buitenlandspolitieke problemen aan te pakken is weergegeven in de Europese Veiligheidsstrategie (EVS) (december 2003), die in feite een buitenland-, veeleer dan
een veiligheidsstrategie is. De EVS omhelst een geïntegreerde visie op de doelstellingen die Europa nastreeft (een langetermijnbeleid van stabilisering en preventie,
gericht op de bevordering van mondiale publieke goederen) en op de middelen die
hiervoor ingezet worden (een geïntegreerde civiel-militaire aanpak).
Maar aangezien de Europese strategische gemeenschap zeer heterogeen is - zoals
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de bijdrage van Dijkstra aantoont omvat ze de lidstaten en diverse administraties
op Raads- en Commissieniveau - verloopt de ontwikkeling van een Europese stra-
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tegische cultuur langzaam. De nieuwe Europese consensus ziet militaire middelen
als een ultiem instrument. Het kan enkel aangewend worden ond er mandaat van
de Veiligheidsraad , wanneer het volledige gamma van andere instrumenten uitgeput is, en met de bedoeling om normatieve buitenlandspolitieke doelstellingen
(zoals de naleving van mensenrechten) te bevorderen. Maar over het gebruik van
militair geweld - waar, hoe, en wanneer - blijven meningsverschillen tussen de
EU-lidstaten de kop opsteken.
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Du s hoewel Europese beleidsmakers de civiele machtsrol verzoend hebben met de
ontwikkeling van een defensieluik op EU-niveau (Larsen, 2002), bestaa t er nog geen
co nsensus over het concrete gebruik van militair geweld. In ieder geval vo rmt de EU
nog lang geen militaire mac ht van betekenis, en het is onzeker of zij dit ooit wel zal
worden. Dit betekent dat het gebruik van niet-milita ire machtsmiddelen, gaande van
eco nomische sancties tot diplom ati eke dialoog en overtuiging, een overheersend kenmerk va n het internationale optreden va n de EU zal blijven. Wat echter niet betekent
dat de EU meteen ook een sui generis-constructi e is die uitblinkt door haar civiele of
normatieve karakter en daarmee aan de wetten van de politicologie ontsnapt.
Een verdienste van Biscops en Mattelaers artikel is dat de au teurs de discussie over
de aard van de EU op wereldvlak empirisch onderzoeken. Academische deba tten
over de EU als civiele/ normati eve macht z ijn vaak in th eo reti sche termen gevoerd,
of doorspekt met anekdotisch bewijsmateriaal, terwijl een gro ndige empirische
ondersteuning vaa k achterwege blijft (cf. Sjursen, 2006, p. 177). Biscop en Mattelaer koppelen beide dimen sies in hun onderzoek naar het Europese optreden in
de operatie EUFOR in Tsjaad en de CA R. Net als de andere militaire operaties onder
EU-vlag die sinds 2003 plaatsvonden , a ffirmeert de Unie zich hi er 'als een strategische actor met een eigen identiteit'. De gevalstudie toont echter ook de pijnpunten
in de geïntegreerde benadering van het EU-beleid. Mede door het gebrek aa n een
militaire deelstrategie (z ie hoger) slaagt Frankrijk erin om ee n domina nte rol te
spelen in de missie, wat de neutra liteit van de EU in het gedrang brengt.
Of en in welke mate het effectief gaa t om een sui generis-b uitenlandstra tegie van d e
EU va lt buiten de onderzoeksopzet van het artikel. De au teurs stippen aan dat er
zich een strategische cultuur ontwikkelt op EU-niveau, die onderscheiden is va n de
lidsta ten. Bovendien zo u de EU haar geïntegreerde visie op ve iligheid met succes
exporteren naar andere organisaties zoals de NAVO. Maar Biscop en Mattelaer wij zen ook op de overeenkomsten tussen de EU-consensus en het co ncep t van human
security, dat al langer opgang maakte in de VN en in la nd en a ls Ca nada en Japan .
Verder onderzoek naar de EU-visies, toegepast op verschillende gevalstudies, zo u
meer precies kunnen aantonen waarin de Europese stra tegische cultuur (in wording) precies verschilt van andere internationale actoren, in welke mate de EU haar
buit en la ndspoli ti eke normen importeert of exportee rt , en wat de dynam ieken zijn
ac hter deze processen die vormgeven aan het internationale karakter van de EU.
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het van te voren onduidelijk is welke bijdragen aangeleverd en geselecteerd worden, pakt zo'n nummer het beste uit wanneer het erin slaagt een beeld te geven
van de onderzoeksvragen die op dat moment aan de orde z ijn en diversiteit weet te
combineren met een zekere samenhang. Hoewel de artikels in dit nummer op zichze lf staan en met diverse onderwerpen bezig zijn, hebben we in deze inleidende
bijdrage gepoogd om stil te staan bij wat hun bundeling als meerwaarde biedt en
na te gaan in welke mate ze iets leren over het huidige debat. Drie punten kunnen
hierbij worden aangestipt.
In eerste instantie illustreert dit nummer dat de dubbele ontwikkeling in het exte rne EU-optreden, waarbij verschillende dimensies naar mekaar toegroeien maar
tegelijkertijd ook hun eigenheid behouden, ook terug te vinden is in het academische debat. Enerzijds richt een deel van het onderzoek zich nog altijd op vragen
di e z ich beperken tot een bepaald aspect van de internationale rol van de EU zoals
het GBVB, milieuonderhandelingen en militaire operaties, anderzijds wordt ook in
toenemende mate aa ndacht besteed aan het externe beleid in z ijn totaliteit.
Ten tweede tonen de bijdragen het belang van de klassieke machtsvraag. Terwijl
onderzoekers die zich concentreren op een deelaspect van het internationale EUoptreden vooral bez ig zijn met wie binnen de besluitvormingsdynamiek aan de
touwtjes trekt, is de tweede groep vooral geïnteresseerd in de aard van de Europese macht. De bijdragen van Delreux en Dijkstra enerzijds en Biscop / Mattelaer
anderzijds tonen echter dat definitieve conclusies voorbarig zijn. Dit heeft niet
alleen te maken met het feit dat meer empirisch onderzoek nodig is om bepaalde
hypothesen met betrekking tot handelingsautonomie of normatieve macht verder
te testen en resultaten te vergelijken, maar is ook gerelateerd aan het nog in volle
ontwikkeling zijn van het externe EU-beleid.
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Verder bieden de bijdragen ook een interessante opening naar het debat over het
sui generis-karakter van de EU. Zoals blijkt uit de artikels van Delreux en Dijkstra
gebaseerd op het principal-agent-model, wordt sinds de algemene erkenning van de
EU a ls een internationale actor in toenemende mate teruggegrepen naar theorieën
uit de klassieke politicologie. De relevantie van hun rationeel -institutionalistische
benade ring voor ee n beter begrip van de handelingsautonomi e va n supranationale ac toren lijkt erop te wijzen dat de stelling dat de EU zo uniek zo u zijn dat ze
ontsnapt aan de klassieke wetten van de politiek overdreven is. Anderzijds laten
Biscop en Mattelaer z ien dat algemene concepten zoals strategische cultuur in een
heterogene en meerlagige gemeenschap als de EU specifieke uitd agingen met zic h
meebrengt. Het laatste woord over het al dan niet eigen karakter van het Europese
externe optreden is dus nog niet gevallen.
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Zoals te verwachten komt dit nummer niet tot eenduidige co nclu sies over de politieke dynamiek achter het int ernationale EU-optreden. Deze is te complex om herleid te worden tot een enkele vraag of verklaring. Dit th ema numm er laat niet all een
zien dat er nog een lange weg is af te leggen. Het illustreert ook dat onderzoekers
de veelheid aan vragen op een creatieve mani er ben aderen en door het externe
EU -optreden te koppelen aan algemene theorieën en inzichten tot interessante en
vernieuwende resultaten kom e n.

Noten
1. Jan Orbie is docent aan het Centrum voor EU-Studies van de Universiteit Gent en
So phi e Vanhoonacker is bij zo nd er hoogleraar 'Admini strative Governance' aa n de Uni versiteit Maastricht.

2. Deze permanent gestructureerde sa menwerking voorziet in een nauwere sa menwerking op veiligheid sgebi ed tu ssen lidstaten die over de verei ste militaire ca paciteit en
beschikken.
Volgens een opiniepeiling van Eurobaro meter (European Com mi ssion , 2007, p. 28)
vindt 67% van de ondervraagden dat bes li ssingen inzake defensie en buitenlandse
za ken meer op EU-niveau moeten worden genom en. Dit in tegenstelling tot andere beleid sterrein en zoa ls het land bouwbeleid en economie waar respectievelijk slecht s 53 %
en 48 % ee n sterkere rol van de EU ondersteunt. De bevindingen va n Eurobarometer
wo rd en ook bevestigd door onderzoek van het German Marshall Fund (2007 , p. 13).
Dit stelt dat 88 % van de Europeanen voo rstand er is va n een grotere EU-verantwoordelijkheid in het bestrijden va n globale dreigingen via ontwikkelings hulp, handel en
vredesmissies.
3.

Zie bijvoorbeeld het recente th emanummer in I nternational Affairs 2008 , 84 (l);
het debat tussen Ian Manners en Thomas Di ez in Millennium - Journal of International
Studies, 2005, 33 (3) en 2006 , 35 (1).
4.

5. Ook gerespecteerde filoso fen als Haberm as en Derrida (2003) lijken zich aan te
sluit en bij deze den kpiste. Ze benadrukken Europa 's unieke mod el va n postnationale
governance en social e solidariteit - iets wa t de EU hopelijk kan exporteren naar de rest
van de wereld. Daarn aast is er ook een stroom aan recente, meer gepopulari seerde werken die de EU 'bejubelen ' als een ni euw soo rt supermacht (zie de boekbespreking van
Jan Beyers in dit nummer).
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6.

Zie bijvoorbeeld het interview met Barroso op p . 4: http ://www.eu-consent.net/

1ibrary / BARROSO-transcript. pdf.
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De Europese Unie
in internationale
milieuonderhandelingen
Wat verklaart de onderhandelingsautonomie
van de EU-onderhandelaar?
Tom Delreux 1

ABSTRACT
Starting trom principal-agent theory, this article analyses the cond ition s under which
an EU negotiator enjoys a particular degree of negotiation autonomy vis-à-vis the
member states he represents during multilateral environmental negotiations . A Qualitative Comparative Analysis of eight EU decision-making processes with regard to international negotiations lead ing to a multilateral environmental agreement indicates
that the compellingness of the international negotiations exp lains the occurrence of
negotiation autonomy. However, the international compellingness does not provide
explanatory power to understand the particular degree of negotiation autonomy. To
understand when an EU negotiator enjoys a high degree of negotiation autonomy,
variab les such as preference distances, information asymmetries and institutional density need to be taken into account.
KEYWORDS: European Union; Multilateral Environmental Agreements; Negotiation Autonomy; Principal-Agent; Qualitative Comparative Analysis

, . Inleiding
In de laatste drie decennia is een groot aantal multila terale milieuverdragen ond erhandeld met de bedoeling het globale leefmilieu te beschermen. Vandaag staat klimaatsverandering he t hoogst op de internationale milieuagenda , maar international e
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milieuonderhandelingen focussen ook op de bescherming van de ozonlaag, de con -
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trole o p gevaarlijke chemicaliën of de bescherming van biodiversiteit. De Europese
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Uni e (EU) wordt algemeen beschouwd als een sleutelspeler - en in bepaalde geva lle n
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zelfs a ls een 'voortrekker' of een 'leider' - in int ernationale milie uonderhandelinge n
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lijke onderhandelingen te begrijpen, moet de black box van de EU geopend en het
interne besl uit vormingsproces geanalyseerd worden. Dit artikel focust op het interne
besluitvormingsproces in de EU tijdens internationale milieuonderhandelingen.
De Europese lidstaten worden tijdens dergelijke onderhandelingen meestal vertegenwoordigd door één of meerdere EU-onderhandelaars (de Commissie, het
Voorzitterschap of een zogenaamde 'lead country' 2). Dit betekent dat in het EUbes luitvormingsproces de lidstaten ond erha ndelingsautonomie delegeren naar de
EU-onderhandelaar. Ee n dergelijke delegatie is evenwel niet vanzelfsprekend voor de
lidstaten. De mate van gedelegeerde onderhandelingsa utonomie is immers het resul taat va n de afweging tussen twee op het eerste gezicht tegenstrijdige strategieën om
invloed uit te oefenen op de uitkomst van de internati ona le onderhandelingen. Een
eerste strategie bestaat erin dat de lidstaten opteren om hun nationale preferenti es
te bundelen en die gemeenschappelijke positie te delegeren naar de EU-onderhandelaar. Dit impliceert dat een compromispos itie wordt verwoord op het internationale
niveau, hetgeen onderhandelingsmacht creëert voor de EU: de Europese stem klinkt
luider op het internationale niveau. Een tweede mogelijke strategi e om de internationale onderhandelingen te beïnvloeden houdt in dat de lidstaten ervoor kiezen om
hun eigen preferentie tijdens de internationale onderhandelingen zelf te verdedigen.
Als ze deze strategie toepassen zijn de lidstat en zeker dat hun eigen preferentie
verwoord wordt op het internationale niveau, maar ze leveren wel onderhandelingsmacht in : ee n zuivere nationale preferentie weerklinkt op het interna tio nale niveau,
maar minder luid dan een gebundelde Europese stem. De eerste strategie impliceert
de delegatie van een grote mate van onderhandelingsautonomie naar de EU-onderhandelaar, terwijl de tweede strategie een kleine mate van gedelegeerde autonomie
inhoudt. De afweging tu ssen beide strategieën zal beslissend zijn voo r de mate van
gedelegeerde onderhandelingsautonomie.
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Uit de cases die in dit onderzoek geana lyseerd worden , blijkt dat de m ate van onderhandelingsautonomie voor de EU-onderhandelaar varieert tussen verscheid ene
internationale milieuonderhandelingen. Hoe valt dit te ve rklaren? Welke fac toren
zo rgen ervoo r dat een EU-onderhandelaar in een bepaa lde internati ona le onderhandeling a utonoom kan handelen? En welke fac tore n verklaren dat in andere
onderhandelingen de lidstaten de touwtj es in handen blijven houden ? Deze vragen
zijn releva nt omdat ze verband houd en met het machtsevenwicht binnen de EU
tijdens dergelijke internationale mili euonderhand elingen: welke actor domineert
het interne besluitvo rmingsproces, zij die delegeren (de lidstaten) of z ij aan wie gedelegeerd wordt (de EU-onderhandelaar)? Focussen op de onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar zegt met an dere woorden iets over de verhouding
en machtsevenwichten tussen de lidstaten en de EU-instellingen wanneer de EU optreedt a ls internationale (milieu)onderhandelaar. Bovendien draagt het onderzoek
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over onderhandelingsautonomie bij tot ee n beter begrip van de EU als internationale actor. De mate van onderhandelingsautonomie die de EU-onderhandelaar
geniet bepaalt of de EU erin slaagt om een gemeenschappelijke positie - al dan niet
met één stem - te verdedigen in internationale onderhandelingen.
In dit artikel vergelijk ik acht EU-besluitvormingsprocessen met betrekking tot internationale milieuonderhandelingen. Een dergelijke analyse stelt me in staat een
antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvraag: welke condities bepalen de

onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar ten aanzien van de lidstaten
tijdens internationale onderhandelingen die leiden tot een multilateraal milieuverdrag? De resultaten van deze analyse hebben niet enkel verklarende waarde voor
de onderhandelingsau tonom ie in het domein van het externe milieubeleid van de
EU, maar kunnen ook inzichten genereren om EU-besluitvorming met betrekking
tot de externe dimensie van andere beleidsdomeinen in de eerste pijler (hande l,
transport, visserij, mededinging, enz .) beter te begrijpen.
Om deze onderzoeksvraag theoretisch te kaderen, doe ik een beroep op principalagent-theorie. In deel 2 selecteer ik op basis van dit principal-agent-kader acht potentieel verklarende factoren voor ond erhandelingsautonom ie. Deel 3 gaat dieper
in op Qualitative Comparative Analysis (QCA), de methode voor data-analyse die
geschikt is voor een systematische vergelijking van een beperkt aantal cases en
die in dit art ikel zal worden toegepast. Daarenboven bespreek ik in dit deel ook de
caseselect ie en de dataverzamelingsstrategie. In deel 4 worden de empirische data
van de acht bestudeerde EU-besluitvormingsprocessen systematisch voorgesteld.
Op basis van deze data worden in deel 5 de QCA-procedures uitgevoerd. Het resultaat van deze analyses is de identificatie van een aantal 'causa le paden' die leiden
tot een bepaalde mate van onderhandelingsautonomie voor de EU-onderhandelaar.
Daarna worden deze ca usal e paden geïnterp reteerd in het li cht van de emp irische
data en worden de achterliggende causa le mechanismen geïdentificeerd. Deel 6,
tot slot , bevat de conclusies.

Variabelen: onderhandelingsautonomie
verklaren vanuit een principal-agent-perspectief
2.
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Principal-agent-modellen focussen op de verho uding tussen actoren die vertegenwoo rdigd worden (in casu de lidsta ten) en actoren die hen vertegenwoordigen (de
EU-onderhandelaar). De eerste soort actoren zijn principals, de tweede agents . Principal-agent- theorie vertrekt van de assumptie dat principals onderhandelingsautonomie delegeren naar een agent omdat dit voor hen functionele voordelen biedt
(Epstein & O'Halloran, 1999; Pollack, 2003). In de con text van internationale onder-
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handelingen is het belangrijkste functionele voordeel van delegatie de aanzienlijke
onderhandelingsmacht die deze met zich meebrengt. Delegatie genereert evenwel
ook kosten voor de principals. In principal-agent-theorie worden meestal twee kosten van delegatie geïden tificeerd. Enerzijds kan de agent ernaar streven zijn eigen
preferenties, die mogelijk verschillen van de gemeenschappelijke preferentie van de
principals, te realiseren. Delegatie kan dus leiden tot opportunistisch gedrag door
de agent (Shapiro, 2005). Anderzijds kan de agent ook beschikken over informatie
met betrekking tot het in ternationale onderhandelingsproces die de principals niet
hebben. Om deze delegatiekosten te beperken en om te verzekeren dat de agent z ich
loyaal en conform de preferenties van de principals gedraagt, creëren de principals
controlemechanismen (Epstein & O'Halloran, 1999; Pollack, 2003). Deze controlemechanismen inzetten en gebru iken houdt evenwel ook een kost in voor de principals
omdat dit de voordelen van delegatie tenietdoet. Een principal-agent-relatie wordt
dus gekenmerkt door een constante afweging van de kosten en baten van zowel delegatie als controle door de principals. Het resultaat va n de delegatie van autonomie
minus het beperken van de beweegruimte van de agent door het inzetten van de
controlemechan ismen is de toegekende autonomie van de principals naar de agent.
Daarenboven kan de agent ernaar streven om bijkomende autonomie te veroveren.
De onderhandelingsautonomie die ik in dit artikel wi l verklaren conceptualiseer ik
als de som van de toegekende en de veroverde autonomie.
Principal-agent-theorie wordt vaak toegepast om het externe handelsbeleid van de
EU te analyseren (Nicolaïdis, 1999; Meunier & Nicolaïd is, 2000; Kerremans, 2004).
Dit artikel breidt deze principal -agent-toepassingen uit naar onderhandelingen die
leiden tot zogenaamde 'gemengde verdragen', zoa ls multilaterale milieuverdragen.
In tegenstelling tot akkoorden over handel in goederen, reguleren multilaterale
milieuverdragen geen onderwerpen die va llen onder exclusieve EG-bevoegdheden,
maar wel onderwerpen waarvoor de EG en de lidstaten gedeeld bevoegd zijn (Verwey, 2004). Dit maakt het EU-besluitvormingsproces complexer, aangez ien het niet
meer gekenmerkt wordt door een enkelvoudige relatie tussen principals (lidstaten)
en een agent (de Commissie, die de EU-onderhandelaar is voor EG-bevoegdheden),
maar ook door een dynamiek waarbij lidstaten ervoor opteren om hun preferenties
te poolen en een andere actor (het Voorzitterschap of een lead country) te autorise-
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ren om in hun naam de onderhandelingen te voeren voor de onderwerpen die niet
onder exclusieve EG-bevoegdheden vallen (Delreux, 2006).
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Zoals gesteld zijn delegatie en controle on losmakelijk met elkaar verbonden in
een dergelijke principal-agent-relatie. In de EU-besluitvormingsprocessen met betrekking tot de onderhandeling van een multilateraal milieuverdrag identificeer ik
zes mogelijke controlemechanismen: het betwisten (en mogelijk ook niet toekennen) van onderhandelingsautoriteit voor de agent; het toekennen van een mandaat
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of instructies aan de agent; het houden van EU-coördinatievergaderingen waarin
vertegenwoordigers van de principals samenkomen tijdens de internationale onderh a ndelingen; het bijwonen van de interna tional e onderhandelingen door de
principals; het afkeuren (of niet ratificeren) van het multilaterale milieuverdrag; en
het rekening houden met het huidige onderhandelingsgedrag van de agent in toekomstige onderhandelingsronden (Delreux, 2008). De mate waarin de principals
deze controlemechanismen ook daadwerkelijk inzetten is omgekeerd evenredig
aan de onderhandelingsautonomie die ze toekennen aan de agent. De identificatie
van de controlemechanismen van de principals is dus noodzakelijk om de onderhandelingsautonomi e van de agent te begrijpen.
Ik operationaliseer de variabele 'o nderhandelingsautonomie ' ( < aut >) met behulp
van vier indi ca toren. 3 Ten eerste is delegatie een noodzakelij ke voorwaarde voo r
onderhandelingsautonomie. Wanneer niet gedelegeerd wordt, is de onderhandelingsautonomie sowieso nihil. Ten tweede is de onderhandelingsautonomi e van de
agent groter wanneer de lidstaten niet zelf het woord nemen tijdens de internationa le onderhandelingen. Ten derde beperkt het inzetten van volgende con trolemechanismen de onderhandelingsautonomie van de agent: de betwist ing van de onderhande lingsautoriteit van de agent, het toekenn en van strikte en gedetail leerde
in st ructies en de mogelijkheid voor de lidstaten om de intern ationale onderhandelingen bij te wonen. 4 Ten slotte wijst het veroveren va n bijkomende autonomie
door de agent ook op een hogere mate van onderhandelingsautonomie.
Welke variabelen kunnen de onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar nu verklaren? Ik onderscheid acht mogelijk verklarende variabelen .
In principal-agent-literatuur wordt aangenomen dat de preferentiehomogeniteit
tussen de principals ( < prefprin > ) de onderhandelingsautonomie van de agent
1.

beïnvloedt. Wanneer de principals homogene preferenties hebben , is het plausibel
te veronderstellen dat dit de onderhandelingsautonomie van de agent vergroot (N ico laïdis , 1999 ; Hawkins & Jacoby, 2006; Pollack, 2003). In dit onderzoek wordt de
mate van preferentiehomogeniteit tussen de lidstaten gemeten door de percepties
van de besluitvormers over de preferentieverdelingen - gaande van minimalistische (i.e. gee n voorstander zijn van een sterk mu ltil ateraal mi li euverdrag) tot
maximalistische (i.e. streven naar een sterk en ambitieus verdrag) preferenties - te
comb in eren.
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2. Niet enkel de preferentiehomogeniteit tu ssen de principals onderling, maar ook
de preferentiehomogeniteit tussen de principals en de agent (<pref pa>) kan de onderhandelingsautonomie beïnvloeden. Het is evenwel niet evident om een empirische
waarde te bepalen voor deze tweede verklare nde variabele wanneer de preferenties
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tussen de lidstaten onderling heterogee n zijn. Om deze moeilijkheid te overkomen,
gebruik ik in dit onderzoek het punt waa r een QMV- uitkomst verwacht kan worden
als referenti e voor de preferentie va n de principals. 5 Dit betekent dat de preferenties
va n geïsoleerde lidstaten niet in rekening worden geb racht wa nneer de waarde van
de preferentiehomogeniteit tussen de agent en de prin cipals wordt bepaald .
3. De onderhandelingsautonomie va n de agent ka n ten derde ook beïnvloed worde n door de politiseringsgraad ( < polit >) va n de internationale onderhandelingen
in de EU. Een hoge mate van politisering betekent dat de onderwerpen waarover
op het int erna tionale ni veau wo rdt onderhandeld politiek gevoelig zij n voor de lidsta te n. Het is plausibel dat een hoge politiseringsgraad de ma te van toegekende onderhande lingsautonom ie zal verkleinen omdat de lidstaten con trol e wi ll en blij ven
behouden over ond erwerpen di e voor hen politiek gevoelig liggen. Drie in dica toren
worden gebruikt om deze variabele te meten : de percepties van de besluitvo rmers
over de hoogte van de onderwerpen op de politieke agenda van de li dstaten, het
nivea u waarop het EU-besluitvormingsproces plaatsvond (als ministers international e onderhandelingen bijwonen wijst dit op een gro tere mate van politisering) en
de medi ati seringsgraad van het besluitvormingsproces.
4. Een vierde verklarende variabele is de informatieasymmetrie in het voordeel
van de agent ( < infag >). Zoals reeds gesteld is de EU-onderhandelaar inderdaad
beter op de hoogte van de inhoud en de voortgang van de internationale ond erhandelingen . De agent kan (een gedeelte va n) deze inform ati e verborgen houden
voor de lidstaten , wat voor de principals o nzekerheid creëert over het gedrag van
de age nt (Nicolaïdis, 1999; Meunier & Nicolaidis, 2000). De informati easymmet rie
in het voordeel van de agent wo rdt in dit onderzoek op twee ma ni eren gemeten.
Enerz ijds worden de percepties van de besluitvormers over de aan- of afwezigheid
van ee n dergelijke informatieasymmetri e ingeschat. Anderzijds worden internationale onderhandelingssessies die enkel door de age nt - en niet door de principals
- ko nden worden bijgewoond als indicator gebruikt voor een mogelijke asymmetrische verde ling va n informati e ten voordele van de agent.
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5. In d it onderzoek hou ik niet enkel rekening met een mogelij k informatievoordeel
voo r de agent, maa r ook met asymmetrisch verdeelde informatie ten voordele van
de principals ( < infprin > ). lidstaten kunnen imm ers informatie bezitten over hun
terugvalposities en over welke akkoorden ze finaal zullen aanvaarden (Maskin &
Tirole, 1990; Meunier & Nicolaïdis, 2000) . De agent heeft niet altijd zicht op deze
informatie en dit kan zijn onderhandelingsautonomie beïn vloeden . Deze variabele
wordt gemeten door aan besluitvormers te vragen of de lidstaten tijdens het besluitvormingsproces terugvalposities hadden en of zij inschatten dat de agent informatie
had over welke akkoorden ultiem goedgekeurd kond en worden door de principals.
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6. Traditionele principal-agent-theorie komt voort uit de rational choice-traditie
van de sociale wetenschappen. Zij vertrekt van instrumenteel-rationeel handelende
actoren die hun belangen willen maximaliseren en hun gedrag baseren op exogene
preferenties die niet beïnvloed worden door de institutionele context waarin het besluitvormingsproces plaatsvindt. Verscheidene studies hebben evenwel aangetoond
dat de dynamieken van EU-besluitvormingsprocessen niet volledig kunnen worden
begrepen wanneer ze enkel vanuit dit rational choice-perspectief worden bekeken
(Joerges & Neyer, 1997; Lewis , 2000; Elgström & Jönsson, 2000). Dit betekent dat
institutionele dichtheid ( < inst >), die een meer coöperatieve besluitvormingsdynamiek genereert, evenzeer een rol kan spelen in het EU-besluitvormingsproces en
dat z ij de onderhandelingsautonomie van de agent kan beïnvloeden. De verhou dingen tussen de principals en de agent kunnen dus minder conflictueel zijn dan
traditionele principal-agent-theorie veronderstelt. Shapiro verwoordt dit als volgt:
"principals and agents belonging to the same 'social network ' are more likely to
be other-regarding (altruistic, even) or honest" (Shapiro , 2005, p. 277) . De operationalisering van deze variabele is gebaseerd op de vijf ' performance norms of the
Community method' (Lewis, 2000): institutioneel geheugen en diffuse wederkerigheid (principals en agents die handelen in functie van vroegere of toekomstige delegatierondes), vertrouwen tussen de besluitvormers, wederzijdse verantwoording
(actoren die hun preferenties en hun besluitvormingsgedrag verrechtvaardigen),
streven naar consensus en het willen vermijden van een falen van het besluitvormingsproces. Hoe meer deze institutionele normen een rol spelen in het besluitvormingsproces, hoe coöperatiever het proces zal verlopen. Het verwachte effect op de
onderhandelingsautonomie van de agent is theoretisch niet a priori duidelijk. Enerzijds kan een dichte institutionele omgeving leiden tot een ' partnerschap ' (Joerges
& Neyer, 1997) tussen principals en agents , waardoor de kloof tussen lidstaten en
EU onderhandelaar beperkt zal zijn en de mate van onderhandelingsautonomie
klein . Anderzijds is het ook plausibel te verwachten dat een dichte institutionele
omgeving tot een grote mate van toegekende autonomie leidt. In deze redenering
tonen de lidstaten een soort empathie voor de EU-onderhandelaar en de situatie
waarmee deze geconfronteerd wordt op het internationale niveau. De principals
zullen met andere woorden een grote mate van onderhandelingsautonomie toekennen aan de agent omdat de institutionele normen een meer coöperatieve sfeer
zullen creëren die een misbruik van autonomie minder waarschijnlijk maakt.
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7. Een multilaterale onderhandelingscontext genereert een hoge politieke kost om
de internationale onderhandelingen niet te laten falen. In navolging van Kerremans
noem ik deze druk de "dwingendheid van de externe omgeving" ( < extdwin >)
(Kerremans, 1996). Een dwingende externe omgeving verhoogt voor de principals
de politieke kost van het verwerpen van een akkoord (Delreux, 2008). Het afkeuren
(of niet ratificeren) van het internationaal akkoord door de principals wordt hier-
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door minder waarschijnlijk, wat op z ijn beurt waarschijnlijk leidt to t het toekennen
va n meer onderhandelingsautonomie aan de agent. Bovendi en kan een dwingende
extern e omgeving ertoe leid en dat een agent meer autonomie ve ro vert omdat de
intern ationale omgeving hem er de facto toe dwingt om de instructi es van de agent
breed te interpreteren , of zelfs er buiten te gaa n.
Een hoge mate van externe dringendheid wordt gekenmerkt door volgende indica tore n: ee n relatief groot aa nta l externe ond erhand elingspartners met een vo ldoende grote onderhandeli ngs ma cht , een maximali sti sche positie van de EU op het
interna ti onale ni veau (i.e. de vereiste dat het falen van de internat iona le onderhandelingen ee n kost moet beteke nen voor de EU) en de percepties van de besluitvormers over de druk va n de interna ti onale onderhandelingen die ze ondervonden.
Een laatst e verklarende variabele is de vraag of de agent een subset is van de
principals ( < agprin >). In internationale milieuonderh andelingen kan de age nt (EU-

8.

onderhandelaar) immers tezelfdertijd een principal zijn. Terw ijl de Commissie geen
subset van de principals is, zijn het Voorzitterschap of een lead co untry dat wel. Het
is plausibel te veronderstellen dat lidstaten die optreden a ls EU-o nderhandelaar met na me het Voorzitterschap of een lead co untry - minder onderhandelingsautonomi e zu llen genieten dan wa nneer de Co mmissie de rol van agent opneemt (Delreux ,
2008). Twee redenen staven deze propositie. Enerzijds is het plausibel te verwachten
dat een onderhandelende principal meer informatie over de inh oud en de voortgang
van de internationale onderhandelingen zal delen met de delegerende principals.
Anderzijds bestaat er tusse n het halfjaarlijks roterend Voorzitterschap en de lidstaten
een groter wederkerigheidsengagement (Voorzitterschappen z ijn er z ich van bewust
dat hun taak als EU-onderhandelaar slechts tijd elijk is en dat ze in een volgende
onderhandelingsessie opni euw een 'gewone ' principa l z ullen zijn die dan delegeert
naar het volgende Voorzitterschap) dan tu ssen de lidsta ten en de Commissie.

Cases en methodologie:
een beperkt aantal cases systematisch vergelijken
3.
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Om de onderhandelingsautonomie van de agen t in internationale onderhandelinge n
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met betrekking tot een multilateraal milieuverdrag te verklaren, a na lyseer en vergelijk
ik ac ht EU-besluitvormingsprocessen. Deze besluitvormingsprocessen voldoen aan
volgend e criteria: ze vo nden plaats tussen november 1993 en mei 2004, een relati ef
groot aantal onderhandelingspartners met een relatief grote onderhandelingsmach t
ten aa nzien van de EU nam aa n de onderhandelingen deel, het resultaat van de intern atio nale onderhandelingen was een akkoord dat grotendeels mili euonderwerpen
reguleerde, het akkoord heeft verdrags tat us en het werd ondertekend door de EG en
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de lidstaten. Een aan tal va n deze acht EU-besluitvormingsprocessen werd op een
tweevo udige wij ze opgesplit st in meerdere 'techni sche cases·. Enerzijds we rd een
aa ntal bes luitvormingsprocessen gekenmerkt door variërende waarden in de tijd op
éé n of meerdere variabelen. Dergelijke bes luitvormingsprocessen werden opgesp litst
in technische cases waarbij het s uffi x '_ J' duidt op de eerste fase van het proces en
het suffi x '_2' op de tweede fase . In tabel 1 (zie verder) wo rd en de afbake ningen
in de tijd van deze cases weergegeven. Anderzijds waren in bepaalde besluitvo rmingsprocessen zowel de Com missie als het Voorzitterschap of een lead country de
EU-onderhandelaar. Ook hier werd een technische opsplitsing gemaakt: het suffix
'a' wordt gebruikt voor een technische case waarvan de onderhandelingsautonomie
van de Commissie (geen subset van de principals) wordt verklaard, terwijl het suffix
'b' dan gebruikt wordt voo r de technische cases om de onderhandelingsautonomie

van het Voorzitterschap of een lead country (die wel een subset van de principals
vormen) te verklaren. Als gevolg van deze opsplitsingen werd de analyse uitgevoerd
met 18 technische cases: de EU-besluitvormingsprocessen met betrekking tot de onderhandelingen van de VN Desertificatie Conventie (CCD), de Overeenkomst over
de Bescherm ing van Afrikaanse en Euraziatische Watervogels (AEWA), het Kyo to
Protocol (KYOTO_l en KYOT0_2), de Aarhus Conventie over de betrokkenheid van
burgers bij milieuzaken (ARHUS_l en ARHUS_2), de Rotterdam PIC Conventie over
handel in milieugevaarlijke stoffen (PIC), het Cartagena Protoco l inza ke bioveiligheid (CART_la, CART_lb, CART_2a en CART_2b), de Stockholm PO Ps Conventie
inza ke persistent orga nische vero ntreinige nd e stoffen (STOCPOP_la, STOCPOP_ lb,
STOCPOP_2a en STOCPOP_2b) en het SEA Protocol (SEA _ l, SEA _2a e n SEA_2b).

Om 18 cases - ee n zogenaamde ' interm ed iate N'-situati e - te analyseren zijn pure
kwa litatieve noch pure kwanti tati eve ana lyse methodes gesch ikt. In dergelijke gevallen biedt QCA een oplossing: deze methode is geschikt om een relatief beperkt
aantal cases op een systematische manier te vergelijken. QCA gaat uit van een
configurationele logica, waa rb ij elke case wordt beschouwd als een configuratie
van conditievariabelen en een ui tkomstvariabele. 6 Deze co nfigurat ionele logica is
gebaseerd op QCA's conceptie van causaliteit: 'multiple conjunctural causality'
(Ragin , 1987; De Meur & Rihoux, 2002). Toegepast op dit onderzoek betekent deze
ca usaliteitsconceptie enerzijd s dat een bepaalde mate van onderhandelingsautonomie veroorzaakt wordt door een combinatie van cond iti es ('conjunctural') en
anderzijds dat meerdere ('mu ltipl e') dergelijke co mbin aties eenze lfde mate van onderhandelingsautonomie kunnen veroorzaken . Zo'n verklarende combinat ie va n
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condit ies wordt een 'ca usaal pad' genoemd.
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QCA vereist dichotome variabe len. Dit betekent dat elke co ntinu e variabele op-
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nieuw gecodeerd moet wo rd en naar een 1- of een 0-waarde, respectieve lijk w ij zend
op de aanwez igheid (of een grote mate) en de afwezigheid (of ee n kleine mate)
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van die variabele. Een vaak voorkomende kritiek op dichotomisering is het verlies
aan informatierijkdom. QCA pareert deze kritiek evenwel door de nuances van het
empirische materiaal opnieuw in de analyse op te nemen als een laatste stap van
de QCA-procedure. Bovendien zorgt dichotomisering ervoor dat bredere tendensen
in de data zichtbaar kunnen worden door los te komen van de details en naar het
bred ere plaatje te kijken. De variabelen in dit onderzoek zijn - met uitzondering
van de achtste conditievariabele - niet van nature dichotoom. Dichotomisering
houdt dus per definitie een interpretatie van de data in. Concreet betekent dit dat
een drempel bepaald moet worden die de 0- van de 1-waarden onderscheidt. Zo 'n
drempel is geen vooraf gedefinieerd criterium; hij moet alleen een onderscheid
maken tussen zo weinig mogelijk subsets van cases, die elk zo homogeen mogelijk
zijn. Dit betekent dat niet de absolute positie van die drempel doorslaggevend is,
maar wel de vereiste dat die drempel zich bevindt op een positie waar hij op accurate wijze cases met een lage waarde op een bepaalde variabele onderscheidt van
cases met een hoge waarde op die variabele.

\Il

..J

w

~

~

0::
<(

Gedichotomiseerde variabelen zijn noodzakelijk voor de Booleaanse minimalisatieprocedure, die de kern vormt van QCA. De bedoeling van die minimalisatie is
om te bepalen welke combinaties van condities de aan- of afwezigheid van de
uitkomstvariabele verklaren. 7 QCA maakt het bovendien mogelijk om de resultaten
van deze procedure (de zogenaamde 'minimale formules') meer verklarende kracht
toe te kennen ('spaarzamer' te maken, in QCA-terminologie). Dergelijke spaarzame resultaten worden verkregen door samen met de cases ook de ' remainders '
te minimaliseren. Remainders zijn configuraties van condities en een uitkomst die
niet overeenstemmen met een bepaalde empirische case. Wanneer deze remainders worden opgenomen in de analyse betekent dit dat de software hen behandelt
als 'doe alsof deze configuratie van condities de 1- en de 0-uitkomsten verklaren'.
De software gebruikt deze configuraties in het minimalisatieproces voor een bepaalde uitkomst als dit bijdraagt tot een spaarzamer resultaat (De Meur & Rihoux,
2002). In dit onderzoek neem ik de remainders op in het minimalisatieproces,
wat de spaarzaamheid van de minimale formules verhoogt. Bovendien is dit niet
inconsistent met de empirische realiteit omdat alle EU-besluitvormingsprocessen
die voldoen aan de vijf hierboven geschetste caseselectiecriteria in de analyse zijn
opgenomen. Dit betekent dat contradicties tussen een remainder en een bestaande
case onbestaande zijn in het empirische domein waarin ik de onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar wil verklaren.
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De data voor dit onderzoek zijn verzameld via triangulatie. Ten eerste heb ik 61
semi-gestructureerde interviews afgenomen van ambtenaren van de Commissie en
uit verscheidene lidstaten , inclusief zij die het Voorzitterschap waarnamen tijdens
de bestudeerde besluitvormingsprocessen. Deze respondenten participeerden in d e
c___ _ _ _ _ __
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bestudeerde besluitvormingsprocessen in de hoedanigheid van agent of principal.
Mijn interpretatie van de interviews en de data werden daarna per case gecontroleerd - en indien noodzakelijk gecorrigeerd of aangevu ld - door de respondenten.
Ten tweede heb ik artikels uit gespecia lisee rd e media (Agence Europe, Earth Negotiation Bulletin, enz .) die over de geselecteerde besluitvormingsprocessen en
interna tionale onderhandelingen berichtten geraadpleegd. Ten derde werden data
verzameld door informele en semiconfidentiële documenten te analyseren die werden gebruikt tijdens het EU-besluitvormingsproces. Ten slotte maakte ik gebruik
van de bestaande secundaire literatuur over de bestudeerde internationale onderhandelingen en de manier waarop de EU tijdens die onderhandelingen opereerde,
hoewel deze literatuur beperkt is .8

4. Data: acht EU-besluitvormingsprocessen met
betrekking tot internationale milieuonderhandelingen

De empirische data waarmee de QCA-procedure werd uitgevoerd worden voorgesteld in tabel 1. Deze tabel bevat per variabele een aantal waarden op verscheidene
dimensies of indicatoren van deze va ri abele. Tabel 1 kan zowel per kolom als per
rij worden gelezen. Enerzijds geeft elke kolom ee n overzicht van de belangrijkste
kenmerken per case. Anderzijds biedt het lezen per rij de mogelijkheid om de cases op elke variabele met elkaar te vergelijken. Op die manier wordt het mogelijk
om de cases met een kleine waarde op een bepaalde variabele van de cases met
een grote waarde op die variabele te onderscheiden. Op basis van deze inschatting
worden de ruwe data daarna gedichotomiseerd in een waarheidstabel (tabel 2).
Zoals gesteld bestaat de volgende stap erin om de empirische data te dichotomiseren. Het resultaat van deze stap is de waarheidstabel (tabel 2). Omdat de uit komstvariabele < a ut > slechts drie mogelijke waarden kan aannemen (kleine [O],
gematigde [l) of grote [2) mate van onderhandelingsautonomie) en omdat QCA di chotome variabelen vere ist, ontkoppel ik deze uitkomstvariabele in twee dummyvariabelen: < aut_laag > en < aut_hoog >. De dummyvariabele < aut_laag > meet
of een case gekenmerkt wordt door een kleine mate van onderhandelingsautonomie voor de agent ( < a ut_laag > = 1) of door een {gematigde of grote} mate van
onderhandelingsautonomie ( < a ut_laag > = O). Binnen de groep van cases waarin
de EU-onderhandelaar een zekere mate van onderhandelingsautonomie genoot
(i.e. de cases met < aut_laag > = O) meet de dummyvariabele < aut_hoog > dan of
een besluitvormingsproces gekenmerkt wordt door een grote ( < au t_hoog > = 1) of
een gematigde mate ( < aut_hoog > = O) van onderhandelingsautonomie.
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TABE L 1 . Overzicht van de empirische data
CCD

AEWA

KYOTO

ARHUS

PIC

CART

STOCPOP

SEA

VN Desertificatie

Overeenkomst over de

Kyoto Protocol

Aarhus Conventie

Cartagena Protocol over
Bioveiligheid

SEA (Strategie Environ-

Bescherming van Afri-

tent Organic Pollutants)
Conventie

mental Assessment)
Protocol

05/ 1993-06/l 994

kaanse en Euraziatische
Watervogels
06/1994-06/l 99 5

Rotterdam PIC (Prior
lnformed Consent) Conventie

Stockholm POPs (Persis-

Conventie

_ l a/ b: 07 / l 996-02/ 1999

_ l a/b: 06/l 998-09/1999
(INC 1-3)
_2a/ b: 03/2 000-12/ 2000
(IN C4-5)

_ l : 05/ 2001-02/2002
(sessie 1-4)
_2a/b: 05/2002-01 /2003
(sessie 5-B)

_1: Voorzitterschap +

_1: Commissie
_2: Commissie + Voorzit•

onderhandelingen op het Internationale niveau
internationaal milieuverdrag

onderhandelingsperiode

_1: 02/1997-06/1997
_2: 07/1997-12/1997

_l: 06/1996-10/1997
(sessie 1-7)
_2: 12/1997-03/1998
(sessie 8-10)

03/1996-03/1998

_1: Voorzitterschap
_2: trojka

_ l: geen EU-onderhandelaar
_2: Commissie

Commissie

(BSWG 1-6)
_2a/b: 02/1999-01 / 2000
(ExCOP- ExCOP/
bisl

onderhandelingsautonomle <aut>
ogent (EU-onderhondeloor)

Voorzitterschap

Commissie

_1: Commissie+ Voorzit•
terschap
_2: voornamelijk Com•

Commissie

_2: lead countries + Com•

missie; Voorzitter•

terschap

missie

schap voor beperkt
aantal onderwerpen

nemen principals het woord op internationaai niveau?

la

ja

wonen de principals de internationale onder-

Ja

ja

Ja

nee

_1: uitzonderlijk
2 nee
_l: ja
_2: ja/nee
1: nee
_2: ja
nee

handelingen bij?
beperkte onderhondelingssettings?

betwisting autoriteit agent?

nee

nee

ja

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

_l: ja
_2: intitieel: nee; later: ja
1: nee

ja

nee

nee

_2: ja
_1: ja

nee

ja

ja

_2: nee

strikte instructies voor agent?
veroveren van autonomie door agent?

Ja
nee

ja
nee

ja

preferentlehomogenltelt tussen de prlnclpals <prefprln>
homogeen/heterogeen?
homogeen
heterogeen

_2: nee

heterogeen

heterog een

preferentieverdeling principals

~~ ~

1'?~-;-sa

in._

...J

z

"' ...J

Cl'.

~

"'
:::,

Lil
0

sa

nee
1: niet van toepassing

1: nee
_2: ja

~11,

l

w!::

"'üJw

SQ~
z<o

sa

"'
ii:

e.
sa

ja
nee

ja
nee

ja
nee

homogeen

_1: heterogeen
_2: homogeen

homogeen

heterogeen

:::,

>~

:::,
UJ

ja
nee

...J

u. z

~

-1

til

"'"'UJ
:::lO(J)

!D

sa

UJ

(/)

sz "'e\i'

Cl'."'

ü:

1

iiia

sa

1

...JUJ
z (/)
~ w~
:::,
a a

n:W
~~~ ~

L:_0:J

ü:

g t:

sa

sa

homogeen

homogeen

"'

-2

a

"'Ü)UJ
:::, Q(J)

L

~ ~~

sa

preferentlehomogenltelt tussen de prlnclpals en de agent <prefpa>
homogeen/heterogeen?
homogeen
homogeen

_l: niet van toepas_1: heterogeen
_2: heterogeen (maa r
si ng
_2: homogeen
minder dan in

KYOTO_ll

homogeen

homogeen

CCD

AEWA

KYOTO

zeer laag

zeer laag (met uitzon- zeer hoog
dering van FR)

ARHUS

PIC

CART

STOCPOP

SEA

laag

zeer laag

_l: laag
_2: zeer hooq

_1: gematigd
2:hoo

laag

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

- 1: nee

ja

nee

polltlserlngsgraad <pollt>
politieke gevoeligheid in de EU

lnformatleasymmetrle ten voordele van de agent <lnfag>
informatievoordeel voor de agent?

nee

nee

onderhandelingssettings met alleen de
agent en geen principals?

nee

nee

1: nee
_2: ja
1: nee
_2: ja

_2: initieel: ja; later:
nee

informatieasymmetrle ten voordele van de prlncipals <lnfprin>
informatievoordeel voor de erincieals?

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

zeer laag

hoog
hoog

_1: hoog
_2: zeer hoog
hoog

_l : zeer laag

zeer laag

_l : laag
_2: zeer hoog
_l: laag
_2: hoog
_1: laag
_2: hoog
_1: gematigd
_2: zeer hoog
_1: laag
_2: zeer hoog

_2: gematigd
zeer laag

hoog

zeer laag

_1: hoog
_2: zeer hoog
hoog

_1: zeer laag
_2: gematigd
_1: zeer laag
_2: gematigd

Institutionele dichtheid <lnst>
algemene mate van institutionele
dichtheid
diffuse wederkerigheid

gematigd

gematigd

hoog

hoog

1: hoog
_2: gematigd
zeer hoog

wederzijdse verantwoording

zeer laag

zeer hoog

zeer hoog

zeer laag

hoog

streven naar consensus

laag

hoog

hoog

zeer laag

zeer hoog

vertrouwen

hoog

laag

_l: hoog
_2: gematigd

zeer hoog

vermijden van het falen van het
besluitvorming_seroces

hoog

gematigd

zeer hoog

_l: niet van toepassing
_2:hoog
laag

hoog

_l : gematigd
2: zeer hoo

hoog

laag

_1: hoog
_2: zeer hoog
globaal

hoog

laag

globaal

regionaal: Europese
en GOS-landen

dwingendheid van de externe omgeving <extdwln>
externe dwingendheid

laag

zeer laag

zeer hoog

laag

gematigd

reikwijdte van de onderhandelingen

globaal

intercontinentaal:
Europese, Afrikaanse
en GOS-landen

globaal

regionaal: Europese
en GOS-landen

globaal

nee

_1: ja (Voorzitterschap)
_2: ja (trojka)

nee

nee

agent als subset van de prlncipals <agprln>
lidstaat als agent?

ja (Voorzitterschap)

_1a/2a: nee
_l a/2a : nee
_1b/ 2b: ja (Voorzitter- _1b: ja (Voorzitterschap)
schap
_2b: ja (lead countries)

1: nee

- 2a: nee

_2b: ja (Voorzitterschap)
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De eerste acht kolommen van de waarheid stabel (tabel 2) bevatten de gedichotomiseerde waarden van de conditieva ri abe len. De uitkomstvariabele en de afgeleide
dumm yva riabelen staan in de volgende kolommen . Ten slotte worden de techn isc he cases die overeenstemmen met de versche id ene configurat ies weergegeven in
de laatst e kolom. 9
TABEL 2 . Waarheidstabel
C
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ai
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0..
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0
0

0
0
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0

0..

0
0

en

~

.!:

C
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Ë

0

-

"'
.S

C
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x
(1)

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

1
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

0

0

1

0
0

1

1

1

0
1

1

0

0

0
0

5.

"'

0
0

0

1

"'

0
0

0

0
0

0..

::,

0
0

0
0

0

en

-

.s

0

en

en

"'"'

=I

.c

::,

'5

"'

0
0

0
1

0
1

2

cases

"'
/ARHUS_1(prefpa:0)(agprin:0)/
/ARHUS_1(prefpa:0)(agprin:l )/
AEWA; /ARHUS_1(prefpa :l)
(agprin:0)/; ARHUS_2; SEA_1; SEA_2a;

0
1
0

1

1
0

0

0
0

0
0

0

0

1

2

0
0

0
0

2
2

0
0

/ARHUS_1(prefpa:l )(agprin:l )/;
SEA_2b
CCD
CART_la
CART_l b
CART_2b; STOCPOP _l b;
STOCPOP_2b
STOCPOP_1a; STOCPOP_2a
KYOTO_l
KYOT0_2
PIC
CART_2a

Analyse: causale paden en causale mechanismen
die onderhandelingsautonomie verklaren

Wanneer de remainders niet worden opgenom en in de QCA-procedure, blijven de
resultaten louter descriptief - zijn de de som van alle configuraties zonder veel
minimalisatie - en bieden deze geen krac htige en spaarzame verklaring voor de
onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar. Daarom stel ik in dit deel
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de minimale formules voor die het resul taat zijn van een QCA-procedure waarin de
remainders zijn opgenomen. 10
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Een kleine mate van onderhandelingsautonomie verklaren:
< aut_laag > minimaliseren
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tigde of een gro te) mate van onderhand elingsautonom ie onderzocht. De minimalisa ties van < aut_laag > resu lteren in vo lgende minimale formules 11 :
AUT_LAAG = extdwin

[l]

aut_laag = EXTDWIN

[2]

Deze minimale formules tonen aan dat de dwingendheid van de externe onderhandelingscontext de bes li ssende factor is in de verklaring waarom een EU-onderhandelaar onderhandelingsautonomie geni et of niet. Een kleine mat e va n extern e
dwingendheid is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voo r een kleine mate
van onderha ndelingsautonom ie voor de agen t (min imale formu le [l]) , terwijl een
gro te mate van externe dwingendheid een noodzakelijke en vold oende voorwaarde
is voor onderha ndelingsau tonom ie (minimale formule [2]), zo nder daarentegen
uitspraken te kunnen doen over de specifi eke mate ervan. Hoewel QCA ni et automatisch symmetrische ca usa liteit vooropstelt , is dit hier wel het geval.
s.2. Een grote mate van onderhandelingsautonomie verklaren:
< aut_hoog > minimaliseren

Op basis van minimale formule [2 ] is het niet mogelijk om te verkl aren hoeveel onderhandelingsautonomie de agent geniet wa nneer het EU-besluitvormingsproces
gekenmerkt wordt door een dwingende externe omgev ing. Om binnen de groep
van cases met een gro te mate van extern e dwingendheid te verklaren wanneer een
EU-onderhandelaar een grote dan wel een gematigde mate van onderhan delingsautonom ie geniet, wordt de dummyvariabele < aut_hoog > geminimaliseerd . Dit
resulteert in de minimale formules [3] en [4]:
AUT_HOOG = INST *(polit + prefprin *INFPRIN) + POLIT *INFAG
aut_hoog = infag*(inst + POLIT*infprin)

[3]

[4]

Minimale formu le [3] toont aan dat een grote mate van onderhande lingsautonomie
voor een EU-onderhandelaar in internationale milieuond erhandelingen verklaa rd
kan wo rden door (1) ee n grote mate va n in stitutione le dichtheid en een kleine
mate van politisering (INST *polit); door (2) een hoge mate van in stitutionele
dichtheid en heterogene preferenties tussen de lidstaten die over asymmetrisch
verdee lde in formatie beschikken (INST*prefprin *INFPR IN); of door (3) een gepolitiseerd bes luitvorm ingsproces waarin de agent informatie heeft die de principals
niet hebben (POLIT* INFAG). Minimale formule [4] leidt tot de concl usie dat een
EU-bes luit vormingsproces waarin een agent alle informat ie deelt met de principals,
gecombin eerd met de afwezigheid van institutionele dichtheid (infag*inst) of met
een hoge politiseri ngsgraad en de afwezighe id van asymmetrische informatie voor
de principals (infag*POLIT* infprin) leidt tot een gemat igde onderhandelingsau tonomi e voo r de EU-onderhandelaar.
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5.3.

Terug naar de cases: interpretaties van de minimale formules

De laa tste stap in een QCA-procedure bestaat uit de interpretati e va n de minimal e
formules in het licht va n de empirische data . Door deze interp retatie word t ni et
allee n de e mpirisch e rijkdom va n de data, di e tijdelijk opzij is geplaa tst door te
dichotomiseren, opnieuw binn engebracht in de analyse, maar wordt het ook mogeli jk de causale mec hani s men achter de causale paden te identificeren.

5.3 .1 .

EU-besluitvormingsprocessen waarin de EU-onderhandelaar een kleine
mate van onderhandelingsautonomie geniet

De agent genoot een kleine mate van onderhandelingsautonomie in vier EU-besluitvo rmingsprocesse n: met betrekking tot de onderh ande lingen di e leidden tot de
VN Desertificatie Conventie, AEWA, de Aa rhus Conventie en het SEA Protocol. De
resultaten van de QCA-procedure geven aan dat dit vo ll edig bepaald wordt door het
gebrek aan een dwingende externe onde rhandelingscontext, ongeach t de waarden
op de andere conditievariabelen. Waaro m geniet een EU-onderhandelaar slechts
een kleine mate van ond erhande lingsautonomie in zo' n geval? Ik onderscheid twee
ca usale mechanismen om de causa le relatie tussen deze cond itie- en uitkomstva riabele te verklaren .
Ten eerste is in een context met ee n beperkt aa ntal onderhandelingspartners
en een grote rela tieve onderhandelingsmacht van de EU een grote mate va n onderhandelingsautonomie niet instrumenteel voor de principals om een internati onaa l akkoord te bereiken. 12 In ee n de rgelijke situ at ie kunnen lidstaten het
z ich namelijk veroo rl oven om de belangrijkste baat va n delegatie - uitgebreide onderhandelingsmach t - te onderm ijnen , bij voorbeeld door zelf het woord
te nemen tijdens de internationale onderh and elingen . De ince nti even voor de
principals om vee l onderhandelingsautonomie te delegeren naar hun agent zijn
dus beperkt en het inzett en van co ntro lemechanismen zet de slagkrac ht va n de
EU op het internationale ni veau ni et op h et spel. In een co nt ex t waarin de EU
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geconfronteerd wordt met relatief zwakke onderhandelingspartners zijn de lidstaten er z ich van bewust dat het bes luitvo rmingsproces op het EU-niveau erg
belangrijk is om het resultaat va n het internationaa l onderhandelingsproces te
beïnvloeden. Als de relatieve onderha nd elingsma ch t van de EU groot is, zal de
uitkomst va n de internationa le onderhan delingen imm ers sterk bepaald worden
door de EU en dus ook door het besluitvormingsproces op het EU- ni vea u . Als
gevo lg daarvan maken de lid sta ten meer gebruik va n de co ntrol emechanisme n
op het EU-ni veau , wat de onderhandelingsautonomie van de EU-onderhandelaar
beperkt.
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Ten tweede is het onwaarschijnlijk dat de agent in een niet-dwingend e onderhandelingscontext meer onderhandelingsautonomie zal proberen te veroveren dan er
toegekend is door de principals. De agent kan normaal enkel het veroveren van
meer autonomie rechtvaardigen door te verwijzen naar de druk van de onderhandelingspartners die hij ervaart op het internationale ni vea u. Als de relatieve onderhandelingsmacht van die partners beperkt is, kunnen deze geen druk uitoefenen
op de EU-onderhandelaar om toegevingen te doe n waar de lidstaten niet voo raf
hebben mee ingestemd.
Het causaal mechani sme tussen een grote mate van externe dwingendheid en een
niet-kl eine mate van onderhandelingsautonomie hee ft alles te maken met de hoge
politieke kost die het verwerpen van een internationaa l akkoord in een dwingende
context met z ich meebrengt voor de lidstaten. Wanneer het aanta l onderhandelingspartners groot, hun relatieve onderhandelingsmacht aanzienlijk en de positie
van de EU maximalistisch is, gaat het opblazen van internationale onderhandelingen en het afkeuren van een internationaal gesloten akkoord immers gepaard met
een hoge politieke kost (Delreux, 2008). Dit betekent dat de finale winset van de
principals de facto breder is dan hun gemeenschappelijke preferenti e e n dat ze uiteindelijk meer z ullen aanvaarden dan initieel duidelijk gemaakt aan de agent. De
grotere mate van onderhandelingsautonomie kan dan ve rklaard worden doordat de
de EU-onderhandelaar anticipeert op die bredere winset. Het centrale instrument
voor de agent om zich autonoom te gedragen in een dergelijke situatie is de dwingendheid van de externe omgeving.

5.3.2. EU-besluitvormingsprocessen waarin de EU-onderhandelaar een grote

mate van onderhandelingsautonomie geniet
In vier technische cases genoot de agent een grote mate van onderhandelingsautonomie: de Commissie in PIC, het Voorzitterschap in KYOTO_ l, de trojka in
KYOT0_2 en de Commissie in CART_2a. Zoals minimale formule [3] aangeeft, zijn
er drie causale paden die leiden tot een grote mate van onderhandelingsautonomie
voor de age nt.
Een eerste pad verklaart de autonomie van de Commissie tijdens de onderhandelingen over de Rotterdam PIC Conventie. In dit besluitvormingspro ces handelden
Commissie- en lidstaatvertegenwoordigers in een institutioneel dichte omgeving.
Alle onderscheiden institutionele normen speelden een rol en voora l de vertrouwensrelatie tussen de besluitvormers droeg bij tot een coöpera tieve sfeer in de EU.
Bovendien was de politi eke gevoeligheid voor deze onderhandelingen erg beperkt,
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aangezien de PIC-procedure al bindend geregeld was in de EU.
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In een dergelijke hooggeïnstitutionaliseerde en laaggepolitiseerde besluitvormingsprocessen zijn er voor de principals geen grote risico's verbonden aan het toekennen
van een grote mate van onderhandelingsautonomie aan de agent. In een situatie
waarin principals hun agent vertrouwen, worden de controlemechanismen niet onmiddellijk ten volle ingezet. Hoewel het risico blijft bestaan dat de agent zich te
autonoom zal gedragen op het internationale niveau wegens de dwingendheid die
ervan uitgaat, zullen de principals vo ldoende empathie tonen voor de situatie waarin
de agent zich bevindt. Bovendien leidt de beperkte politisering van de onderhandelingen ertoe dat de nationale niveaus niet erg bekommerd zijn om het proces. Als er
weinig gevoelige onderwerpen op het spel staan, kan de agent - zelfs al geniet hij een
grote mate van onderhandelingsautonomie - weinig fout doen voor de principals.
Het tweede causale pad verklaart de grote mate van onderhandelingsautonomie
van het Nederlandse Voorzitterschap in KYOTO_l. In de eerste helft van 1997 lagen
de preferenties van de lidstaten over het te onderhandelen Kyoto Protocol ver uit
elkaar. Maximalistische lidstaten als Oostenrijk, Zweden, Den emarken en Duitsland stonden lijnrecht tegenover minimalistische principals a ls Spanje, Portugal,
Griekenland of Italië. Bovendien li eten de lidsta ten het ac hterste van hun tong niet
zien aan de agent met betrekking tot hun terugvalposities. De principals slaagden
er met andere woorden in deze informatie asymmetrisch verdeeld te houden in
hun voordeel. Deze situatie van divergerende preferenties en private informatie
voor de principals vond plaats in een dichte institutionele omgeving, waar vooral
het wederzijds begrip van nationale problemen over de reduct ied oelstell ingen en
de rol van ' fairness' (Chagas, 2003) in de onderhandelingen over het Burden Sharing Agreement een rol speelden . 13
Deze institutionele dichtheid verkleint de mate waarin de principals hun controlemechanismen daadwerkelijk inzetten , omdat ze ervan uitgaan dat de agent hun
vertrouwen - en delegatie - niet zal beschamen. Bovendien tonen de principals
ook een soort empathie voor het feit dat de agent op het internationale niveau geconfronteerd wordt met een dwingende onderhandelingscontext en met een druk
om toegevingen te doen. In KYOTO_I werd dit gecombineerd met heterogene preferenties tussen de lidstaten , wat het Voorzitterschap toeliet de lidstaten tegen elV,
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kaar uit te spelen in zijn voorstellen voor het Burden Sharing Agreement. Omwille
van de heterogeniteit in de lidsta atpreferent ies werd de EU-onderhandelaar slechts
met een beperkt risico geconfronteerd dat zijn voorstellen verworpen zouden worden door de volledige groep van principals. De onderhandelingsautonomie van de
agent werd ten slotte nog vergroot omdat de EU-onderhandelaar kon anticiperen
op zijn verwachting dat de lidstaten nog terugvalposities achter de hand hielden.
Op die manier kon de agent de externe dwingendheid exploiteren en een gro te
mate van onderhandelingsautonomie genieten.
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De grote mate van onderhandelingsautonomie in KYOT0_2 en CART_2a wordt verklaard door het derde causale pad: een gepolitiseerd besluitvormingsproces (klimaatverandering en GGO's stonden beide hoog op de politieke agenda aan het eind van
de jare n '90) waarin de age nt een informati evoordeel had ten opzichte va n de principals. In de laatste week van de Kyoto-onderhandelingen vonden de doorslaggevende
onderh andelingen plaats in een beperkte setting waar enkel de trojka - en ni et de
lid staten - aanwezig kon zijn . Dit leidde tot een situatie waarin de principals het gevoel hadden niet volledig geïnfor meerd te zijn over deze cruciale onderhandelingen.
In CART_2a was het informatievoordeel voor de agent niet zo groot als in KYOT0_2,
maa r in de periode waarin onderhandeld werd in de beperkte 'Group of Ten ' ond ervonden de lidstaten toch een duidel ij k informatievoo rdeel voor de Commissie.
Dit causaa l pad va lt dus meestal sa men m et een onderhande lingssetting op het
internationale niveau die de principals niet kunnen bij wonen. Om de laatste - en
du s vaak de meest gepoliti seerd e - knopen door te hakken , wordt een dergelijke
beperkte onderhandelingssetting waarin enkel de sleutelspelers participeren vaak
a ls en ige mogelijkheid gezien. Dit genereert een informatievoordeel voor de EU-onderh andelaar, omdat de prin cipa ls wo rden losgekoppeld van hun agent en omdat
de tijd voor uitgebreid e terugkoppeling ontbreekt. Een dergelijke situa tie stelt de
agent in staat om zijn rol als speler op twee ni vea us (het EU- en het international e
niveau) uit te spelen. De EU -o nderha ndelaar ondervindt enerz ijds dru k va n het
interna tiona le niveau wegens het dwingende karakter van de internationale onderhand elingscontext en anderzijds druk van de principals op het EU-niveau voor wie
de onderhandelingen erg gepolit iseerd zijn. Omwill e van die specifieke ro l en zijn
informa ti evoo rd eel kan de agent de externe dwingendheid exploiteren ten aa nzien
van de principals en op die ma ni er zijn onderhandelingsautonomie vergro ten .

6.

Conclusies

De analyse in dit artikel toont aa n dat de dwingendheid van de externe onderhandelingsco ntext een crucia le factor is om te verklaren wanneer een EU-onderhand elaar z ich al dan niet au tonoom kan gedragen ten aanzien van de lidstaten
tijd ens internationale milieuonderh a ndelingen . Een grote ma te van externe dwingendheid en de aanwezigh eid van ond erhand elingsautonomi e voo r de agent gaan
ha nd in ha nd. Ook d e inverse redenering geldt: een niet-dwingende externe onderhandelingsomgeving leidt tot de afwezigheid van onderh andelingsauto nomi e.
De internationale co ntext m oet dus in rekening worden gebrach t om het ond er-
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handelingsgedrag van een Europese agent en de principa l-age nt-verhoudingen in
de EU-bes luitvormingsprocesen met betrekking tot de ex terne dimensi e van eerste
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De externe dwingendheid verklaart evenwel niet in welke gevallen de mate van
onderhandelingsautonomie echt hoog is. Drie combinaties van condities leiden tot
een grote mate van onderhandelingsautonomie voor de EU-onderhandelaar: een
grote mate van institutionele dichtheid en een kleine mate van politisering; een
grote mate van instiutionele dichtheid, heterogene preferenties tussen de lidstaten
en een informatievoordeel voor de lid staten over hun terugva l posities; en een grote
mate van politisering en een informatievoordeel voor de EU-onderhandelaar over
het verloop en de inhoud van de internationale onderhandelingen. Om te begrijpen in welke gevallen de o nderh andelingsau tonomi e groot zal zijn, zijn dus meer
genuanceerde causa le paden nodig, waarin institutionele dichtheid , politisering en
traditionele principal-agent factoren als informatieasymmetrieën en preferentieafstanden centraal staan.

Noten
1.

De auteur is aspirant van het FWO-Vlaanderen, Instituut voor Internationaal en

Europees Beleid, K.U.Leuven.
2.

Een ' lead country' is een lidstaat die de leiding neemt over een bepaald dossier of

onderwerp dat internationaal onderhandeld wordt. Een van de functies d ie een lead
country vervu lt, is op het internationale niveau onderhandelen in naam van de EU.
3.

Bij het meten va n onderhandelingsautonomie moet de nodi ge zorg besteed wor-

den aan de methodologische valstrik van 'observational equival ence' (Damro, 2007).
Het is immers mogelijk dat indicatoren van autonoom gedrag va n de age nt vastgesteld
worden door de onderzoeker, maar dat dit schijnbaar autonoom gedrag eigenlijk niet
autonoom is, maar wel een rationele anticipatie van de controlemechanismen van de
principals (Pollack, 2003) . Om dit methodologisch probleem te ondervangen, vo lgde ik
de suggesti e va n Pollack en Damro om het gedrag van de agent zorgv uldig te meten,
bijvoorbeeld met behu lp van sys tematische experten interv iews.
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4.

Voor het meten van de variabele 'onderhandelingsau tonomie' hou ik enkel reke-

ning met deze drie controlemechanismen, aangezien in de bestudeerde cases geen variati e is terug te vinden in het functioneren van de andere contro lemechanismen: de
EU -coördinatievergadering functioneerde steeds als con trol emechanisme, geen enkele
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case werd gekenmerkt door de dreiging van een principal om de EG-ratificatie op de
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een volgende delegatieronde.
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helling te zetten noch om het huidige gedrag van de agent in rekening te brengen bij
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5.

In alle onderzochte cases is de juridische basis op basis waarvan de EG het mul-

tilaterale milieuakkoord ondertekende en ratificeerd e artikel 175, § 1, EEG. Dit artikel
schrijft gekwalifi ceerde meerderheid (QMV) voor a ls de stemmingsregel.

6.

'Cond itievariabelen' en ' uitkomstvariabelen' zijn de QCA-terminologie voor wat

traditioneel respectievelijk ' onafhankelijke' (of 'verklarende ') en 'afhankelijke' variabelen worden genoemd.
7.

Deze procedure is gebaseerd op een paarsgewij ze vergelijking van de cases: " [i]f

two Boolean expressions differ in only one causa! condition yet produce the same outcome, then the causa! condition that distinguishes the two expressions can be cons id ered irrelevant and can be removed to create a simpl er, combined expression" (Ragin,

1987, p. 93).
8.

Er werd voornamelijk geb ruik gemaakt van (Sjös tedt, 1998; Chagas, 2003) voor

KYOTO_ l en KYOT0_2; en van (Bail, Decaestecker & J0rgensen, 2002; Rhinard &

Kaeding, 2006; Falkner, 2007) voor CART_la, CART_lb, CART_2a en CART_2b.

9.

Omdat er gee n EU-onderhandelaar was in ARHUS_ l , werd voor deze case aan de

conditievariabelen < prefpa > en < agprin > een missing value toegeke nd. Voor elke
conditievariabele met een missing va lue analyseert de QCA-software die case als twee
a fzonderlijke cases (De Meur & Rihoux, 2002). Dit betekent dat er in het geval va n
ARHUS_l vier techni sche cases worden geanalyseerd , telkens met een 0- en een ! -waar-

de op de co nditi es waar geen vaste dichotome waarde kan worden aan toegekend :
/ ARHUS_ J(prefpa:O) (agprin .0)/ , / ARHUS_l (prefpa:O) (agprin: 1)/ , / ARHUS_l (prefpa.· 1)
(agprin:0)/ en / ARHUS_J (prefpa: l)(agprin. 1)/ .

10. De analyses werden uitgevoerd met behulp van Tosmana 1.3.
ll. Wa nneer QCA-toepassingen en -resultaten worden voorgesteld, is het doorgaans de

gewoonte om de va riabelen met de waarde I voor te stellen in hoofdletters en de variabelen met de waarde O in kleine letters . De Booleaanse operatoren 'en ' en ' of' worden
respectievelijk genoteerd als

'* ·

en ' + ·.

12. Dit geldt voor de onderhandeli ngen die leidd en tot AEWA , de Aarhus Conventie en
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het SEA Protocol, niet voor de desertificatieonderhandelingen.
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13 . In maart 1997 bereikten de Europese leefmilieuministers een politiek akkoord over
het zogenaamde ' Burden Sharing Agreement', dat de interne verdeling van de Europese
emissiereductiedoelstelling uit het te onderhandelen Kyoto Protocol regelde. In juni
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1998 werd dit akkoord opnieuw onderhande ld om het te laten overeenstemmen met de
precieze reductiedoelstelling uit he t Kyo to Protocol.
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De Europese Commissie en
het EU-Raadssecretariaat
in het GBVB
1

Hylke Dijkstra 2

ABSTRACT
For the European Union to exhibit some 'actorness' in the world of international relations req uires it to have a certain amount of autonomy from its constituent members.
This article analyses, in this respect, the degrees of freedom the Council Secretariat and
the European Commission enjoy in the context of the CFSP. While this EU policy is
generally known to be intergovern mental, both institutions arguably do have some
politica! influence over the substantive outcomes. This is not the result of formal competencies institutionalized in the Treaties, but rather of an accumulated process and
content expe rtise in these institutions, which can be transfo rm ed into politica! influence via informal means.
KEYWORDS: European Commission; Council Secretariat; Common Foreign and
Security Policy; Actorness; Treaty of Lisbon

, . Introductie
Academici op het gebied van internationale betrekkingen hebben moeite om de
Europese Unie (EU) te cla ssificeren. Om deze af te doen a ls ee n intergouvernementele organ isatie, zoals 'de realisten' ons voorspiegelen, gaat voorbij aan de intern e
complexiteit alsmede het belang van de EU in de wereld ; om haar te beschouwen
als een volledige staat of een staat in wording, zoa ls 'de federalisten' bepleiten ,
is ook te veel van het goede. Zo lijkt een zetel met stemrecht in de Verenigde Na-
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'actorness ' (Sjöstedt, 1977) is hier een voorbeeld van. De EU telt alleen mee in de
wereld als zij het vermogen heeft om zich "actief en intentioneel te gedragen in
relatie tot de andere spelers in het internationale systeem" (ibid., 16, eigen vertaling). Hierbij spelen de interne middelen een cruciale rol. 4 Niemand zal de EU immers een interessante gesprekspartner vinden als zij niet over een militair arsenaal
(Bull, 1982) of een forse bankrekening beschikt. Verder is het ook van belang dat
de lidstaten het vermogen hebben om overeenstemming te bereiken (Hili, 1998). In
een anarchistische wereld blijven dit de randvoorwaarden om mee te spelen.
Om z ich actief en intentioneel te gedragen, dient de EU niet alleen voldoende
interne middelen tot haar beschikking te hebben, maar is ook een zekere onafhan-

kelijkheid van de lidstaten noodzakelijk (Cosgrove & Twitchett, 1970; Merle, 1987).
Als Parijs, Berlijn en Londen toch alles beslissen, is er voor derde landen geen
reden om (ook nog) met Brussel te bellen. Om dus uitspraken te doen in hoeverre
de EU een speler is op het internationale vlak, is het van belang om het interne
besluitvormingsproces van het Europees buitenlands beleid grondig te analyseren.
De verhouding tussen het intergouvernementele en supranationale niveau is hierbij vooral relevant. Dit artikel bestudeert daarom de rol van de twee belangrijkste
supranationale instellingen op het vlak van het Gemeenschappelijke Buitenlands
en Veiligheidsbeleid (GBVB) - de Europese Commissie en Javier Solana's Raadssecretariaat. 5 Door meer te weten te komen over hun invloed in het beleidsproces,
hoopt dit artikel preciezere uitspraken te kunnen doen over de actorness van de
EU als geheel.
Het bestuderen van de rol van de Commissie en het Raadssecretariaat in het GBVB
ligt niet direct voor de hand. Doordat de lidstaten de Europese Commissie altijd op
afstand hebben gehouden, heeft zij lange tijd maar een zeer beperkte rol gespeeld
in het Europees buiten lands beleid. Toch heeft de Commissie zich recentelijk sterk
ontwikkeld. Door continu de noodzakelijke samenhang tussen de externe dimensie
van de interne markt en het buitenlands beleid te benadrukken heeft zij een plekje
aan de tafel weten te bemachtigen. Dit heeft zich sinds het Verdrag van Maastricht

VI

(1993) ook in bureaucratische structuren vertaald. Momenteel houden enkele honderden ambtenaren van de Commissie zich in verschillende diensten bezig met het
GBVB. 6
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Het Europees buitenlands beleid lag echter te gevoelig om de ondersteuning volledig aan de Commissie over te laten. Daarom besloten de lidstaten tijdens de Europese top in Amsterdam (1997) om de positie van de nieuwe Hoge Vertegenwoor-
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diger voor het GBVB in hun eigen Raadssecretariaat onder te brengen en niet in
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de Commissie. Sinds de aanstelling van Javier Solana als Hoge Vertegenwoordiger
heeft dit Raadssecretariaat ook een sterke bureaucratische ontwikkeling meege-
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maakt. Het huisvest momenteel ongeveer vijfhonderd ambtenaren en diplomaten
op het beleidsterrein va n het GBVB. Zij ondersteunen de Hoge Vertegenwoordiger
en assisteren de lidstaten met de coördinatie van de civiele en militaire missies in
het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB).
Om deze recente ontwikkelingen op waarde te schatten , za l dit artikel eerst een
theoretisch overzicht geven van de rol van de Commissie en het Raadssecretariaat
op het geb ied van het Europees buitenlands bel eid. 7 Door middel van een rationalistisch principaal-agentmodel worden zowel de redenen voor delegatie, de onafhankelijkheid van de Commissie en het Raadssecretariaat , en de controlemiddelen
van de lid staten besproken. Na deze theoretische analyse bekijkt dit artikel achtereenvolgens de historische ontwikkelingen binnen de Commissie en het Raadssecretariaat sinds het begin van Europese samenwerking op het buitenlands beleid
(1970). In de conclusie gaat dit art ikel in op het belang van de supranationale laag
op het gebied van het Europees buitenlands beleid en op de vraag in hoeverre dit
inderdaad bijdraagt aan de EU als macht apart in de wereld.

2.

De rol van supranationale instellingen in het GBVB

Het GBVB staat algemeen bekend als een intergouvernementele beleidsvorm - dat
wil zeggen dat de lid s taten het hel e proces en de uitkomst in eigen hand hebben .8
Het is daarom misschien ve rwonderlijk dat dit artikel juist de rol van de Europese
Commissie en het Raadssecretariaat bestudeert. Om beter te begrijpen wat precies
de functie en de invloed van beide instellingen is binnen het GBVB , geeft dit artikel
eerst een theoretisch overzicht van de verhouding tussen de lidstaten en deze in stellingen. Hierbij zal het ingaan op de redenen waarom de lidstaten, ondanks h et
feit dat het buitenlands beleid als domaine réservé zo gevoelig ligt , toch verschillend e taken hebben overgedragen. Vervolgens analyseert dit artikel hoe de Commissie e n h et Raadssecretariaat deze taken gebruiken om ee n bepaalde invloed uit
te oefenen. Als laatste bespree kt het de eventu ele con trolemechan ismen van de
lidsta ten .
~

Dit artikel kiest voo r een rationeel institutionalistische benadering. Vanwege de
nadruk op de intentie van individuele actoren (Fearon & Wendt , 2002) is dit perspectief beter in staat dan andere varianten van institutiona li sme theorie (cf. Hall
& Taylor, 1996) om de bovengenoemde drie stappen te verklaren . 'Waarom de
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wederom duideli jk bij het creëren van controlemechanismen. In de alternatieve
sociol ogisch institutionele benadering is het niet mogelijk om deze individu ele
handelingen los te zien va n de co mpl ete structuur der int erna tio nale betrekkingen
e n als zodan ig biedt het maar zeer beperkte antwoord en op de v rage n. Waar echter
relevant zal di t artikel in het emp irische gedeelte naar dit a lt ernat ieve perspectief
verwijzen .
De rationee l institutionali st ische benadering word t vaak beschuldigd van een post
hoc karakter (bijvoorbeeld Pierson, 2004). Ach tera f lijkt het eenvou dig om de redenen voor delegatie te verklaren, maar het blijft de v raag of de lids ta ten er destijds
zo uitgebreid over nadachten en all e onbedoelde gevo lgen van hun handelingen
konden overzien. Hoewel hi er ee n kern va n waarheid in zit, is het toch veil ig te veronderstell en dat op het beleidsterrein van het uiterst gevoelige buitenlands beleid
- waar het voo rtbestaan van de s taa t letterlijk op h et spe l staat (Wa ltz, 1979) - wel
wordt nagedacht en niet zomaa r onintentioneel taken worden gedelegeerd. Zoa ls
hierna aangegeven word t, h ebben de lidstaten de rol van de Europese Com miss ie
sind s de Fou chet-plann en van de Franse President de Gaulle (1959-1962) b esproken. Ze he bben er de tij d voor genomen om onbedoelde gevolgen te voo rkomen.
Lidstaten ware n eerder te afwachtend dan te overhaast.
Binnen het rationalistisch kader maakt dit artikel gebruik van een principaal-agentmode l om de relatie tu ssen de lidstaten (de principal e n) en de s upranational e
in ste llin gen (de agenten) toe te lichten. Dit rationeel in st ituti onalis ti sch e model is
veelvuld ig geb ruikt in de s tudi e van de Europese instellingen (bijvoorbeeld Pollack, 1997; Kassim & Menon, 2003) en baseert zich op de veronde rstelling dat de
agen ten na de initi ële delegatie andere belangen h ebben dan de lidsta ten. Verder
vero nders telt het model dat de agen ten in een geprivilegieerde omgev ing verkeren
wat betreft strategische informatie. Dit informa tionele voordee l over de lidstaten
kunne n z ij uitbuiten. Hoewel dit model in dit artikel niet a ltijd expliciet genoemd
word t - de voorkeur gaat uit naar de terminologie van ' lid staten ' en ' instellingen'
- is het model impliciet permanent aan wez ig .
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Traditioneel houden de lidstaten ze lf graag het heft in handen . Dit ge ldt des te meer
voor het buitenlands beleid. Daarom is het belangrij k om eerst de redenen op een
rijtje te zetten waarom zij toch bepaalde functies hebben overgedragen aa n de Europese Commissie en het Raadssecretariaat. Een fun ctio nele kosten-batenanalyse
leert ons dat alleen a ls de voo rd elen van delegatie groter z ijn dan de nad elen take n
worden overgedragen aan s upranationale instellingen. Volgens de acade mi sche li-
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teratuur zijn er twee belangrijke voordelen te behalen via supranationale instellingen (Pollack, 1997; Tallberg, 2000; Majone, 2001). Deze instellingen kunnen
namelijk door hun neutraliteit de naleving van een akkoord tussen lidstaten helpen
verbeteren en zij kunnen de bijkomende kosten van internationale samenwerking
verlagen. 9
Binnen de EU heeft de eerste categorie instellingen de meeste aandacht gekregen
(bijvoorbeeld Moravcsik, 1998; Pollack, 2003). Een supranationale instelling, zoals
de Europese Commissie, kan de gehoorzaamheid van de lidstaten aan de gemaakte
afspraken onafhankelijk controleren. Door een dergelijke instelling in het leven te
roepen worden de afspraken tussen lidstaten geloofwaardiger (Keohane, 1984) en
neemt het vertrouwen - een belangrijke basis voor samenwerking - tussen de lid staten toe. Voor de samenwerking is het nog beter als de supranationale instanties
niet alleen controleren en hun bevindingen beschikbaar maken, maar ook bijvoorbeeld onafhankelijk kunnen optreden in geval van inbreuk. De Europese Commissie (als ' hoedster' van de verdragen) en het Europese Hof van Justitie zijn typische
voorbeelden van dit soort neutrale supranationale instellingen. Hun raison d'être is
om de lidstaten op het juiste spoor te houden .
Een karaktereigenschap van deze eerste categorie instellingen is dat ze relatief
veel geïnstitutionaliseerde autonomie en formele bevoegdheden hebben. Om 'geloofwaardige toezeggingen' (credible commitmenls) aan elkaar te doen - om het
verdrag dus op langere termijn te laten slagen - hebben lidstaten immers hun eigen
handen gebonden en hun lot gedeeltelijk overgelaten aan deze neutrale instellingen
(Tallberg, 2002). Aan deze geïnstitutionaliseerde autonomie kleeft voor de lidstaten
ook een nadeel. Supranationale instellingen kunnen immers de goed bedoelde onafhankelijkheid misbruiken om hun eigen agenda te promoten. Natuurlijk hebben
lidstaten veel controlemiddelen, maar echte sancties blijken in de praktijk moeilijk
op te leggen binnen de EU. 10 Onderlinge nalevingsproblemen voor de principalen
leiden dus tot relatief veel autonomie voor de agenten.
Naast het nauwlettend volgen van de lidstaten, kunnen supranationale instellingen
ook de kosten van internationale samenwerking verlagen. Via deze tweede categorie instellingen kunnen de lidstaten op verschillende manieren hun efficiëntie slag
slaan. Allereerst kunnen supranationale instellingen dienst doen als internationale
secretariaten, die de effectiviteit van het besluitvormingsproces verhogen. Zij vervullen secretariële functies (de notulen , vertaling, di stribueren van documenten),
wat de lidstaten vee l werk uit handen neemt. Ook kunnen de internationale secretariaten tijdens de onderhandelingen compromisvoorstellen doen. De secretariaten
van de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Benelux zijn
typische voorbeelden va n deze instellingen. Ten tweede kunnen supranationale
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instellingen ook dienst doen als zogenaamde expertisebureaucratieën. De lidstaten
besteden dan hun eigen am btenaren en de bijbehorende taken uit aan een supranationale instelling. De internat iona le secretariaten en expertisebureaucratieën
maken samenwerking dus efficiënt er en effect iever.
Internationale secretariaten en expertisebureaucratieën hebben - in tegenstelling tot
de eerste ca tegorie supranationale instellingen - vaak een erg beperkte autonomi e en
weinig formele bevoegdheden. Zij ondersteunen de lidstaten tijdens het besluitvormingsproces in plaa ts van hen in het gareel te houd en. Hier is geen onafhankelijkheid voor nodig. Dit geldt zowel voo r de expertisebureaucratieën alsmede de secretariaten ofschoo n zij op verschillende manieren de sa menwerking efficiënter maken.
Voor deze tweede categorie supranationale instel lingen is het dus lastiger, door het
ontbreken van formele autonomie, om de eigen agenda door te drukken . Het is du s
voor de principalen eenvoudiger om co ntrole te houden over hun agenten.

2.2.

GBVB bureaucratie: efficiënte samenwerking

Waar in de eers te pijl er het belang van supranation ale inst ellingen vooral moet
worden gezocht in de verbetering van de volgzaa mheid van de lidstaten (Pollack,
2003) gaa t het in het GBVB om het verlagen van de directe kosten va n de Europese
samenwerking. Op het vlak va n de interne markt is het namelijk relat ief eenvoudig
- geholpen door stemming bij gekwalificeerde meerd erheid - om een akkoord te
bereiken (het afschaffen va n han delsbarrières leidt op langere term ijn tot economisch gewin voor alle lidstaten); wa t betreft uitvoering zijn de andere lidst aten
ech ter op het vlak van de interne markt altijd verda ch t (de verl eiding van protectioni sme loert om de hoek). De naleving van de interne marktakkoorden vormt dus
een probleem en daarom zijn een au tonome Europese Commi ss ie en Europees Hof
van Ju sti ti e, die hard optreden, nood zakelijk voor succesvolle samenwerking.
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Op het beleidterrein va n het GBVB doen de problemen zich (voora lsnog) niet voo r
bij de naleving door de lidstaten , maar eerder, bij het bereiken van het compromis
(Wagner, 2003). Binnen het Europees buitenlands beleid bestaan er namelijk geen
echte inh oudelijke verdragen of allesomvattende richtlijnen. Er va lt dus weinig na
te leven. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het karakter van het GBVB evenals
met de politi eke gevoeligheden va n dit beleidsterrein. Zo hebben de lidstaten in
het verleden geprobeerd om Gemeenschappelijke Strategieën (Verdrag van Amsterdam, 1999) te ontwikkelen voor derde land en en regio's, die het beleid voo r
langere tijd zouden uitzetten, maar dit was geen succes. 11 Het GBVB is verder een
dynamisch beleidsterrein waar permanen t gereageerd moet worde n op acties van
derden en dit maakt sta ti sche verdragen ni et het meest geschikte middel. Ook
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liggen andere denkbare afspraken politiek te gevoelig, is een gedeeltelijke federalisering noodzakelijk (wederom politiek onmogelijk), of biedt het eerstepijlerbeleid
reeds uitkomst. 12
In plaats van uitgebreide verdragen is het GBVB gebaseerd op continue coördinatie door de lidstaten op microniveau (Smith, 2005). Dagelijks onderhandelen
diplomaten in tientallen werkgroepen en jaarlijks worden tienduizenden COREUs
(Correspondance Européenne) rondgestuurd (Smith, 2004) ter ondersteuning van
dit proces. Omdat deze besluiten vaak direct of op korte termijn worden uitgevoerd
is het nalevingsprobleem erg beperkt. Zelfs op het meest operationele vlak van het
GBVB - het EVDB - spelen deze problemen nauwelijks. In pagina's dikke documenten wordt alles (bijvoorbeeld de geweldsinstructie, budgetten, contributie per
lidstaat) gedetailleerd beschreven. De Raad van Ministers neemt pas de politieke
beslissing als alle technische implementatiedetails op tafel liggen. 13 Mocht tijdens
deze missies iets onverwachts gebeuren, dan komen de lidstaten binnen enkele
uren in crisisberaad samen om een reactie te coördineren.
Doordat alle details besproken moeten worden onder de regel van consensus, en
gezien de noodzaak om snel te reageren , is het besluitvormingsproces in het GBVB
een gecompliceerde kwestie. Om toch te garanderen dat de machine blijft draaien
is het voor de lidstaten dus noodzakelijk om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen; hier is voor supranationale instellingen in de vorm van internationale
secretariaten een belangrijke taak weggelegd. Zij kunnen de lidstaten en vooral
het Voorzitterschap veel secretariële taken uit handen nemen. Verder kunnen zij
compromisvoorstellen doen, de samenhang van het buitenlands beleid in de gaten
houden en kunnen zij als aanspreekpunt fungeren voor derde partijen. Hierdoor
kan het Voorzitterschap, maar kunnen ook de lidstaten , zich op de politieke vragen
en de substantie richten. Ook brengen internationale secretariaten continuïteit in
het roterende Voorzitterschap.
Het GBVB vraagt echter niet alleen om een efficiënt internationaal secretariaat,
maar ook om een expertisebureaucratie. De drukbezette diplomaten in de werkgroepen hebben bijvoorbeeld vaa k niet genoeg gedetailleerde technische kennis
om een militaire operatie goed te laten verlopen. In plaats van alles nationaal te
regelen - met het risico dat de verbinding tussen Brussel en de hoofdsteden onder
tijdsdruk niet optimaal is - is het efficiënter om een gemeenschappelijke bureaucratie in Brussel te creëren ter ondersteuning. Deze kan met ontwerpdocumenten
komen , reageren op verzoeken van de lidstaten, en zelfs de uitvoering van GBVBbeleid ondersteunen. Waar het potentieel voor een supranationale instelling dus
beperkt is wat betreft nalevingsproblemen, zijn er wel degelijk taken voor haar
weggelegd op het gebied van Europees buitenlands beleid.
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2.3.

De bevoegdheden en autonomie van GBVB-instellingen

Vanuit een theoretisch perspectief moet de reden achter de recente ontwikkelingen
va n de Commissie en het Raadssecretariaat in het GBVB dus worden gezocht in
het verlagen van de directe kosten van samenwerking. Dit heeft gevolgen voor de
institutionele structuur. Zoals eerder is aangegeven, hebben supranationale instel lingen die zich bezighouden met nalevingsproblemen autonomie van de lidstaten
en formele bevoegdh eden nodig; instellingen die het proces 'slechts' ondersteunen hebben dit niet. De lidstaten kunnen hun soevereiniteit dus in eigen handen
houden en hoeven dit in het GBVB niet over te dragen aa n de Commissie of het
Raadssecretariaat. Wie er inderdaad de Europese Verdragen op naslaat ziet dat de
formele bevoegdheden van de Commissie en het Raadssecretariaat op het vlak van
het GBVB beperkt z ijn.
Het gegeven dat de Commissie en het Raadssecretariaat weinig formele bevoegdheden hebben, betekent echter niet dat zij geen invloed kunnen uitoefenen binnen het GBVB. De delegatie, door de lidstaten, van ee n aantal taken aan deze
supranationale instellingen kan op termijn tot een zekere afhankelijkheid leiden.
Zo kan bijvoorbeeld expertise met betrekking tot het beleidsproces en de inhoud
van het GBVB (Beach, 2004 en 2005) binnen deze instellingen worden opgebouwd.
Deze kan vervolgens in het onderhandelingsproces worden gebruikt. De invloed en
macht van supranationale instellingen, die de kosten van samenwerking verlagen,
is dus eerder informeel dan formeel bepaald. Dit artikel analyseert eerst hoe deze
expertise wordt opgebouwd. Daarna beschrijft het hoe deze expertise in het onderhandelingsproces wordt gebruikt.
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Zoals beschreven is het besluitvormingsproces binnen het GBVB een complexe zaak.
Het is zeker niet eenvoudig om alle ontwikkelingen en processen binnen en tussen
de verschillende lagen in de Raad van Ministers bij te benen. Het Voorzitterschap,
de Europese Commissie en het Raadssecretariaat hebben hier een geprivilegieerde
positie. Omdat zij alle standpunten van de lidstaten moeten verenigen, beschikken
zij over relatief veel informatie. Het Voorzitterschap duurt echter slechts zes maanden en voordat diplomaten zijn ingewerkt is het al weer voorbij. Vooral de ambtenaren van het Raadssecretariaat, maar ook die van de Commissie, voeren deze taken
daarentegen hun 'hele leven ' uit. Zij beschikken dus over de kennis en expertise ten
aanzien van alle ingewikkelde GBVB-procedures en kunnen hier hun voordeel mee
doen ten opzichte van de lidstaten en het Voorzitterschap.
Het blijft echter niet bij expertise betreffende het beleidsproces. De Europese Commissie en het Raadssecretariaat (vooral op het militaire vlak) zijn ook expertisebureaucratieën. Nieuwe besluiten worden vaak door hen geïnitieerd (na een verzoek
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va n de lidstat en) en daardoor kennen zij ook all e inhoudelijke details. Natuurlijk
hebben z ij over beide gebieden, het beleidsproces en de inhoud, geen monopolie
(d iploma ten weten ook wel hoe er onderhandeld moet worden), maar het kan in
de praktijk toch voo rd elen opleveren. In de woorden van Nobelprij sla ureaat Kenneth Arrow (1985) : deze ambtenaren kunnen rege lm atig observati es doen, die de
diplomaten van de lidstaten ontgaan.
Tijdens de drie fasen va n het beleidsproces - vaststellen van de agenda, besluitvorming en uitvoering - kunnen de Commissie en het Raadssecretariaat hun dubbele
expertise gebruiken om het Voorzitterschap of individuele lidstaten te adviseren
over de verschill ende bel eidsal terna tieve n. Hierbij kun nen zij in theori e na tuu rlij k
details achterhouden of het plaatje mooier maken dan het in werkelijkheid is.
Dit kan leid en tot informele politieke invloed . In het principaal-agentmodel is de
asymmetrische verdeling van informatie het belangrijkste bureaucratische machtsmiddel. Natuurlijk is deze invloed ni et a ltijd direct en vindt hij niet al tijd plaats .
Uiteindelijk bes lissen de lidstaten wat ze met de adviezen va n de Commissie en
het Raadssecretari aa t doen.
Los van de uiteindelijke bevoegdheid om bes luiten te nemen beschikken de lidstaten ook over een aantal controlemechanismen om belangenconflicten te vermijden
e n neutrale informa ti e te garanderen. Gedetacheerd e ambtenaren spelen hierbij in
het GBVB een belangrijke rol. Vooral de GBVB-d ie nsten van het Raadssecretariaat
bestaan voor een relatief groot gedeelte uit dergelijke nati onale ambtenaren. Hoewel zij ni et primair de belangen van hun lid staten dienen te verded igen , is hun
verdere ca rrièreperspect ief we l afhanke lijk va n hun national e overh eid (Trondal,
2006). Verder verliest het Raadssecretariaat voora l inhoudelijke expertise wanneer
de a mbtenaren terugkeren . Dit komt de desbetreffen de lid staat weer ten goede.
Gedetacheerde ambtenaren zijn dus niet meteen de Trojaanse paarde n, zoa ls ze
wel eens worden afgebeeld , maar ze beperken wel het informatievoordeel van de
sup ra nati onale inste llingen en fungeren d us a ls control emechan ismen .
In de volgende empirische delen van dit artikel worden de ontw ikkelingen binn en
de Europese Commissie en het Raadssecretariaat in d eta il beschreven. Doorda t
deze instellingen va nuit ee n historisch perspect ief worden benaderd is goed te
zien waarom lidstaten op bepaa ld e momenten taken overdroegen. Verder wordt
st ilgestaan bij de on twikkeling van proces en inhoudelijke experti se over de afgelopen decennia en de daadwerkelijke in vloed van beide in stellingen in het huidige
beleidsproces.
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3.

De rol van de Europese Commissie in het GBVB

Om de rol van supranationale instellingen op het vlak van het GBVB te begrijpen
is het nood zakelijk om kort terug te gaan naar de Fouchet-plannen (1959-1962).
Hoewel deze intergouvernementele voo rstellen voo r Europese politieke samenwerking uiteindelijk strandden , waren z ij een belangrijk referentiekader voor latere
onderh andelingen . Ze maakten nam elijk duidelijk dat de Fransen niet akkoord
konden gaan met een in vloedrijke rol voor de Europese Commissie in het Europees
buitenlands beleid. Zo werd in het Luxemburg Verslag (1970) - wat uiteindelijk
Europese Politieke Samenwerking (EPS) tot stand bracht - besloten dat de Com missie alleen "geconsu lteerd [zou worden] indien de activiteiten van de Europese
Gemeenschappen beïnvloed worden door het werk van de [lidstaten] " (artikel V,
eigen verta ling) . 14 Dit betekende in praktijk dat de Commissie moest vechten voor
iedere uitnodiging om aa n tafel te z itten (N uttall , 2006). Vanaf het begin van Europese Politieke Samenwerking was de rol va n de Commissie du s marginaal.
Door haa r noodgedwongen besch eiden rol en technische (eerste pijler)kenni s werd
de Commi ssie gedurende de jaren '70 een steeds meer geacceptee rd e gast. De onzekerheid bleef ech ter. 15 Zo werd een Commissievertegenwoordiger bijvoorbeeld
eens uitgenodigd voor een lunch van de politieke directeuren , maar niet voor hun
diner (ibid., 344). 16 Deze situati e veranderde pas na het Londen Verslag (1981).
Claude Cheysso n, een voormalige euroco mmissaris die de problem en zelf had ondervonden, werd namelijk de Franse Minister va n Buitenl andse Zaken. Hij bepleitte dat de Commi ssie "volledig geassocieerd " werd met de EPS. De Commissie
mocht nu permanent aan tafel zitten . In de jaren '80 zat het tij de Commissie mee.
Zij speelde, via economische wegen , een rol in het Europees beleid ten aanzien van
de staat van beleg in Polen en de Falklandoorlogen (1982). Hoewel de Europese
Akte (1987) geen nieuwe bevoegdheden voo r de Commissie bracht, was haar rol
als coördinator van in ternationale hulp aan de Centraal- en Oost-Europese land en
onder PHARE en TACIS na 1989 verder cruciaal. Ook onderhandelde de Commissie namens de Uni e over de ' Europa' -akkoorden . Door haar kennis van de interne
markt - en veel ontwikkelingsgeld - speeld e de Europese Commissie dus een cruciale rol op dit zeer politieke vlak.
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De Europese Akte bracht ook verandering in de institutionele structuur va n de
EPS-diensten binnen de Co mmissie. Jarenlang had een zeer kleine een heid (twee
en later vier ambtenaren) binnen het Secretariaat-Generaal, onder leiding van een
COREPER-afgevaardigde, de EPS-activiteiten van de Commissie intern gecoördineerd . Na de Europese Akte werd deze kleine eenh eid omgevormd tot een volledig
Directoraa t met een eigen politieke directeur, zij het nog steeds binnen het kader
van het Secretariaat-Generaal. Dit Directoraat moest een tegenwich t vormen voor
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het ni euwe EPS-Secretariaat (z ie hierna), dat de lidstaten expliciet buiten de Commissie hadden gehouden . Het Directoraat bestond uit drie eenh eden (Europese
Correspondent, een beleidseenheid en een eenheid met betrekking tot mensen rechten). Na het Verdrag van Maastricht (1993) zou het fungeren als een springplank naar een eigen Directoraat-Generaal (ibid.).

3.1.

Een Directoraat-Generaal voor Externe Betrekkingen

Hoewel de Commissie sinds de val van de Berlijnse muur een meer belangrijke
rol speelde binnen de EPS - en ondanks haar pleidooi voor meer formele macht kreeg zij wederom weinig nieuwe bevoegdheden in het Verdrag van Maastricht. Dit
kwam aan als een onaangename verrassing (Cameron, 1997). De verdeling van het
Verdrag in versch ill ende pijlers maakte eens te meer duidelijk, ten nadele van de
Commissie, dat de interne markt en het GBVB uiteenlopende besluitvormingsmechanismen kenden. Toch kreeg de Commissie (1) het recht van initiatief (gedeeld
met de lidstaten), (2) de taak om expliciet te letten op de samenhang met de interne markt en (3) de opdracht om het Europees Parlement te informeren. In de verdragen van Amsterdam en Nice werden deze bevoegdheden nauwelijks uitgebreid ,
terwijl het GBVB en het Raadssecretariaat wel grote stappen vooruit zetten .
In tegenstelling tot de beperkte veranderingen in formele bevoegdheden werden
de GBVB-diensten binnen de Commissie tijdens verschillend e reorganisaties in de
jaren '90 flink uitgebreid. Onder Delors III (1993-1995) werd het EPS-Directoraat
omgevormd tot DG- lA met Hans van den Broek als eurocommissaris . Dit DG hield
z ich bez ig met de politieke aspecten van externe betrekkingen en dus ook met het
GBVB (Duke, 2006), terwijl DG -1 de economische dimensi e van externe betrekkingen (handel) bleef behartigen. Deze nieuwe opzet leidde tot interne problemen
binnen de Commissie tussen DG-1, DG-1 A en ook DG-VIII (Ontwikkelingssamenwerking), dat zijn rol betreffende de Commissiedelegaties zag afzwakken. De Santer Commissie (1995-1999) probeerde deze problemen op te lossen door externe
betrekkingen geografisch over de verschillende DG 's te verdelen . Dit leidde weer
tot thematische problemen (ibid. ; Cameron, 1997). Onder Prodi (1999-2004) werden vervolgens de zes thematische DG's opgericht (Externe Betrekkingen, Handel,
Uitbreiding, Ontwikkelingssamenwerking, Humanitaire Hulp en EuropeAid). DG
Externe Betrekkingen hield z ich bezig met het GBVB.
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Hoewel onder de Barroso Commissie (2004-2009) nog een aantal kleine wijzigingen heeft plaatsgevonden is het DG Externe Betrekkingen weinig veranderd. Dit
DG bestaat momenteel uit elf Directoraten. Zij houden zich bez ig met verschil lende regio's, onderhouden contacten met de Commissiedelegaties, en leiden de
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coördinatie van het GBVB en het EVDB in goede banen. Directoraat A - coördinatie
GBVB/ EVDB - bestaat uit ongeveer honderd medewerkers en vier eenheden: de
Europese Correspondent, Crisis Reactie en Vredeshandhaving, GBVB-operaties en
Veiligheid. Deze eenheden coördineren ook het GBVB budget voor civiele operaties . Op het gebied van het GBVB/ EVDB benadrukt de Europese Commissie vooral
het belang van conflictpreventie (via eerste pijlermiddelen) (Cameron, 2007) . Voorbeelden hiervan zijn het Kimberley-proces en de Moldavië-Oekraïne grensassistentiemissie. 17 Op het militaire vlak houdt de Commissie zich vooralsnog afzijdig.

3.2.

De politieke invloed van de Europese Commissie

De Europese Commissie zit dus aan de tafel wanneer h et GBVB besproken wordt,
haar ambtenaren mogen mee discussiëren en zij heeft het gedee lde initiatiefrecht.
Hoewel het voor de Commissie niet eenvoudig is geweest om deze rechten te verkrijgen, geven de formele bevoegdheden haar nog niet direct de autonomie waaraan ze in de eerste pijler gewend is. Het nalevingsprobleem tussen de lidstaten is
duidelijk niet de reden waarom de Europese Commissie steeds uitgenodigd wordt.
Haar invloed moet daarom worden gezocht in het verlagen van de kosten van
internationale samenwerking voor de lidstaten. Het behartigen van haar belangen
- meer EU en meer Commissie - is door het ontbreken van formele bevoegdheden
dus lastiger.
Doordat de Commissie door de jaren heen het ve rband tussen de interne markt en
het buitenlands beleid heeft benadrukt, heeft zij een plekje aan de tafel bemach tigd . Een typisch voorbeeld hiervan is de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal van
de Commissie (1970-1987), die tegelijkertijd COREPER en EPS voor zijn rekening
nam. Zijn gesprekspartners - de permanente vertegenwoordigers en de politieke
directeuren - vervulden niet een dergelijke brugfunctie en de Commissie deed hier
haar voordeel mee (Nuttall, 2006). Naast het belang van samenhang heeft het ook
geho lp en dat de ambtenaren van de Commissie z ich bescheiden heb ben opgesteld
en niet als een politieke speler conflicten hebben opgezocht (cf. Hallstein vis-à-vis
de Gaulle over het Gemeenschappe lijk landbouwbeleid in de interne markt) . 18 Zo
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heeft de Commissie haar recht van initiatief tot op heden nauwelijks gebruikt (Cameron, 2007). In plaats daarvan heeft de Commissie zich nuttig gemaakt door haar
(economische) kennis va n de interne markt aan de lid staten ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot PHARE, TACIS en de Europa-akkoorden.
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mij altijd principieel verkeerd en contraproductief in de praktijk" (2005, 155, eigen
vertaling). Indien de lidstaten tussen hem en hun eigen Hoge Vertegenwoordiger
moesten kiezen, dan was de keuze duidelijk. Patten stelde z ich da arom tevreden
met de verantwoordelijkheid voor de back offi,ce van het Europees buitenlands beleid; de front offi,ce liet hij aan Solana. De "back office bevatte [immers] de meeste
inhoud van het beleid - in ieder geval de inhoud die werkte" (ibid., 156, eigen
vertaling). Zo waren en zijn er in de Westelijke Balkan, de rest van Europa en in
noordelijk Afrika genoeg taken voor de Europese Commissie.
De Commissie gebruikt dus heel duidelijk haar (economische) expertise en informatie va n de eerste pijler ten behoeve van het GBVB. 19 Daa rnaast heeft zij via
verschillende mechanismen toegang tot een heel groot budget. 20 Dit kan ze vooral
gebruiken met betrekking tot de nabuurstaten van de EU. Ook dienen de lidstaten
met de Commissie te onderhandelen over de besteding van geld tijdens civiele
EVDB-missies. Naast de kennis en het budget beschikt de Commissie ook over
meer dan 120 delegaties in derde landen. Waar deze delegaties vroeger slechts taken met betrekking tot handel en ontwikkelingssamenwerking uit voerden, spelen
politieke aspecten tegenwoordig ook een rol. Vooral ten opzichte van Solana en de
kleinere lidstaten geven deze delegaties de Commissie een belangrijke functie ter
plekke en dit leidt weer tot meer expertise in Brussel.
Al deze voordelen worden door de Commissie aangewend om invloed uit te oefenen op het gebied van het GBVB. Zeker wat betreft de pijleroverschrijdende dossiers heeft de Commissie vaak relevante expertise voo r de lidstaten. 21 Hierdoor
kan zij haa r eigen belang duid elijk maken en overbrengen. Lidstaten kunnen vervolgens de informati e e n de adviezen van de Commissie gebruiken of negeren.
Daardoor blijft haar politieke invloed informeel. Toch maken de proliferatie van
Commissieactiviteiten op het gebied van het Europees buitenlands beleid en het
feit dat de Commissie sinds lang geaccepteerd wordt aan de tafel duidelijk dat de
lidstaten waarde hechten aan haar mening.

4.

De rol van het Raadssecretariaat in het GBVB
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Omdat de betrokkenheid van de Europese Commissie bij het Europees buitenlands
beleid politiek zo gevoelig lag, bespraken de lidstaten ook al sinds de Fouchetplannen alternatieven ter ondersteuning van het beleid . Hierbij stond de optie va n

z

V,

(")

:c
)>
-0
-0

m

een onafhankelijk secretariaat buiten het Gemeenschapskader centraal. Tijd ens
de onderhandelingen over Europese Politieke Samenwerking konden de lidstaten

E

echter geen overeenstemming bereiken over de locatie van dit secretariaat. Waar

~

"m
)>

"m

_ _ _ _ _ _ ___, rv,

2008 - 2 • RES PUBLICA

136
DE EUROPESE COMMISSIE EN HET EU-RAADSSECRETARIAAT IN HET GBVB

de eenwordingsgezinde lidstaten Brussel als hoofdkwartier van de Commissie bepleitten, hield Frankrijk vast aan Parijs, juist om mogelijke interactie tegen te gaan
(Nuttall, 1992). Als compromis kozen de lidstaten voor de hoofdstad van het roterende Voorzitterschap. Daar werden de vergaderingen gehouden en ook werd het
Voorzitterschap verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning.
Ondanks enkele kleine verbeteringen tijdens de jaren ' 70 en '80 duurde het tot aan
de Europese Akte (1987) voordat een echt secretariaat op een vaste locatie (Brussel)
werd gevestigd. Dit EPS-Secretariaat, dat net als EPS expliciet gescheiden van de
Europese Gemeenschap werd gehouden, bestond uit zes gedetacheerde diplomaten en een ondersteunende staf. Het hielp het Voorzitterschap met het organiseren
va n de vergaderingen, maar hield zich wat betreft de inhoud zoveel mogelijk op de
vlakte. Toch creëerde dit Secretariaat enige continuïteit in het anders 'rondreizende
circus'. Gezien de eerdere problemen tussen de lidstaten was het een belangrijke
stap vooruit. Doordat zowel het EPS-Secretariaat alsmede het EPS-Directoraat van
de Commissie vrij klein waren vonden er destijds weinig institutionele conflicten
plaats (Cameron, 1997; Duke, 2006).
Waar het Verdrag van Maastricht (1993) grote woorden sprak over het Europees
buitenlands beleid was de institutionele vernieuwing binnen de Raad van Ministers beperkt. Het EPS-Secretariaat werd een onderdeel van het officiële Raadssecretariaat en ging verder door het leven als de GBVB-eenheid . Deze eenheid werd
uitgebreid tot 26 ambtenaren en diplomaten van de lidstaten . Ook de oprichting
van deze eenheid leidde niet tot conflicten met de Commissie. Zoals gezegd had
de Commissie intern grotere problemen. Toch verliep de integratie in het Raadssecretariaat ook niet vlekkeloos. Vooral de interne samenwerking tussen diplomaten van de lidstaten en ambtenaren uit Brussel was lastig (Dinan, 1999) . Zij
hadden immers andere achtergronden, werkwijzen en carrières. Meer dan voor
Maastricht, hield de GBVB eenheid zich bezig met de inhoud. De welwillendheid
van het Voorzitterschap bleef echter noodzakelijk. Dit had uiteindelijk het laa tste
woord.
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Deze bescheiden verbeteringen in de institutionele structuur konden de grootste kwaal van het GBVB in de jaren '90 - de oorlog in voormalig Joegoslavië
(1991-1999) - niet voorkomen of ten einde brengen. Het was daarom niet verwonderlijk dat de lidstaten in het Verdrag van Amsterdam (1999), ditmaal met Tony
Blair als de Britse regeringsleider, een aantal vergaande maatregelen namen om
de continuïteit, de effectiviteit en de zichtbaarheid van het GBVB te verbeteren.
Zo werd een Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB aangesteld en een 'eenheid
voor beleidsplanning en vroegtijdige waarschuwing' (beleidseenheid, Policy Unit),
bestaande uit ongeveer twintig diplomaten, opgericht. Omdat sommige lidstaten
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nog steeds een te grote invloed van de Commissie vreesden, werden zowel de Hoge
Vertegenwoordiger als de beleidseenheid onderdeel van het Raadssecretariaat.
Voordat het Verdrag van Amsterdam in werking trad (mei 1999) brak echter het
conflict in Kosovo uit. Wederom zaten de lidstaten niet op één lijn. Verder ontbrak het hen nog steeds aan de militaire middelen om in te grijpen. Dit creëerde
een zekere urgentie. Tijdens de Europese Raad in Keulen (juni 1999) besloten de
regeringsleiders tot de oprichting van het EVDB - met op den duur institutionele
structuren binnen het Raadssecretariaat - en de politieke aanstelling van Javier
Solana als Hoge Vertegenwoordiger. In één keer kreeg het Raadssecretariaat dus
een politieke leider (in plaats van een ambtenaar) en een militair-operationele
dimensie. Dit was een grote stap voor het Raadssecretariaat. Sindsdien heeft deze
instelling zich sterk ontwikkeld op het vlak van het buitenlands beleid (Dijkstra,
2008; Christiansen & Vanhoonacker, 2008).

4.1 .

De politieke en militaire dimensie van het Raadssecretariaat

Zoals bekend heeft Solana zijn functie volledig weten te benutten. Toen hij net
was aangesteld probeerden de verschillende Voorzitterschappen hem nog klein te
houden. Zo hield het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld tegen dat hij de permanente
voorzitter zou worden van het Politiek- en Veiligheidscomité, een Frans voorstel. 22
Toch ontwikkelde Solana zijn rol door bepaalde niches te kiezen (zoals Oekraïne,
de Westelijke Balkan en het EVDB) . Tijdens zijn herbenoeming in 2004 wees de
Europese Raad hem tevens aan als toekomstig minister van buitenlandse zaken
mocht het Grondwettelijk Verdrag in werking treden. Deze de facto status gaf hem
aanzien en het versterkte zijn reputatie. Verder delegeerde het Duitse Voorzitterschap (2007) de taak als voorzitter tijdens een aantal ministeriële trojka's aan Solana en is de Hoge Vertegenwoordiger onder het Lissabon Verdrag de permanente
voorzitter van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. 23 In minder dan tien
jaar is Solana dus gegroeid van een rang van ambassadeur tot de voorzitter van de
Europese Ministers van Buitenlandse Zaken.
De keuze voor een toppoliticus leidde automatisch ook tot een zwaarder persoonlijk kabinet. Momenteel heeft Solana zes naaste adviseurs in dienst, die vooral zijn
agenda coördineren en contact houden met de onderliggende diensten. Tot het politieke niveau kan ook een aantal diensten worden gerekend, die direct aan het kabinet
gelieerd zijn en door het leven gaan als het 'uitgebreide kabinet'. Dit betreft de eerder
genoemde beleidseenheid, de Speciale Vertegenwoordigers, de Persoonlijke Vertegenwoordigers en de Coördinator voor terrorismebestrijding. 24 Gezien zijn beperkte
middelen maakt Solana gretig gebruik van deze ondersteunende diensten.
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Naast het politieke niveau leidde het Verdrag van Amsterdam ook tot een versterking
van de bureaucratische laag. De CFSP-eenheid werd versterkt en samengevoegd met
andere externe betrekkingen diensten. Dit geheel ging verder als het Directoraat-Generaal voor Externe Betrekkingen van het Raadssecretariaat. 25 Ook het takenpakket
van dit nieuwe DG werd uitgebreid. Door de afwezigheid van de Europese Commissie in verschillende zeer politieke regio's, ging deze dienst in nauwe samenwerking
met de beleidseenheid zich ook met de inhoud bemoeien (bijvoorbeeld in het Midden-Oosten en Afghanistan). Daarnaast kreeg dit DG ook twee nieuwe Directoraten
op het gebied van Crisis Management - civiel crisismanagement en defensieaspecten - als gevolg van de institutionele ontwikkeling van het EVDB.
Het Raadssecretariaat breidde, als resultaat van het EVDB, na de Europese Raad in
Keulen ook flink uit op het militaire vlak. Zo werd naast de twee Crisis Management
Directoraten , de EU Militaire Staf (EUMS) ondergebracht bij het Raadssecretariaat.
Met meer dan 200 militaire en civiele officieren vormt dit het grootste EVDB-orgaan
van de EU en is het officieel 'de bron van militaire expertise voor de EU' (2001/80/
GBVB, Bijlage). Recentelijk werd het Secretariaat de institutionele thuisbasis voor
de Civiele Planning- en Uitvoeringscapaciteit - het civiele equivalent van de EUMS
- en het nieuwe militaire Operationeel Centrum (Petrov & Dijkstra, 2007) . In zeer
korte tijd heeft z ich dus een militair bolwerk van gedetacheerde officieren gevestigd in het Raadssecretariaat.

4.2.

De politieke invloed van het Raadssecretariaat

Net als de Europese Commissie heeft het Raadssecreta riaat geen stevige machtsbasis, verankerd in de Europese Verdragen. Het Raadssecretariaat kan verder nauwelijks (zoals de Commissie) een beroep doen op zijn inhoud elijke expertise en de
portemonnee in de eerste pijler. Daarom is het Secretariaat volledig aangewezen op
zijn eigen expertise met betrekking tot het beleidsproces en de inhoud in de tweede
pijler. Hierbij is wederom de vergelijking met de Commissie interessant. Hoewel
de Commissie natuurlijk ook behoorlijke expertise heeft met betrekking tot het
beleidsproces, staat het Raadssecretariaat vooral tijdens de besluitvormingsfase in
het midden van de onderhandelingen. Ook heeft het Secretariaat een meer neutrale
reputatie (cf. Beach, 2005) dan de Europese Commissie en dit kan zeker helpen in
het overtuigen van de lidstaten. Deze expertise ten aanzien van het beleidsproces
en de neutrale reputatie worden aangewend om de belangen van het Raadssecretariaat - meer EU en meer Raadssecretariaat - te bevorderen .
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Waar de Commissie en het Raadssecretariaat echter significant verschillen is het
gebied van inhoudelijke expertise. De Commissie haalt voo ral haar kennisvoordeel
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uit de eerste pijler en uit de ingewikkelde technische budgettaire details. Het Raadssecretariaat is daarentegen inhoudelijk sterk op het militaire gebied. Juist omdat
de lidstaten de Commissie wantrouwden zijn diensten zoals de EU Militaire Staf
in het Raadssecretariaat gevestigd (Dijkstra, 2008). Daardoor heeft de Commissie
bijvoorbeeld een beperkte inbreng in het EU Militair Comité (Duke, 2006; Spence,
2006), terwijl het Raadssecretariaat dit orgaan via de EUMS juist sterk inhoudelijk
ondersteunt. De Commissie en het Raadssecretariaat hebben dus complementaire
kennis op verschillende beleidsterreinen. Door institutionele conflicten tussen de
Commissie en het Raadssecretariaat, die sinds het Verdrag van Amsterdam door
verschillende belangen steeds heftiger zijn geworden, worden deze aanvullende
kwaliteiten van beide instituties echter niet optimaal benut. Vooral in de grijze
gebieden waar de interne markt en militaire missies samenkomen, zoals de westelijke Balkan, is dit problematisch. 26
Het Raadssecretariaat behaalt ten opzichte van de lidstaten ook voordelen door
de expertise van de EUMS wat betreft de uitvoering van de militaire operaties al
tijdens het onderhandelingsproces te gebruiken. In principe was de EUMS alleen
bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van EVDB-operaties. In de praktijk,
zoals eerder aangeduid, willen ministers evenwel alle implementatiedetails al boven tafel hebben voordat zij voor een operatie tekenen. Omdat de ambtenaren in
de twee Crisis Management Directoraten van het Raadssecretariaat, die zich bezig
houden met de onderhandelingen, niet over deze kennis beschikken, maken ze
gebruik van de EUMS. 27 Feitelijk schuift deze expertisebureaucratie dus naar voren
in het beleidsproces en dit is een belangrijke bron van informatie voor het Raadssecretariaat in de besluitvormingsfase.
In vergelijking met de Europese Commissie heeft het Raadssecretariaat verder zeer
geprivilegieerde toegang tot het Voorz itterschap en de belangrijkste lidstaten. In
deze contacten kan het Secretariaat zijn boodschap overbrengen. Ook heeft het
Raadssecretariaat duidelijk een cruciale positie in het besluitvormingsweb. Doordat het veel van de ontwerpwetgeving schrijft op het gebied van het GBVB kan
het bepaalde onderdelen accentueren of zelfs weglaten. Hetzelfde geldt voor de
rol in het voorleggen van compromisvoorstellen. Ook hier kan het eigen belang
zijn voordeel doen. Kortom, de politieke invloed van het Raadssecretariaat in de
besluitvormingsfase is niet formeel vastgelegd, maar wordt informeel in 'de wan-
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Naast de besluitvormingsfase speelt het Raadssecretariaat ook een belangrijke rol
in de implementatie van EDVB-operaties. Nadat de lidstaten tot een operatie hebben besloten stelt het Raadssecretariaat de documenten ter implementatie op. Tijdens de operaties vormt het Raadssecretariaat de dagelijkse liaison tussen Brussel,
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het operationeel cen trum en de operati e ter plekke. Verder zijn er vergaande plannen om een compleet operationeel centrum in Brussel onder te brenge n binnen
het Raadssecretariaat. 28 Ten slotte is het ook van belang om Solana's rol tijdens de
bepaling va n de agenda te benadrukken. Door slechts bepaalde landen of regio's
te bezoeken kan hij de aandacht van de lidstaten beïnvloeden. Het geval van Liba non (2006) is hier een voorbeeld van: hij bezocht als eerste politicus de regio en
verkondigde een belangrijke ro l voor Europa.

s.

Conclusie: het belang van de supranationale laag

Dit artikel heeft uitgebreid van ui t een theoretisch en empirisch perspectief de redenen gea nalyseerd waarom de lidstaten bepaalde taken heb ben overgedragen aan de
Europese Commissie en het Raadssecretariaat in het GBVB. Beide instellingen zijn
niet ontstaan als oplossi ng voor de nalevingsproblemen van de lidstaten. Het theoretische overzicht heeft laten zien dat dit probleem niet zozeer speelt op het gebied
van het GBVB. Deze instellingen zijn in plaats daarvan ontstaan om de kosten van
samenwerking te verlagen voor de lidsta ten. Zowel de Commissie als het Raadssecretariaat maken het beleidsproces efficiënter en het GBVB dus effectiever. Dit artikel
heeft ook duidelijk la ten zien dat dit niet vanzelf gegaan is. Zowel de Commissie als
Solana en het Raadssecretariaat hebben voor hun bestaansrecht moeten knokken .
Toch hebben zij in de loop der jaren veel nieuwe take n op zich geno men en dit heeft
zich vertaa ld in nieuwe en veranderende bureaucratische structuren.
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Zoa ls gezegd ondersteunen de Europese Co mmiss ie en het Raadssecretariaat de
lidstaten in hun samenwerking op het buitenlands beleid. Vanuit dit perspecti ef is
de delegatie van taken naar de Commiss ie en het Raadssecretariaat dus niet een
eers te stap op weg naar een federaal Europees buiten lands beleid, zoa ls soms gedacht wordt. Patten (2005) had gelijk toen hij schreef dat de interne markt en het
Europees buitenlands beleid verschillend zijn. Dat vanuit theoretisch oogp unt de
Commissie en het Raadssecretariaat slechts het beleidsproces ondersteunen levert
echter ook beperkingen op voor het sui generis argument. De analyse van dit artikel valt aardig te rijmen met de universele rationalistisch functionele theoretische
benaderingen. De Commissie en het Raadssecretariaat gedragen zich niet veel anders dan vanuit een bestuurskundig principaal-agentmodel mag worden verwacht.
Zij vormen dus geen aparte categorie of een uit zo ndering.
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Binnen de wereld van interna ti onale betrekkingen is het Europees buitenlands beleid natuurlijk wel bijzonder vanwege de enorm hoge interactie tussen de lidstaten ,
het volume en de dichtheid van het besluitvormingsproces (Elgström & Smith,
2000) . Hierdoor valt de rol van de Europese Commi ssie en het Raadssecretariaat

1LU

s ~------RES PUBLICA • 2008 - 2

141
DE EUROPESE COMM ISSIE EN HET EU-RAADSSECRETAR IAAT IN HET GBVB

lastig te vergelijken met andere 'vergelijkbare' instellingen, zoals de secretariaten
van de Verenigde Naties en de WTO. De technische details in de onderhandelingen, het belang van expertise, de tientallen dagelijkse werkgroepen en de continue
contacten in Brussel op dit toch zwaar politieke beleidsterrein zijn niet snel ergens
anders te vinden in de wereld. Deze factoren vergroten de politieke invloed van de
Commissie en het Raadssecretariaat , maar maken het Europees buitenlands beleid
vanuit een theoretisch perspectief geen aparte categorie.
Omdat de Europese Commissie en het Raadssecretariaat geen vergaande formele
bevoegdheden hebben en altijd aangewezen zijn op de welwillendheid van de
lidstaten vormt ook de mate van actorness van de EU een duidelijk probleem.
Waar in praktijk velen bijvoorbeeld Solana als een speler in zijn eigen recht zullen
benaderen, blijft een zekere onafhankelijkheid toch een randvoorwaarde om 'actief
en intentioneel' een rol te spelen. Deze autonomie komt voor de Commissie en het
Raadssecretariaat in ieder geval niet voort uit de Verdragen . Omdat de nalevingsproblemen niet zozeer spelen, zijn formele bevoegdheden dus niet nood zakelijk.
Daarom hebben de lidstaten een dergelijke autonomie ook niet geïnstitutionaliseerd. Hier hebben de Commissie en het Raadssecretariaat mee te leven.
Dit artikel heeft echter ook laten zien dat onafhankelijkheid niet ophoudt bij formele bevoegdheden. Juist in het theoretische principaal-agentmodel kan de agent
informele invloed creëren door zijn/haar expertise en het bijbehorend informationeel voordeel. Door observaties te doen die de lidstaten niet ontgaan (cf. Arrow,
1985), kunnen de Commissie en het Raadssecretariaat zulke voordelen voor zichzelf creëren. De Europese Commissie doet duidelijk haar voordeel in het GBVB met
de kennis en de budgettaire macht van de eerste pijler. Ook het Raadssecretariaat
gebruikt zijn expertise met betrekking tot het beleidsproces en de inhoud van het
GBVB om zijn doelen te verwezenlijken. Natuurlijk blijft het betwistbaar of deze
onafhankelijkheid - van de Commissie en het Raadssecretariaat - volstaat om voor
de EU als geheel aan de actorness criteria te voldoen.
Het Europees buitenlands beleid is echter niet statisch . Na het Verdrag van Lissabon zal het supranationale niveau wederom sterker worden. De gedeeltelijke
samenvoeging van de GBVB-diensten van het Raadssecretariaat en de Commissie
- in de context van de Europese Dienst voor Extern Optreden - zal namelijk tot
schaalvoordelen leid en. Momenteel wordt binnen de regio-eenheden van beide
instellingen veel werk dubbel verricht. Ook is het de bedoeling dat door deze samenvoeging de rivaliteit tussen de Commissie en het Raadssecretariaat een belangrijkere rol niet meer in de weg staat. Verder worden de bureaucratische diensten
uitgebreid met een groot aantal nieuwe ambtenaren. De combinati e van expertise,
politiek mandaat en de toegang tot een omvangrijk budget kan tot veel politieke
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invloed leiden en eventuee l tot de 28 st e macht. Het Verdrag van Lissabon is echter
nog niet volledig geratificeerd en over de vormgeving van de Europese Dienst voor
Extern Optreden is veel ondu id elijk . Dit blijven dus specul aties. Duidelijk is wel
dat de Commissie en het Raadssecretariaat ook onder het Verdrag van Lissabon de
lidstaten b lij ven ondersteunen.

Noten
1.

Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op interviews met ambtenaren en diplomaten

va n het Raadssecretariaat, de Europese Commissie en Permanente Vertegenwoordigingen in mei-juli 2006 en mei-juni 2007.
2.

Hylke Dijkstra is promovendus aan de Facult eit der Cu ltuur- en Maatschappijwe-

tenschappen van de Universiteit Maastricht.
3.

Deze discussie heeft zowel betrekking op het Europees buitenlands beleid a ls op

de Europese Unie in haar geheel. Ook zijn er academici die de EU niet als sui generis
beschouwen (zie bijvoorbeeld Moravcsik, l 998; Hix , 2005).
4.

Er z ijn ook alternatieve factoren (zie bijvoorbeeld Allen & Smith, 1990; Bretherton

& Vogler, 2006).

5.

Het Raadssecretariaat is geen officiële EU- instelling (volgens art. 7 TEC). Zijn for-

mele benaming is het Secretariaat-Generaa l van de Raad van de Europese Unie.
6.

Omdat de Commissie juist een brugfunctie probeert te vervu llen tussen de eerste

en tweede pijler zijn interne scheid slijnen niet altijd even duidelijk en is het lastig een
exact cijfer te geven.
7.

Hoewel het Europees buitenlands beleid natuurlijk breder is dan het GBVB, houdt

dit artikel zich alleen met het GBVB en de voorloper va n het GBVB - Europese Politieke Samenwerking - bezig. Voor een goede discussie z ie: Keukeleire & MacNaughtan
V,

(2008); Smith (2003); Carlsnaes, Sjursen & White (2004).
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leid blijft de verantwoordelijkheid van de lidstaten ... in de intergo uvernementele pijler
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van [het Verdrag van Maastricht) ".
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Bijvoorbeeld Dinan (1999, 508 , eigen vertaling) : " Het buitenlands en veiligheidsbe-
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vant (zie Majone, 2001).
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Deze twee redenen z ijn niet uitputtend, maar wel het belangrijkst en meest rele-
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10. Sanct ies zijn bij voorbeeld het niet verlengen van de ti jdelijke aans tellinge n van de
eurocommissarissen en rechters va n het Europees Hof, het ve rlagen van het budget van
de supra nat ionale instellinge n, of het aa npassen van de Verdragen (Poll ack, 2003) . In
praktijk z ijn deze post hoc sa ncties echter lastig to e te passe n, omdat de lidstaten het
vaak onderling zelf niet eens kunnen worden over de sancti onering van supranationa le
instellingen.
11. Gemeenschappelijke strategieën over derde lan den en regio 's werke n a lleen als ze
gedetailleerd zijn e n geheim blij ven voor derden. De huidige strategieën z ijn heel a lgemeen, openbaar en na uwe lijks direct toepasbaar.
12 . Bijvoorbeeld respectievelij k: een eq ui va lent van de vereiste van de NAVO om minimaa l 2 % va n het BNP aa n defensie uit te geven (nalev ing via bijvoorbeeld h et Hof
van Ju stiti e lijkt politi ek o nmogelijk); dat een suprana ti ona le instelling onafhankelijk
troepen selecteert voor bepaalde militaire mi ssies ; het externe sanctiebeleid word t via
de eerste pijler reeds gecon trolee rd door de Europese Com mi ssie.
13. Interviews met a mbtena ren van het Ra adssecretar iaa t.
14. Europese Politieke Samenwerking (EPS , 1970-1993) was de voorloper van het
GBVB. Dit losse samenwerkingsverba nd werd oorspronkelijk co mpl eet buiten het Europese Gemeenschappenkader opgezet op basis van een aa ntal ' Verslage n ' en was voora l
een inform ele overlegclub 'door diplomaten voor diplomaten ' (N utta ll , 2000, 272 , eigen
vert ali ng).
15 . Va nuit een th eoretisch perspecti ef ka n dit zowel door de rationele ' logica van consequenties' a ls door de sociologische ' logica van gepas theid · (March & Olsen 1989)
ve rkl aard worden .
16 . De lid staten bespraken EPS op het niveau va n ministers, politieke directeuren en
senior diplomaten.
17 . Het Kimberley-proces houdt zich bezig met certificering om de illegale versp reidin g
va n diamanten in conflictregio's tegen te gaan. De Europese Commissie heeft hierover
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na mens de Europese Unie ond erhand eld.
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18. Comm issievoorzitter Hallstein na m een politieke positie in. Dit zou leiden tot de
' lege stoel' -crisis (1965).

("\

::i::

►
v

v
m

f;
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20. Zowel he t miljarde nontw ikkelingsb ud get, da t kan worden ingezet voor co nflictpreve ntie, als het GBVB-budget (meer dan 250 miljoen e uro) wo rdt door de Commissie
beh eerd. Verder zijn er ve rschillend e releva nte mech a ni smen .
21 . Bijvoorbeeld hoe s tabili satie- e n associatieakkoorden kunne n bijdragen aan de
do elstelling van de EDVB-operaties in de Westelijke Balkan.
22 . Het Politie k en Veiligheidscomité bestaat uit ambassadeurs van de lid staten en
ho udt zich bezig me t het GBVB. In de formele hiërarchie va lt het net onder COREPER.
23. Int erview met ambte naar va n het Raadssecretariaat. He t ging om een ti en tal ministeriële trojka's (ook EU-Rusland), waarbij Duit sland ee n staa tss ecretari s a fva a rdigd e om
aan te geve n dat Solana de trojka leidd e.
24. Daarnaas t zi jn een aan tal a ndere (militaire) dienste n direct aan het persoonlijke
kabinet geliee rd .
25. Dit DG Externe Betrekkingen di e nt niet verwisseld te worden met h et DG Extern e
Betre kkin ge n van de Europese Commissie.
26. Inte rvi ews met ambtenaren van het Raadssec ret a ri aa t, de Europese Commissie e n
de Pe rm a ne nte Vertege nwoordigingen.
27 . Interv iews met amb ten are n va n he t Raa dssecretariaat.
28. Mom enteel best aa t er reeds ee n kl ein e ad hoc cel, zie: Petrov & Dijkstra (2007) .
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De Europese Unie: een
strategische militaire actor?
Tsjaad als testcase
Sven Biscop en Alexander Mattelaer 1

ABSTRACT

The EU is increasingly developing a grand strategy for framing its external policies
in a coherent way. The European Security and Defence Policy offers the EU access to
military instruments, enabling it to conduct civilian and military operations. This article
investigates to what extent the EU can be qualified as a strategie actor, i.e. having a
clear visio n of how to act in the security domain and the will to do so. Furthermore,
we evaluate whether past practices are leading to the framing of a EU strategie culture.
As a test case we offer an in-depth analysis of the planning of EUFOR Tchad/ RCA - the
most recent and largest autonomous military operation the EU has conducted so far.
This shows the progress the EU has made in developing its external posture, but also
makes clear there exists a conceptual gap in terms of military strategy, where operational planning remains plagued by ad-hoccery.
KEYWORDS : EU, ESDP, Strategie Culture, Military Strategy, EUFOR Tchad / RCA

De Europese Unie (EU) pro fileert zich ondubbelzinnig als mondiale actor. In h et
Europees Vei ligh eids- en Defensiebeleid (EVDB) beschikt de EU nu over een eigen
militaire arm . Onder de vlag va n h et EVDB werden al m eer dan twintig operaties
uitgevoerd. De vraag die dit artikel wil beantwoorden is of de EU, op veiligheidsvlak, nu ook a ls een strategische actor beschouwd kan worden, dit is een ac tor die
beschikt over een duidelijke strategie en de politi eke w il vertoo nt om de beslissingen te nemen en de middelen in te zetten om die strategie ook uit te voeren .
Daarmee samenhangend is de vraag of er zich doorheen de 'strategisch e praktijk '
ook een strategisch e cultuur ontwikkelt op EU-niveau . We zullen eerst ingaa n op
het potentieel van de Europese Veiligheidsstrategie (EVS) om a ls richtinggevende
strategie dienst te doen en op de s trategische cultuur van de EU . Vervolgens z ull en
we n agaa n of de EU va ndaag we rkelijk als strategisch e actor optreedt, door de besluitvorming over de meest recente EVDB-operatie, EUFOR Tsjaad , te analyseren .
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, . De missie van de EU
De Europese Veiligheidsstrategie (EVS), aa ngenomen door de Europese Raad in
december 2003, is een ondubbelzinnige verklaring van de ambities van de EU als
internat ionale actor. "Als unie van [2 7] staten met meer dan 450 miljoen inwoners
die een kwart van het bruto nationaal product (BNP) van de wereld verdienen, en
dankzij het uitgebreide gamma aan instrumenten waarover ze beschikt, speelt de
Europese Unie onvermijdelijk een rol op het wereldtoneel", heet het. De ambitie
beperkt zich ni et tot handel en ontwikkelingssamenwerking, dom ein en waarop de
EU a l lang een wereldmacht is, maar strekt zich uit tot het politico-milita ire: "Europa moet bereid zijn haar deel van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in
de wereld en voor de totstandbrenging van een betere wereld op zich te nemen". Het
militaire blijft voor de EU echter een ultiem instrumen t. De nad ru k ligt op ee n holistische aanpak : het benutten van het volledige gamma van ex terne instrumenten
waarover de EU beschikt, om via partnerschappen en multilaterale instellingen een
stru ctureel beleid van con fli ctpreventie en stabi lisering te voeren. Zoals de EVS het
zegt: "De beste bescherming van onze veiligheid is een wereld van goed bestuurde
democratische staten. De verspreiding van behoorlijk bestuur, steun voor sociale en
politieke hervormingen, de aanpak van corruptie en machtsmisbruik, de vestiging
van de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten vormen de beste manier om de internationale orde te versterken".
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De EVS kan gezien worden als de missieverklaring van de EU. Di e missie kan geconceptualiseerd worden via de notie "global public goods" of mondiale publi eke
goederen (Biscop, 2005) . Vier categorieën va n "goederen" kunnen onderscheiden
worden : fysieke veiligheid ("freedom from fear"), eco nomisch e welvaart ("freedom from want "), politieke vrijheid (democratie, mensenrechten, de rechts staa t)
en sociaal welzijn (onderw ij s, gezondh eid szorg, milieu). Deze "goederen " zijn
mondi aal, of mi sschien beter universee l, omdat, tenminste in de Europese visie,
iedereen er recht op heeft. Ze zijn publi ek omdat het de vera nt woordelijkheid
is va n de publi eke overheden, op alle niveaus, om dat recht waar te maken. De
enorme kloof tussen "haves" en "have-nots", zij die wel en z ij die geen toegang
hebben tot die essentiële publieke goederen , is de grondoorzaa k van econo mische
onstabiliteit, massale migratiestromen, frustratie en uitsluiting, en extremisme en
conflict. In het tijdperk van de mondialisering kan Europa daarvan niet als een
eiland afgeschermd worden. Uiteind elijk kan Europa daarom alleen veilig zijn als
iedereen veili g is, zoals de titel van de EVS het uitdrukt: "Een veiliger Europa in
een betere wereld". In die zin gaat het hier dan ook om echte publieke goederen , in
de economische betekenis: je kan ze alleen realiseren door niemand uit te sluiten,
maar de toegang van de ene hind ert die van de andere niet. De vier dimensies van
publieke goederen z ijn bovendi en onlosmakelijk met elkaar verbonden - om van
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één ervan te genieten, moet je toega ng hebben tot a ll e vier - en zijn steeds alle vier
aanwezig in elk prob leem van bui ten lands beleid. Dat is de reden voor de holistische aanpak: wil het duurzame resultaten boeken en niet in symptoombestrijding
vervallen, dan moet elk beleid inwerken op de vier dimensies tegelijk.
Een proactief beleid om de ongelijkheid in toegang tot de essentiële publi eke goederen te verminderen is de basis van co nflictpreventie en stabilisering. Omdat de
EU dit niet wil afdwingen, voert ze dat beleid via partnerschappen met andere
staten en regio's en via multilaterale in stellinge n.

2.

Benchmark en referentiekader

De EVS is echter meer dan een mi ssieverklaring. Het is ook een strategie in de
bestuurskundige betekenis van het woord 2 : een hulpmiddel voor de beleidsvoering
dat, op basis van de waarden en belangen van de EU, de algemene langetermijndoelstellingen en de belangrijkste soorten in strum en ten die daartoe gebruikt z ullen
worden, definieert. Di e strategie is het referentiekader voor de dagelijkse besluitvorming in een snel vera nd erend e en steeds comp lexere internationa le omgeving
en st uurt de ontwikkeling van de nodige civiele en militaire middelen.
Wanneer men de literatuur van stra tegische studi es raadpleegt, kan ve rwa rring
ontstaan over welke lad ing de term ' strategie' dekt (Heisbourg, 2004; Toje, 2005;
Wyllie, 2006) . De EVS is inderdaad geen strategie in de nauwe, militaire betekenis
va n het woord, dit betekent de definit ie van hoe het militaire instrument ingezet
m oet worden om effecten te bereiken die het politieke doel dichterbij moeten brengen. Dat was ook ni et de bedoeling: on danks de misleidende - en misschien verkeerde - titel is het veel meer dan een veiligheids- of defe nsiestrategie. Het is een
buitenlandse of internationale strategie voo r het geheel van de externe actie van de
EU ("grand stra tegy"). Omdat de EU op het internationale toneel veel meer is dan
een mi litaire actor, kan een grondige ana lyse van de EVS z ich ni et beperken tot het
militai re. Zo'n internationale strategie is geen operationeel document , maar moet
verder vertaald worden in deelstrategieën , beleid en acties - inclu sief een militaire
deelstrategie - net zoa ls dat overigens voor de Nat ionale Veiligheidsstrategie van
de VS het geval is. Bailes (2005) spreekt in dit verband van de inspirerende functie
van de EVS ten aanzien van de be leidsvoering. Overigens, als de EVS samen gelezen wordt met de vele al bestaande deelstrategieën en beleidsplannen , heeft de EU
ee n exp li cieter stra tegisch concept dan vele lidstaten.
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De cen trale keuze voor een holisti sc he aanpak die de EU in de EVS maakt is niet
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sche oriëntatie die al gegroeid was doorheen de praktijk van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat tien jaar voor de goedkeuring
van de EVS in werking trad en dat zelf zijn wortels heeft in de Europese Politieke
Samenwerking (EPS) van de jaren '70 en '80. Hierin ligt precies de sterkte van de
EVS: de strategie weerspiegelt een fundamentele consensus tussen de lidstaten ,
die veel diepere wortels heeft dan de toevallige omstandigheden ten tijde van de
goedkeuring van het document in 2003, in volle Irak-crisis.
Natuurlijk is de EVS geen perfecte strategie. De opstellers ervan konden zich enkel
op een consensus baseren in domeinen waar die bestond. Over een aantal kwesties blijft de EVS bijzonder vaag, omdat er nog geen, of geen voldoende sterke
consensus tussen de lidstaten over bestond. Zo wordt er geen echte keuze gemaakt
over de aard van de transatlantische relatie en de mate van autonomie van de EU
als internationale actor, noch over de inhoud van de strategische partnerschappen
met Rusland , China en anderen. Een ander domein waarover het strategisch denken op EU-niveau onvoldoende ontwikkeld is, betreft de militaire deelstrategie: de
condities voor het inzetten van militaire macht onder de EU-vlag, in het kader van
het EVDB. De algemene doelstelling om bij te dragen aan de wereldwijde veiligheid is nog niet formeel vertaald in een militair ambitieniveau, noch in duidelijke
prioriteiten. Er ontbreekt dus een schakel tussen enerzijds de politieke doelstellingen van de EVS en anderzijds de ontwikkeling van de militaire capaciteiten in
EVDB-verband.

3.

Strategische cultuur

Als de EU een mondiale actor is, uitgerust met een internationale strategie, kan ook
de vraag worden gesteld of er zich op EU-niveau een strategische cultuur ontwikkelt. De EVS stelt alleszins dat "We moeten een strategische cultuur ontwikkelen die
vroegtijdige, snelle en waar nodig krachtige reactie bevordert".
Opnieuw stelt zich een definitiekwestie. 3 Als strategische cultuur enkel begrepen
wordt als de houding ten aanzien van het gebruik van geweld in de uitvoering van
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de strategie, dan is het makkelijk de zwakke Europese strategische cultuur te veroordelen , want dat is inderdaad een van de minst ontwikkelde domeinen van het
strategisch denken in de EU. Bij sommigen lijkt het zelfs alsof enkel een strategische
cultuur die het gebruik van geweld benadrukt een sterke of "goede" strategische
cultuur kan zijn ... 4 Maar de EU is meer dan een militaire actor en de EVS plaatst
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strategische cultuur nadrukkelijk in de context van de holistische aanpak: "Dit geldt
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ontwikkelingsactiviteiten". 5 Daarom is, zoals al gezegd , een bredere definitie van
strategie nodig en dus automatisch ook van strategische cultuur. Het lijkt zelfs evident dat een concept dat oorspronkelijk ontwikkeld is in de context van de studie
van nucleaire strategie tijdens de Koude Oorlog geactualiseerd moet worden, om een
nuttig analyse-instrument te zijn voor de wereld van va ndaag. Voortbouwend op de
definitie van Snyder zoals bewerkt door Gray (2006), definiëren we strategische cultuur als het geheel van ideeën , geconditioneerde emotionele responsen en gedragspatronen met betrekking tot een strategie die de leden van een strategische gemeenschap verworven hebben door opleiding of imitatie en die ze met elkaar delen.
In het geval van de EU is de betrokken strategische gemeenschap zeer heterogeen .
Ze omvat diverse actoren op EU-niveau, in de politieke besluitvorming en in de
administratie, individuen en collectieve entiteiten, supranationaal en intergouvernementeel. Het gaat onder meer om de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB, Javier
Solana, en diens "Policy Unit "; het Politiek en Veiligheidscomité, het Militair Comité
en hun diverse werkgroepen; verschillende diensten in het Secretariaat-Generaal van
de Raad , inclusief de Militaire Staf; de Commissie, met name de "Relex-groep" van
Commissarissen (die zich met externe betrekkingen bezighouden), en diverse diensten in de verschillende directoraten-generaal. De constante interactie in bijvoorbeeld
het Politiek en Veiligheidscomité is een belangrijke factor in het vormen van een strategische cultuur. Omdat een belangrijk deel van de internationale actie van de EU intergouvernementeel blijft en beslissingen door de lidstaten genomen worden, omvat
de strategische gemeenschap verder ook de relevante actoren in de 27 hoofdsteden.
Sommige lidstaten hebben een sterke nationale strategische cultuur, die onderling
sterk kan verschillen, terwijl die van andere lidstaten minder ontwikkeld is. De Europese strategische cultuur is dus een extra laag bovenop het nationale niveau en de
twee beïnvloeden elkaar wederzijds. Via de cursussen voor nationale militairen en
diplomaten aangeboden door het Europees Veiligheids- en Defensiecollege tracht de
EU de Europese strategische cultuur actief te verspreiden in de hoofdsteden.
Deze heterogeniteit laat vermoeden dat een Europese strategische cultuur z ich
traag za l ontwikkelen en maakt de analyse ervan moeilijker. Toch kan men op basis
van een analyse van het discours en vooral de praktijk van de betrokken actoren
stellen dat er een collectieve strategische cultuur groeit op EU-niveau , die te onderscheiden is van het nationale niveau. Er bestaat zoiets als een "Europese manier "
om met problemen van buitenlandse politiek om te gaan, net zoals het duidelijk
is - en misschien zelfs veel evidenter - dat bepaalde manieren van handelen niet
geassocieerd worden met de EU of zelfs als in tegenspraak met de aard van de EU
gezien worden. Dat betekent niet dat de EU altijd een antwoord zal bieden op elk
probleem waarmee ze geconfronteerd wordt, aangezien de lidstaten vaak geen
overeenstemming vinden. In dat geval speelt het EU -niveau geen rol en is het aan
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elke individuele lidstaa t om een beleid te voere n . Maar a ls er consensus is en een
EU-beleid gevoerd wordt, is er een alm aar duidelijker idee van hoe de EU kan en
moet optreden. Zoals op ini epeilingen over bijvoorbeeld de Irak-crisis tonen, wordt
dit idee in het algemeen ook gedeeld doör de publieke op inie doorheen de EU. ln
zekere mate exporteert de EU h aar strategische cu ltuur zelfs naar andere organ isaties. Het is bijvoorbeeld interessant hoe de NAVO een deel va n het EU-discours
over de ho listische aanpak heeft overgenome n en nu zeer sterk de nadruk legt op
de nood aan een geïntegreerde civ iel-mi litaire aanpak, met name in Afghanistan.
De stra tegische cultuur va n de EU is het sterkst wan neer het gaat over het permanente, langetermijnbele id van stabi lisering en preventie. Dat is ook het meest
suprana tionale deel van het EU buitenlands beleid. Zij is vee l minder sterk wanneer het gaat over het ge bruik van dwingende instrum enten, vooral het gebruik
van geweld. Dit is wellicht ook het punt waarop de nationale strategische cu ltuur
het mees t verschilt tussen lidstaten . Somm ige tonen een grotere bereidheid om het
militaire instrument in te zetten, terwijl andere afkerig staan tegenove r elke interventi e (wat soms in grondwettelijke beperkingen ve rtaald is) . De ontwikkeling van
een sterke EU strategische cultuur lijkt echter voora l door nog een tweede facto r
belemmerd te worden: li dstaten hebben niet alleen verschillende visies over hoe en
wanneer het militaire in strument te geb ruiken , maar ook over wie dat moet doen,
indi en nodig. Omdat een aan tal meer Atlanti sch georiën teerde lidstaten vinden
dat geweld sintensieve operat ies enkel door de NAVO of ad hoc-coaliti es uitgevoerd
kunnen worden, is er vaak geen consensus om onder de EU-vlag op te treden. 6 De
Irakcrisis is hiervan een voorbeeld. Op basis van hun vroeger beleid kan men gerust
stell en dat alle lidstaten het erover eens zijn dat het gebruik van gewe ld een ultiem
middel is, dat in principe ee n mandaat van de VN-Veiligheidsraad vergt. Daar moet
dan ook niet de reden gezocht worden va n de grote verdeeldh eid binnen Europa:
die had wel alles te maken met de aard va n het trans-At la ntisch partnerschap. Als
de VS tot gebruik van geweld bes luiten in een situatie waarin de EU dat in principe
niet, of nog niet, zou doen, wat heeft dan voorrang voor de EU: vas thouden aan de
eigen principes en autonomie of de belangrijkste bondgenoot steunen? De mani er
waarop de EU nadi en de leiding genomen heeft in de onderhand elingen met Iran
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bewijst dat de lidstaten het ten gronde in grote mate eens zijn over de manier van
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De Paper for Submission to the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change
bevat een interessante samenvatting van de Europese aa npak. Dit document werd
door de Raad van de EU (2004) overgemaakt aan het Panel, door toenmalig VN-Secretaris-G eneraal Kofi Annan opgericht om het coll ectieve veiligheidssysteem van
de VN onder de loep te nemen in de nasleep van de Ira k-crisis. De EU bevestigt
eerst de holi stische aanpak en benadrukt de nood aa n zowel eco nomische, poli -
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tieke, juridische als militaire instrumenten, evenals de behoefte aan samenwerking
tussen staten en internationale organisaties doorheen al deze beleidsdomeinen.
In geval van crisissen is een geleidelijk en omvattend proces van interventie vereist, gaande van de versterking van de instellingen en het veiligheidssysteem van
het betrokken land en de bevordering van sociaaleconomische ontwikkeling, over
civiele missies, tot doelgerichte sancties. Enkel wanneer voortdurende veiligheidsproblemen het vereisen moet uiteindelijk een snelle interventiemacht of vredeshandhavingoperatie gemandateerd worden door de Veiligheidsraad. Dit proces is
voor de EU in het bijzonder van toepassing in falende staten of in een scenario van
"responsibility to prot eet" (R2 P). 7
Meyer (2006) besluit in zijn indrukwekkend empirisch onderzoek dat er een nieuwe
Europese consensus is dat het gebruik van gewe ld legitiem kan zijn om kwetsbare
etnische groepen te beschermen tegen grootschalige mensenrechtenschendingen.
Andere elementen van deze consensus, die hij "humanitarian power Europe" doopt,
zijn de noodzaak van een mandaat van de Veiligheidsraad, de nood om "collateral
damage" bij de uitvoering van militaire operaties te vermijden, en een visie op gebruik van geweld als ultiem middel. Ook Howorth (2004) stelt vast dat de EU-lidstaten in toenemende mate een geïntegreerd Europees interventionisme aanvaarden,
niet alleen in functie van het klassieke nationaal belang, maar ook gesteund op
meer idealistische motieven. Freedman (2006) beschrijft dit als een verschuiving van
defensieve naar offensieve "l iberale oorlogen", die het toenemend belang van mensenrechten en de rechten van minderheden weerspiegelt of, met andere woorden ,
van het concept van menselijke veiligheid ("human security ") , dat de veiligheid van
het individu centraa l stelt (cf. Matlary, 2006). Het is duidelijk dat interventies om
dergelijke redenen ook voor de lidstaten die terughoudender zijn ten aanzien van het
gebruik van geweld in toenemende mate aanvaardbaar worden.
De groeiende consensus rond 'Europees interventionisme ' leidt ertoe dat de EU ,
ondanks de blijvende verdeeldheid tussen 'Atlantisten' en ' Europeanisten', meer en
meer doet op het terrein. Het is dan ook te vroeg om over een Europese strategische
cultuur te spreken in definitieve termen. Telkens wanneer de EU een ander type
operatie uitvoert, in een ander deel van de wereld, wordt dat geïncorporeerd in de
strategische cultuur, die zich dus in hoge mate al doende ontwikkelt. Dat geldt niet
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alleen voor de militaire en civiele EVDB-operaties, maar bijvoorbeeld ook voor de
EU-reactie op onlusten of politieke onrust in andere landen, zoals na de ' gekleurde
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revoluties ' in Georgië en Oekraïne. De strategische cultuur van de EU groeit dus
nog steeds, omdat de EU zelf voortdurend evolueert. De goedkeuring van de EVS

::c

in 2003 kan gezien worden als de codificatie van de strategische cultuur zoal s die
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betrokken strategis che gem eenschap voo r strategische kwesties aa nscherpt en zo
het strategisch debat promoot.
Strategische cultuur is echter maar éé n van de fac tore n die bepalen o f en hoe de
EU handelt. In de eerste plaats moeten de lidstaten de politieke wil vinden om te
ha ndelen, en om te handelen als EU. Niet de ontw ikkeling van een strategische
cultuur, maar ha ar beleid en de e ffectiviteit daarvan bepalen of de EU echt een
mondia le macht kan worden . De echte test wordt dan ook afgelegd op het terrein . In wat volgt wordt in detail ingegaan op één concrete casus: de ontpl ooiing
van de operatie EUFOR in Tsjaad en d e Centraa l Afrikaanse Republi ek (CAR). 8
Als meest recente EVDB-operati e zou de besluitvorming hierover het meeste baat
gehad moeten hebben bij de consolidering va n de strategische cu ltuu r van de EU
en de integra ti e van de doelstellingen van de EVS in het denken van alle betrokken
actoren. Handelt de EU in concrete gevallen effectief naar haar strategie en is haar
strategische cu ltuur sterk genoeg o m daadkrachtig optreden te bevorderen? Naast
het illustreren van de meest actue le stand van zaken biedt een detailstudie als deze
ook de meest specifieke inzichten over waar zich conceptuele lacunes situeren in
het beleidsproces. Deze kunnen vervolgens bijdragen tot een beter begrip van de
operationele praktijk van de EU in het a lgem ee n.
Militaire operaties onder de vlag van de EU vo rmen ee n relatief nieuw gegeven. De
eerste operaties we rd en in 2003 gela nceerd. Enerzijds gaat het om NAVO-operaties
in de Balkan die door de EU overgenomen werden: operatie Allied Harmony in
Macedonië werd EU -operatie Concordia in 2003, en de Stabilisation Force (SFOR)
in Bosnië werd EU-operatie Althea in 2004. Voor deze operaties m aakte de EU
evenwel gebruik van de commando- en co ntrolestructuur van de NAVO. Anderz ij ds
vatte de EU ook autonome operaties aan op het Afrikaanse co ntin ent. Tot tweemaal toe ontplooi den EU-troepen operaties in de Democratische Republiek Congo:
operatie Artemis in 2003 was instrumenteel in het tijdelijk vers terken en uitbreiden
van de VN-vredes miss ie aldaar en EUFOR RD Congo stond de bla uwhelmen bij
in het beveiligen va n het verkiezingsproces in 2006 (Mattelaer, 2007). Het is in de
rij van au tonome opera ties dat de nieu we missie naar Tsjaad zich si tueert. Kwantitatief is het de tot dusver grootste autonome operatie van de EU en kwal itatief
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de meest uitdagende wanneer men de vo latiliteit van de politi eke situ atie en de
geografische co ntext in acht nee mt. 9
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De ontstaansgeschiedenis van EUFOR Tchad / RCA
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Op 28 janu a ri 2008 lanceerde de Raad van de EU de operatie EUFOR Tchad/RCA.
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waarom van deze missie. Over het slagen van de missie, die verondersteld wordt
één jaar te duren, is het uiteraard te vroeg om te oordelen. Het voorafgaande debat

is echter illu stratief voor het bestuderen van de strategie in zowel brede bestuurskundige als militair-technische zin. In beide gevallen gaat het om conceptuele beleidsplanning. De concrete - in militair jargon 'tactische' - implementatie daarvan

belichaamt reeds een andere dimensie, het domein van de humanitaire en militaire
professional, dat wel minstens even belangrijk is voor het behalen van succes. 10
Wat het politieke besluitvormingsproces aangaat is het de beleidsvoorbereiding die
telt: welke beleidsinstrumenten worden ingezet met welke doelstelling, in welke
verhouding tot elkaar en in welke rol relatief tot het bereiken van de gekozen doelstellingen? Hier is dan de vraag in welke mate de EVS en de strategische cultuur
een rol spelen.
Het idee van een militaire operatie in Tsjaad en de CAR ter beheersing van de regionale spi llover van het confl ict in Darfur circuleerde sinds de zomer van 2007 in de
pers . Op 19 juli werd de president van Tsjaad, Idriss Deby, ontvangen in Parijs. Op
23 juli gaven de Europese ministers van Buitenlandse Zaken groen li cht voor het
aanvatten van de concrete militaire planning van een operatie die in oktober 2007
va n start zou gaan. In dezelfd e periode werd de versterking van de vredesmacht
in Darfur besproken en goedgekeurd: de vredesmacht van de Afrikaanse Unie zou
substantieel versterkt worden en deels overgenomen door de VN (met de 'hybride' vredesmacht UNAMID als resultaat). Het aanpakken van de regionale context, die het best beschreven kan worden als één van proxy warfare tussen Tsja ad
en Soedan, " werd beschouwd als een vereiste om zowe l het eigenlijke conflict in
Darfur in te dijken als om de humanitaire neveneffecten daarvan - met name massale vluchtelingenstromen in Tsjaad - te verzachten. In Tsjaad en de CAR waren
namelijk zo'n 240.000 Soedanese vluchtelingen binnengestroomd , gecombineerd
met grote aantallen 'binnenlandse ' vl uchtelingen ten gevolge van de ontwrichte
lokale situatie (173.000 in Tsjaad en 43 .000 in de CAR) . 12
De eerste stap in de planning van de operatie, het bereiken van overeenstemming
over het Crisis Management Concept (CMC), 13 ve rliep moeizaam (Taylor, 2007).
Wat de militaire reactie betreft, werden door de EU Militaire Staf (EUMS) drie strategische opties ontwikkeld. Een eerste optie was een kleinschalige militaire aanwe-
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zigheid met een opdracht die zich hoofdzakelijk tot observatie zou beperken. Deze
' zachte' aanpak zou een 1.500 manschappen vergen en geen militair ingrijpen

m

beogen indien zich geweld zou voordoen. De tweede optie was een snelle crisisinterventie. Hierbij zou de EU-strijdmacht een initieel schokeffect teweegbrengen
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om rebellen en bandietenbendes te intimideren, en vervolgens de contro le over het
gebied overnemen en stabilite it en ordehandhaving verstrekken. Deze optie zou
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steun , enz.) en logi sti eke ondersteuning (met name transport). De derde optie was
een graduele opbouw van een observerende aa nwezigheid naar een meer robuuste
stabilisatiemacht. Dit zou een minder agressieve uitstraling geven, de logistieke
kostprijs drukken en na verloop va n tijd toch de mogelijkheid geven om aan eigen lijke ordehandhaving te doen en in te grijpen bij geweld tegen vlu chtelingen.
De keuze tussen deze versch ill end e opties belichaamde een politieke beslissing
van hoe met de situatie om te gaan, maar had tevens belangrijke implicaties wat
betreft de vereiste militaire en financiële middelen. Op 25 september 2007 gaf de
VN-Veiligheidsraad middels Resolutie 1778 een mandaat aan een VN-politiemacht
(MINURCAT) 14 en een EU militaire operatie die de initiële stabilisatie van het gebied voor haar rekening zou nemen. Op 15 oktober nam de Raad van de EU (2007)
met een gemeenschappelijk optreden la décision d'y aller. Uiteindelijk werd onder
Franse druk gekozen voor de derde, graduele optie - ook al was het niet duidelijk
wie dan wel de vereiste middelen zo u leveren. Vanaf dan ontspon zich een diplomatiek steekspel over de verschi llende nationale bijdragen van geïnteresseerde
lidstaten.
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Dat Frankrijk een voorname rol zo u spelen in de operatie was van in het begin
duidelijk. Als voorma lige koloniale macht heeft Frankrijk een grote dosis lokale
expert ise en politieke belangstelling voor de situatie. 15 Daarnaast had Frankrijk
onder een bilateraal militair akkoord met het regime in N'Djamena reeds een militaire aanwez igheid ter plekke (Opération Epervier). Tot slot bood Frankrijk vrijwel
meteen het Operatie Hoofdkwartier in Mont Valérien aan voor het plannen en leiden van EUFOR. 16 Tegelijk wilde Parijs voorkomen dat EUFOR een Franse operatie
onder Europese vlag zou worden: andere lidstaten zo uden ook een aanzienlijk gewicht voor hun rekening moeten nemen. Zweden werd aanvankelijk verwacht een
betekenisvolle bijdrage te leveren aan de operatie. De Nordic Battlegroup (onder
Zweedse leiding) zou namelijk in de eerste helft van 2008 stand-by staan in het
rotatieschema van de sne ll e reactie strijdkrachten van de EU. Ten gevolge van binnenlandse politieke turbulentie bleek dit echter niet haalbaar. Op de bijeenkomst
van EU-defens ieministers in Evora op 28 september gaven enkele lidstaten, met
Ierland op kop, wel kleinere toezeggingen maar bleef er ee n structureel tekort aan
middelen bestaan. Vooral inzake tactisch luchttransport (met name helikopters),
genietroepen en veldhospitaa lcapaciteit bleven gebreken bestaan . Uiteindelijk verklaarde Frankrijk zich bereid om de Franse bijdrage te verhogen om de missie te
kunnen laten doorgaan. EUFOR werd daardoor 3.700 man sterk, met een forse
Franse bijdrage van ongeveer 2.000 man 17 en bijkomende contigenten van Ierland
(400), Polen (400), Zweden (200), Roemenië (200) en meerdere kleinere bijdragen.
In totaal zouden er 14 EU -lid sta ten op het terrein actief zijn en 22 Europese nationaliteiten op het hoofdkwartier in Mont Valérien. Om het tekort aan helikopters
aan te vull en kwam ironisch genoeg Rusland de EU ter hulp (Zecchini , 2008b).
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Op militair-technisch vlak was van in het begin duidelijk dat EUFOR een comp lexe
onderneming zou worden. Enerzijds zijn de uitdagingen op logist iek vlak enorm.
Het grensgebied tussen Tsjaad en Soedan ligt immers zeer ver van zeehavens verwijderd (1.900 km van de Atlantische Oceaan) en beschikt slechts over een klein e
luchthavencapaciteit en een bij zonder minimal e wegeninfrastructuur. Zowel water als brandstof zijn ter plaatse bijzonder schaars en moeten dus mee ingevoerd
worden. Ten gevolge van deze factore n kon een lange ontplooiingstijd verwacht
worden (Seibert, 2007). Anderzijds was er de kwestie van militaire strategie. Het
VN-mandaat gaf EUFOR 3 opdrachten mee: (i) het beschermen van de burgerbevolking, met name de vluchtelingen, (ii) het faciliteren van de verstrekking van
humanitaire hulp en (iii) het beschermen van het VN-personeel en -materieel. Het
strategische objectief werd een Safe and Secure Environment (SASE) genoemd. 18
Om dit te bekomen zo u EUFOR een afschrikkende aanwezigheid (une force dissuasive) moeten vormen. Dit belichaamt het idee dat het dreigement van een militaire
vergelding de lokale rebellen zo u ontraden va n ongewenste daden te stellen , zoals
het plunderen van vluchtelingenkampen en het overvallen va n humanitaire konvooien. Inzake 'vergelding' zou de EU beroep kunnen doen op Franse luchtst eun
(Zecchini, 2008a) .
Na meer dan een half jaar aan voorbereidingen ging EUFOR op 28 januari officieel
van start. Slechts luttele dagen later zetten de Tsjadische rebellen, sterk gekant
tegen de ontplooing van EUFOR, een offensief in tegen de hoofdstad N' Djamena.
Na enkele dagen van gevechten (1-4 februari 2008) wist het regime van president
Deby met indirecte Franse ondersteuning inzake inlichtingen en bevoorrading de
rebe ll en terug te slaan. De EUFOR-ontplooiing, tijdelijk stopgezet tijdens de gevechten, kon hervatten op 12 februari. Kort daarna raakten Franse militairen betrokken bij schermutselingen met Soedanese strijdkrachten rond het grensgebied.
Hierbij kwam voor het eerst een militair onder EU-vlag om het leven. Op 17 maart
bereikte EUFOR "In itia! Operational Capability", met ongeveer de helft van de militairen ter plaatse, en ging het mandaat van 12 ma anden officieel in. Ondanks deze
niet bepaald vlekkeloze start is het te vroeg het bilan op te maken van de operatie
als geheel. De beleidsvoorbereiding en planning kunnen we ec hter wel toetsen aan
de verwachtingen van een stra tegische cultuur.
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Enerzijds kan men stellen dat de planning die de EUFOR-missie voorafging, inhoudelijk beantwoordt aan de EVS en in de lijn ligt van de ontluikende Europese
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geest van het effectief multilateralisme geproclameerd door de EVS wordt nauw
met de VN samengewerkt. Er is immers sprake van de combinatie van een militaire EU-operatie en een VN-politiemacht. EUFOR is daarenboven complementair
aan UNAMID ter vervollediging van het beheer van de regionale crisis. Naast de
institutionele samenwerking wordt er in het functionele domein een alomvattende,
holistische aanpak nagestreefd. De militaire bijdrage van EUFOR en politionele
rol van MINURCAT worden vergezeld van financiële middelen voor ontwikkeling
en reconstructie: zo maakte de Europese Commissie in het 10• Europese Ontwikkelingsfonds €299 miljoen vrij voor Tsjaad en €137 miljoen voor de CAR over een
periode van vijf jaar. Men kan opmerken dat EUFOR een operatie van bescheiden
omvang wordt. Relatief ten aanzien van het aantal vluchtelingen is EUFOR echter
redelijk robuust en kan ze de vergelijking met grotere vredesoperaties in een grootschaliger theater meer dan doorstaan. 19 De frase in de EVS dat de EU indien nodig
krachtdadig moet optreden krijgt aldu s een concrete invulling. Daarnaast dient een
EU optreden onpartijdigheid hoog in het vaandel te dragen. Wanneer de missie
geleid wordt door de voormalige koloniale macht en militaire bondgenoot van het
bestaande regime in Tsjaad, heeft de EU uiteraard de schijn tegen. De verklaringen
van de lokale (Franse) bevelvoerder van EUFOR, Brigade-Generaal Ganascia, dat
EUFOR de rebellen geen strobreed in de weg zou leggen zolang ze geen bedreiging
voor de burgerbevolking vormen, toont echter aan dat de EU in een complexe situatie duidelijke lijnen wil trekken. Tot slot kan men ook het argument aanhalen
dat EUFOR, zoals elke militaire operatie, de EU meer en meer op het schaakbord
plaatst als een strategische actor met een eigen identiteit.
Anderzijds kan men verschillende van de reeds vernoemde elementen ook kritisch
bekijken. De kwestie van onpartijdigheid blij ft bijvoorbeeld erg dubieus. In hetzelfde theater is namelijk een formeel neutrale EU-operatie aan het werk, geleid
door Frankrijk, en een niet-neutrale operatie onder Franse vlag. Wanneer dezelfde
soldaten eenvoudigweg van insigne wisselen, kan men de vraag stellen of een
duidelijk onderscheid in praktijk wel mogelijk is. Daarnaast is ook het Franse overwicht in de militaire EVDB-pijler, zowel inzake de keuze van de missies a ls in de
nationale bijdrage daaraan , op langere termijn problematisch te noemen. Wanneer
de autonome militaire operaties van de EU steeds door Frankrijk ge"initieerd en
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gedomineerd worden , is de kritiek uiteraard niet van de lucht dat het slechts om
een Europeanisering van Frans Afrikabeleid zou gaan , al moet gezegd dat niets
natuurlijk andere lidstaten belet om ook EU-operaties voor te stellen .
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- die voorziet dat een EU-operatie ontplooid wordt in afwachting van een door een
andere organisatie geleide missie. 20 In het geval van EUFOR kan men echter de vraag
stellen in welke mate dit concept niet oneigenlijk wordt toegepast omdat er niets beter voorhanden is: over de opvolging van EUFOR door de VN na één jaar - de andere
zijde van de brug - was tijdens het planningproces geen duidelijkheid. 21 De gekozen milita ire strategie van afschrikking kan eveneens vanuit dit perspectief bekeken
worden. Ontrading of afschrikking is een kernelement van de Franse doctrine in
stabilisatieoperaties. 22 Men kan echter de vraag stellen in welke mate afschrikking als
een milita ire strategie va n de EU kan doorgaan. Afschrikking veronderstelt namelijk
dat tot escalatie wordt overgegaan indien zich geweld voordoet. Afschrikking hangt
af van de geloofwaardigheid van de dreiging van vergelding. Toen in 2004 Franse
stellingen in de Ivoo rkust al dan niet opzettelijk gebombardeerd werden, werd dit
prompt gevolgd door de volledige vernietiging van de Ivoriaanse luchtmacht door
de Franse luchtmacht. In Tsjaad is het dreigement wel militair geloofwaardig - het
Année de /'Air kent het lokale luchtruim zeer goed - maar het blijft politiek een open

vraag of de EU indien nodig een open conflict met de rebellengroepen zo u aangaan.
Daarenboven is er discussie over de reikwijdte van afschrikking als een effectieve
strategie ter bescherming van de burgerbevolking: waar wordt immers de drempel
gelegd wanneer er tot vergelding wordt overgegaan - bij een bedreiging van de eigen
troepen of een bedreiging van de te beschermen bevolking (cf. Seibert, 2007)?

6.

Conclusie: de nood aan een EU militaire strategie

De EUFOR-missie in Tsjaad en de CAR toont aan dat de EU zich steeds verder
ontwikkelt als strategische militaire actor. De schaal mag bescheiden genoemd
worden, maar de ontwikkeling zet zich voort naar geleidelijk grotere, complexere
en uitdagender operaties. De EU, geheel conform de EVS, meet zich steeds meer
een geïntegreerde civiel-militaire identiteit aan. Er blijven uiteraa rd pijnpunten bestaan : de EU co ncurreert als institutioneel vehikel voor het uitvoeren van militaire
operaties met de NAVO en komt bijgevolg voornamelijk in beeld wanneer niet de
VS maar Frankrijk de leidende rol opneemt. Het zou voor de EU uiteraard gezonder
zijn wanneer deze ve rantwoordelijkheid breder gedragen zou worden , maar het
is onduidelijk hoe dit onder de huidige veiligheidscontext zou kunnen gebeuren.
Inhoudelijk beantwoordt de missie echter volledig aan de EVS. Wat wel duidelijk
is, is dat de Europese strategische cultuur nog niet zo sterk is dat er ook snel tot
daadkrachtige beslissingen kan overgegaan worden , zoals het maandenlange debat
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Waar dan ook een grote vooruitgang te boeken zo u z ijn is de vertaling van de EVS
in een militaire deelstrategie. Dit zou uiteraard meer behelzen dan de concrete
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strategie van een operatie. Een dergelijk document zo u een overzicht schetsen van
wanneer en hoe de EU het militaire in strument zo u kunnen inzett en. Wanneer
militaire macht wordt aa ngewend is uiteraard een politiek zeer gevoelige discussie
waar niet apriori consensus over gevo nd e n kan worden. Dit wil echter niet zeggen
dat een aantal basisparameters , zoa ls de aa nwezigheid van een VN-mandaat voor
operaties buiten Europa, ni et gecodifi ceerd kan worden. Belangrijker is echter de
vraag hoe militaire macht aa ngewend ka n worden, i. e. hoe de aanwezigheid va n
EU-troepen politieke effecten ka n so rt ere n. Dit is een meer conceptuele oefening
die nooit bindend is - en a ldu s politiek meer haalbaar - maar wel intellectuele
verfijning kan biede n voo r het ge bruik van een inherent bruut en politi ek gevoelig
beleidsinstrument. De EU-lid staten hebben natuurlijk verschillende militaire tradities in fun cti e van hun e igen geschiedenis en positie in de internationale omgev ing .
Wanneer de strategische context aan het begin van de 21 st e ee uw echter gekenm erkt
wordt door nieuwe en weinig gekende uitdagingen zoals energievei li gheid , interna ti onaa l terrorisme en co m plexe humanitaire operaties, waarbij de grens tussen
vredesh a ndh av ing, reconstructie en 'counterinsurge ncy ' voortdurend ve rschuift,
dan is er sp rake va n een conceptueel wit bord . Het uitwerke n va n een a lgemene
milit a ire strategie zo u enerzijds een vri jblij ve nde denkoefenin g zijn , maar anderz ijds concrete elementen leveren van ho e operaties uit te voere n. Wann eer op bas is
van een specifieke situatie de principiële beslissin g is genomen om troepen in te
zetten, zo uden eigenlijke opera ti es inza ke planning en uitvoering over grondig bes tud eerde bouwstenen kunnen beschikken in plaats va n te moeten terugvallen op
een eclectische mix van nationa le elem enten. 23
Als strategische actor is de EU nog jong en in vo lle ontwikkeling. De EVS in 2003
kan terech t als een mijlpaal en s trat egisc h ijkpunt de geschiedenis ingaan. In de politico-militaire dim ens ie is elke operatie een kleine stap verder in een gevoelig leerproces. De planning van de Tsjaad-operatie toont zowel aa n hoeveel voo ruitga ng
reeds is geboekt als waar die nog ontbreekt. De implementati e va n de EVS , zowe l
in h aa r bestaande a ls id ea le vorm , kan best geanalyseerd worden aan de hand va n
specifi eke deelstrategieën. Dit behelst zowel reflectie over de holisti sch e aanpak a ls
over welke rol elk inst rument te verv ullen heeft. Wat de mi lita ire operaties betreft,
is er a lvas t overd uid elijk nood aa n meer militair-strategisch debat.
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he t Europacollege in Brugge. Alexander Mattelaer is als onderzoe ker ve rb o nd e n aan he t
lnstitut e for European St udi es van de Vrij e Universi teit Brussel.
2

Ee n betekenis di e ni e t zo breed is da t ze de mening van Strachan (2005 , 34) beves-

ti gt dat het woord stra tegie zo universeel gebru ikt wo rdt dat het all e bete ken is verloren
heeft.
3

Gra y (2006) merkt op dat he t verba zend is hoe academici erin slagen om ee n op

zich zelf a l vaag concept als strategische c ultuur nog onbegrijp elijker te maken. Booth
(2005) drukt he t positiever uit: he t co ncept toepassen is vo lgens he m een kunst, ee rder
da n een wetenschap.
4

Zie noot 3.

5

Ho wo rth (2007, 178) verkiest de te rm 'security cu lture' , omdat die politiek ne utra-

le r is e n mee r geschikt als label voo r he t denken da t zich in de EU ontwikkelt.
6

Giegerich (2006 , 84-85) maakt dit duid elijk wat het VK betre ft. Volgens hem is er een

o pva llende overlapping tu ssen de Britse stra tegische cultuur en he t EVDB, behalve wat
betreft he t kader voor samenwerking, waar de Britten traditioneel de NAVO verkiezen .
7

R2P, aa nvaard door de Algemene Vergadering va n de VN in 2005, betekent da t

wanneer ee n staa t z ijn bevolking niet kan of w il beschermen tegen, of zelf de aanstich ter is va n ge nocide, e tni sche zuiveri ng, oorlogs misdade n of mi sdaden tegen de menselijkh eid, de internat ional e ge mee nschap, vertegenwoordigd door de Veiligh eidsraad ,
ee n ve rantwoordelijkheid tot bescherming heeft , di e voo rrang heeft op de na ti ona le
soevereiniteit en zonodig me t militaire middelen moet waargemaakt.
8

De officiële afko rting is 'EUFOR Tchad / RCA'. In wa t vo lgt wordt 'EUFOR ' ge bruikt.

9

Van alle voorbij e operati es ka n e nkel Artemis ee n ec hte cri sisinterve nti e ge noemd

worden. Het gebied dat beveiligd diend e te worden, beperkte z ich echter tot de stad
Bunia. Daarnaast bood Uganda ee n ve ilige basis va n waaru it de opera ti e geleid kon
wo rden.
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De klassieke auteurs inzake strategie zoals Clausewitz (2007) merken uiteraard op

dat s tra tegie en tac ti e k steed s in elkaar overvloeien, niet altij d eve n duidelijk te o nd e rscheiden zijn , maa r toch wezenlijk verschi ll e nd zijn .
11
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12

Deze cijfe rs (afkomstig uit AFP 2008) zijn uiteraa rd ruwe schattinge n e n versch il -

len licht naargelang de bron ; als totaal aa ntal vluch telingen is he t cijfer va n 400 .000
wijdverspreid .
13

He t crisis management concept van ee n o pe rati e is de eerste schets van de beleid s-

respons van de EU te n aa nzie n van een c ri sissitua ti e. Het CMC behelst de ve rsch il le nd e pijl ers va n de EU e n maakt aldus de keuze welke beleid sins trum ente n het meest
gesc hikt zijn om ee n cri sissituat ie het hoofd te bieden. Wannee r ve rvo lge ns door een
ge mee nschappelijk op treden van de Raad tot ee n militaire res pon s besloten wo rdt,
kan het CMC een expliciet militaire ve rt a ling krijgen in een "Concept of Operation s"
(CONOPS) en vervol ge ns een gedetaillee rd "Operation Pla n " (OPLAN). He t CMC voor
EUFOR werd uiteindelijk goedgekeurd op 12 september 2007.
14 MINURCAT (Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad)
zo u gaan bes taan uit 300 trainers voo r politiepersoneel.
15

Franse diplomaten benadrukte n dat Frankrijk slec hts minimale eco nomische be-

lange n heeft in he t gebi ed. Oli e-exp loitatie in Tsjaad ge beurt bij voo rbeeld o nd er leiding
van ee n doo r ExxonMobil gele id co nsortium .
16 Londe n zou zich namelijk hebben verzet tege n de activatie van het EU Operatie
Centrum in Brussel - de embryonale planningcel in de EUMS, di e in fun cti e van een cri siss ituati e kan worden uitgebreid tot een kl ein milita ir hoofdkwartier (Zecc hini , 2007).
17 Wat be treft de Franse bijdrage kan worden opgemerkt da t deze dee ls bestond uit
het ' reh a tte n' va n so lda te n di e reeds te r pl ek ke waren in het kad e r va n Epervier. Het
zo u om zo' n 550 solda ten gaa n die va n insigne wisselden (Labaki, 2008).
18 Persco nfe renti e van de Ope ra ti e Commandant Luitenant-Generaal Patrick Nas h,
Brussel, 29 januari 2008.
19

De verhoudin g tussen de troepensterkt e van een interve nti e macht e n he t bevo l-

kingsaant a l geldt a ls een van de belangrijkste criteria in het in schatten van het noodzaV,

kelijke tro e pe naantal (Quinlivan, 1995).
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Het regim e van Deby lijkt bij zonder ambivalent te staan tege nover ee n be tekeni s-

vo ll e VN-aa nwezigheid. Bovendien zou ee n opvolgingsoperatie door de VN voor het
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chronisch ondergefinancieerde en overbelaste VN Department of Peacekeeping Ope ra tions een bijkomende uitdaging vormen.
22

Men kan ter verge lijking ook denken aan de robuuste versterking van de UNIF IL-

operatie in Libanon in de zo mer van 2006, waarbij de ontplooiing van Franse Leclercgevechtstanks eveneens beschreven werd met verwij z ing naar hun rol inzake ontrading
(JHT, 2006).
23

Ter vergelijking kan men ook denken aan de symbolisch geladen vraag naar een

meer uitgebouwde militaire stafstructuur, waarbij het in essentie om dezelfde kwesties
van routine, expertise en procedures draait.
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Het is stil
waar het nooit waait
Online politieke fora als bakermat van publieke opinie
Peter Thijssen 1

Man is least himself when he talks in his own person.
Give him a mask, and he will teil you the truth.

Oscar Wilde

Inleiding
Onlangs riepen de Belgische senatoren
Schelfhout en Van Oen Driessche op om
de zogenaamde hatemail te weren va n
ni euwssites. Nog voo r de inkt van hun
opiniestuk (De Morgen , 26 febru ari 2008)
goed en wel was opgedroogd, verschenen
reeds de eerste reacties op de weblogs en
int ern etfora. Zo li et Parmenides op LVB.
net weten dat de betrokkenen slechts
"stemknophoeren " zijn: "Dat ze maar
eerst eens beginnen met zich af te vragen
of ze hun werk goed doen: goede wetten
stemm en ". Op de Freedom of Speech weblog viseert Bolle dan weer specifi ek Pol Van
Den Driessche 2 : "Zotte polle zoa ls ze bij
ons zeggen, is den grootste zeveraar die
in Brugge rondloopt. Tis een cercletrutte eerste klas en een bleiter zoals glenn
feestneus deboeck". We nemen aan dat
de betrokken senatoren zich na het lezen
va n deze persoonlijke aa nti jgi ngen meer
da n oo it in hun gelijk gesterkt voelden . In
ieder geval voerd en ze hun pennenstrijd
in de daarop volgende weken en maanden nog behoorl ijk op (De Standaard, 10

& 16 april 2008). Begin april verzo nden ze

bij voorbeeld samen met de interculturele
vereniging Kif Kif een petitie en een open
brief naar de hoofdreda cteurs en uitgevers van kranten en weekblad en (www.
stopracismeopmediasites .be) . Hierin namen ze het nogmaals expli ciet op tegen
de anoniem e haatdragende, schokkende
en ronduit racistische interventies op mediasites.
Voor de actievoerders is de anonimiteit
die aan de posters het aura van onaantastbaarheid geeft de kern va n het probleem. Ze richten zich dan ook tegen het
gebruik van zogenaamde nicknames. Dit
zijn schui lnam en of pseudoniemen die
de identiteiten verhullen va n de bloggers
en posters die het internet bevolken. Deze
nicks maken het inderdaad mogelijk om
in alle anonimiteit zijn meest intieme gedachten wereldkundig te maken. Op zich zelf zijn die intieme gedachten wellicht al
vaak confronterend. Maar het zijn voora l
de weinig verhull ende en directe verwoordingen die ze moeilijk verteerbaar maken ,
voora l dan voor diegenen die op de korrel
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word en genomen. Zoal s in de nac ht soms
dinge n gebeuren die het daglicht ni et mogen zien, zo stimuleert de cybera nonimiteit eveneens mensen om verwoordingen
te hant eren die ze in fa ce-10-face co ntacten nauwelijks gebruiken. Daa rom wordt
voorgesteld om di e cyberanonimiteit aan
band en te leggen, zoda t virtu ele di scussies ook aa n minim ale welvoegli jkh eid sregels en beleefdh eid snorm en zoude n
vo ld oen.

het gros van de politi ci rekenen. We zullen met name aa nton en dat heel wa t van
de bezwaren tegen de alomtegenwoordi ge
sur vey als in strum ent voor de metin g van
publi eke opini e veel minder opgaan voor
online politi eke fora. De anonieme politi eke debatten op online fora zij n weli swaar
niet representatief in stat isti sche zin maar
in substa nt iële zin des te meer.

In dit essay zullen we argumenteren dat
dit goedbedoelde initiatief voorbijgaat aan
de onmi skenbare waarde va n anoni eme
internetdiscussies. In een eerste deel zul len we aantonen dat de anonimiteit di e
de nickname garandeert , ee n weze nlijk
onderdeel is voor de deeln emers aan intern etdi sc uss ies : "Zonder nick. niks discussie". Het beteugel en va n de cy beranonimiteit is dan ook vergelijkbaa r met het
in stell en van een avondklok . Hoewel ee n
avo ndklok meestal een effectieve remedie
is tegen nac htbrakerij , ontzegt het de bevolking tegelijkertijd cru ciale uitl aa tkleppen en vruchtbare soc iale con tacten die
beter gedij en in het nac hteli jke dui ster,
zoa ls bij voorbeeld feest en dans. Als het
licht aanga at op een fuif, is het gedaan
met feesten. Of nog, al s men de kap van
de rups verwijdert, verwordt ze tot een
saa i treintj e dat vele kermi sga ngers links
laten liggen.

Anonieme online
discussies:
de onverbloemde feiten

In ee n tweede deel zullen we argumenteren dat de anonieme onlin e di sc ussies niet
allee n fundamenteel zijn voo r de deelnemers maar oo k voor al di egenen di e geïnteresseerd zijn in de publi eke opinie. En
tot deze groep kunn en we welli cht ook
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Empirische gegeve ns tonen aan dat de
anonimiteit belangri jk is voor de deelnemers aan online politieke fo ra. Uit een
websurvey (n = 1330), die we 3 in 2006
ded en bij het publi ek va n het online politieke forum Polities. be, 4 bl eek dat sl echts
31 ,5 % va n de ond ervraagden het (helemaal) onee ns was met de stelling: "Ik
neem deel aa n het fo rum omdat ik hi er
anoni em mijn standpunten kwijt kan".
Een groot deel va n de huidige online posters za l dus waarschijnlijk afhaken als het
zijn meningen ni et langer anoni em kwijt
kan. Dit zo u echt er geen probl eem zijn al s
het juist die a fh akers zijn di e de online
publieke fora mi sb ruiken voor sc heldti rades en persoo nlijke vendetta's . Maar
de omva ng va n de groep va n de afhakers
wijst eerder op het tegend eel.
Men moet de prob lema tiek va n het sc helden immers tot haa r jui ste proporties herleid en. Bij een analyse van vijfentwinti g
toevalli g gekoze n threads (samen goed
voor 3619 posts) uit het binn enla nd se fo-
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rum van Polities.be - dit is een reeks va n

verwachten dat indi viduen van wie de

aa nee ngesc hakelde posts over ee nzelfde

overtuigingen ingaan tegen die va n de

th e ma tiek - vonden we slec hts in 243

meerderh e id ee rd e r z ullen zwijgen uit

posts scheldgedrag terug. 5 Dit wil zegge n

vrees voor sociaa l isolement. Deze zwijg-

dat slecht s in 6,7% va n de inte rve nti es

tend e ns wo rdt eve nw el aanzienlijk gemil-

spra ke is van persoonlijke ve rwe ns inge n.

derd indie n men z ijn menin g anoniem

Deze bevinding loopt trouwens op me rke-

kwijt kan (Sc he ufe le & Moy, 2000). Al s

lijk gelijk met res ultaten van een interna-

men alle ste mme n uit het politieke koor

tiona a l ve rgelijkende studi e di e ook maar

wil horen, mo et men dus de prijs va n de

7% be led ige nde bood sc happe n vo nd (Pa-

anonimiteit be ta len.

pac ha ri ssi, 2004). Dit re la ti ef lage aanta l

seheldposts wordt in de ha nd gewe rkt

Tevens is he t be la ng van a no nimite it so-

doordat online gemeenschappen vaa k zelf

wieso no g groter in ee n politie ke context

nega ti ef reageren op poste rs di e a l te vaa k

zoals met na me de Belgische, waa r par-

hun toevlucht nemen tot flaming . Soc ia le

ticratie en elitepacifi ca ti e alt ijd belangrijk

contro le is niet alleen be pe rkt tot co nt ex-

gewees t zi jn (Dewachter, 1992: 124-125).

ten met expl icie t face-to-face co nta ct tu s-

Deze besluitvormingstypes zien de bur-

sen duidelijk identificeerbare personen.

gers ni et a ls aanspreekpunten of pa rti ci-

Dat online posters doorgaa ns vee l waarde

s um e nt e n en leid en dus a ll esbe hal ve to t

panten maar eerder a ls cli ënt en of co nhec ht e n aan hun anonimiteit is ove rige ns

een open debatcultuur. In een nie t zo ver

ge makke lijk te verklaren. Zo s ta a n de bo-

ve rl eden werden bij voo rb eeld heel wa t

venstaande gegeve ns niet los va n he t fe it

betre kkingen in eers te in sta ntie onder

da t de dissidente stemmen re la ti ef over-

'po litieke vri enden' ve rd eeld. In de prak-

vertegenwoordigd zijn op politieke fo ra.

ti jk was het nochtans ni et zo moeilijk om

Niet minder dan 19,8% e n 31,2% van

a ls politi eke vr iend te worden e rken d , een

o nze Polities. be-steekproef plaatst zich

pa rtijlidkaart vo ls tond vaak a l. In die zin

respecti evelijk aan het extreemlinkse (O,

is het geen ve rrass ing dat ook nu nog heel

l e n 2) e n het ex tree mrec htse (8, 9 e n 10)
uite ind e va n de elfpunten links- rec htsze lf-

le nde

wa t Belgische a mbtenaren over versch ilpa rtijlidkaa rt e n

beschikken.

Op

ide ntifi cati esc haal. Dit is aanzienlijk meer

voorwaarde dat me n z ich politiek eni gs-

dan me n in re presentatieve stee kpro eve n

zin s op de vlakte hi e ld , was dit dan ook

terugvind t. In de Belgische studi e van het

nauwe lijks ee n probleem. Het stemgehe im

ISPO/ PIOP van 2003 (B illie t et al., 2004)

gara nd eert imm ers dat men nooit openlijk

z ijn deze proporties respec ti evelijk gelijk

politieke kleur moet bekennen. In d ie zin

aan 10,2 % en 10,4 % , terw ijl me n in de

zijn politie ke discussiebeesten een zeld za-

Nederlandse SKON-studie va n 2002-2003

me e n misschien zelfs bedreigde diersoort

(Irwin, van Holsteyn & de n Ridd er, 2005)

o nd er de Belgische burgers. Het wekt dan

C

respecti evelijk 11 , 1 % e n 15 ,7%

ook nau we lijks verwo nd ering dat slechts

m
m

te ru g-

;,:i

vindt. Volgens de th eo ri e van de zw ij g-

30,1 %

va n

onze

Polities.be-steekproef

sp iraa l (Noell e-Neumann , 1974) zo u me n

het (hel e maa l) oneens is met de ste lling
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"Ik neem deel aan het forum om mijn
onvrede uit te drukken met de politieke
correctheid die het maatschappelijk debat

2. Anonieme online
discussies: de striptease
van publieke opinie

domineert".
In de vorige paragrafen hebben we aangeMen zou nochtans kunnen stellen dat dit

toond dat anonimiteit een essentiële com-

een beschrijving is van de Belgische poli-

ponent is voor de deelnemers aan online

tique de papa. De politieke cultuur is ech-

politieke discussies. In de rest van dit essay

ter weerbarstig en verandert niet van de

zu llen we ons toespitsen op de waarde van

weeromstuit. Bovendien mag men ook de

anonieme politieke discussies voor ieder-

structurele ve randeringen niet overschat-

een die geïnteresseerd is in publieke opi-

ten. Ook nu nog zijn heel wat Belgi sche

nie. Hierbij denken we aan onderzoekers

politieke kopstukken hypergevoelig voor

maar eveneens aan politici en journalisten.

kritiek en stimuleren ze daardoor ni et

Vele nadelen van de kl ass ieke opiniepeiling

echt de politieke discussie. In dit verband

z ijn immers minder relevant in de context

verscheen een tijd geleden bijvoorbee ld

van een anon ieme online discussie.

een illustratieve bijdrage in het NRC Handelsblad onder de titel " De moeizame ver-

In navolging van Jürgen Habermas (1989

houding tussen Belgische politici en de

(1962)) geven onderzoekers tegenwoordig

media" (NRC, 16 november 2002). In die

veel aandacht aan het 'p ublieke' karakter

bijdrage werd met name Guy Verhofstadt

van publieke opinie. Zo is men het er van-

op de korrel genomen. Want hoewel deze

daag over eens dat de geaggregeerde opi-

zich sinds 1999 profileerde a ls de wegbe-

nies, di e men verkrijgt op basis van een

reider va n de open debatcultuur, bleek

klassieke survey, eerder de opinies van de

hij nad er hand vaak te overtuigd van zijn

massa blootleggen dan van het publiek.

eigen gelijk om zijn eigen adagium ook

Een belangrijk ingrediënt ontbreekt name-

in daden om te zetten. En zoals Tim Pau -

lijk: de uitgesproken confrontatie va n de

wels recentelijk aan den lijve ondervond,

eigen opinie met die van (sign ificante) an-

heeft ook de huidige premier Yves Le-

deren. In die zin is er meer publieke opinie

terme het af en toe behoorlijk lastig met

terug te vinden op een online forum dan

krit ische geluiden

~

V>
V>
u.J

(www.youtube.com/

in een peiling. Terwijl de geë nquêteerden

watch?v = p7vqm69w9Ho). Kortom, zeker

enkel als pass ief klankbord fungeren, rea-

in een context waar het lange tijd loonde

geren de online posters wel degelijk heel

om zich politiek op de vlakte te houden

actief op elkaar. Toegegeven, er wordt zel-

of om de politieke elite naar de mond te

den expliciet rekening gehouden met el-

spreken, moet men alles doen om de bur-

kaars mening. Maar gebeurt dit dan meer

geruit z ijn schulp te lokken. Als anonimi-

in gerespecteerde politi eke fora zoals het

teit hiervoor de prijs is, dan z ijn wij graag

parlement? Het is trouwens maar de vraag

bereid di e te betalen.

of men ec ht kan verwachten dat debaters

z

open lijk hun ongelijk toegeven of onmid -

u.J

::.:::

dellijk hun vis ie bijstellen. Een eventuele

u.J
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w ij ziging in iema nd s houdin g o f opinie

Hoe dan ook blijft het survey-onderzo ek

za l logischerwi jze pas achteraf tot uiting

veruit de popula irste onderzoekstechnolo-

kome n, in een latere discu ssie. Wa nt zoals

gie. Men spitst z ich we li swaar to e op de

Zaller (1992) zo mooi aantoonde, res ulte-

massa in plaa ts van op het publiek, maar

re n opinies uit een selectie van geïnterna-

als men de steekproef op een oordeelkun-

liseerd e overwegingen. Als een indi vidu

dige w ij ze sa menstelt , krijgt men toch een

zijn geïnternaliseerde overwegingen her-

representati ef beeld . De vraa g is echter:

schikt ten gevolge va n de argumentatie

"Representati ef voor wat?". Op de keper

van ee n andere debater, kan da t eventueel

beschouwd gaat het slechts om een massa

la ter leiden tot een opinieomslag.

van gea tomi seerde indi vi du en waarvan
velen geleerd hebben om zich wat poli-

Gegeven de irrationaliteit va n de occasio-

tiek betreft op de vlakte te houden . "Mijn

nele scheldpartijen zouden critici niette-

naam is h aas en ik weet van niets ". Eén

min kunnen stellen dat men op onlin e fora

ding is ze ker. Op de o nline politi eke fora

eerd er een menigte dan een publiek terug-

vindt men geen representatief publiek ,

vindt. Gustave Le Bon (1948) ve rkl aarde

want van politieke angst haze n vindt men

het irrationele gedrag va n de menigte trou-

er geen spoor.

wens ook op basis va n de anonimiteit va n
de individuele led en . Di e anonimiteit zo u

Politieke opiniepeilers worstelen overi-

hen namelijk een gevoel va n onoverwin-

gen s ook m et het probleem va n de poli-

nelijkheid geven en h en tege lijk ontdoen

tiek onwetend e hazen. Precies daarom

van persoonlijke verantwoordelijkheids-

besparen ze kosten noch moeite om de

z in. Recenter onderzoek (Chri stensen &

geënquêteerden erva n te overtuigen dat

Lev in so n, 2003: 355) heeft ondertussen

hun gegeve ns in all e vertrouwelijkheid en

echt er uitgewezen dat het met di e irra tio-

anonimiteit z ullen wo rd en behandeld . Ge-

naliteit va n de menigt e nog wel meeva lt.

lukkig voor de politieke opiniepeilers is de

Niet alleen mi skende Le Bon het belang

welwillendheid van de doorsnee burger

van "op inieleiders" di e de menigte stu-

vooralsnog iets gro ter dan zij n politieke

ren , maar ook onderschatte hij het belang

smetvrees. Het is zoa ls bij een ongeluk.

van implici ete normen die de onderlinge

Ook hi er haalt o nze nieuwsgierigheid vaak

verhoudingen reguleren. Illu stratief in dit

de bovenh a nd op onze angst voor bloed.

verband is het feit dat men op het online

Maar elk gegeven is hoe da n ook ge-geven.

forum Polities. be titels gee ft aan posters

Ge geeft imm ers letterlijk iets weg wan-

in functie va n hun postintensiteit , gaa nd e

neer je deel neemt aa n een enquête. Men

van ' Vreemdeling' tot 'Secretaris-Ge neraa l

mag de generosite it van de respondent

va n de VN'. Ook ka n m en er ni et naast

echter niet overschatte n. Me nsen geven

dat op de succesvoll e online fora steevast

enke l weg wa t ze kwij t will en, en dit zijn

moderatoren actief zijn die nagaan of er

vooral die dinge n waarvan ze denken dat

geen wettelijke inbreuken plaatsvinden,

ze bevallig zijn in de ogen va n de ander.

zoa ls bijvoorbeeld schendingen va n au-

Eigenlijk is du s elke survey een soort van

teursrechten of antisemitisme.

intell ectu ele potlach. Zoals de indiane n
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hun meest waardevolle spullen wegschon-

denken, onbeleefdheid: het verdwijnt al-

ken om in aanzien te stijgen, geeft ook de

lemaal als sneeuw voor de zon. Of zoals

geënquêteerde die personalia weg waar-

Freddy Mercury het zo mooi verwoordde :

van hij denkt dat ze de enquêteur en/of

" !t 's a kind of magie". Solitaire en af en toe

de politieke goegemeente zu llen bevallen.

vuilgebekte politieke a ngsthazen worden

Seri euze opiniepeilers zijn zich daarom

do or de meestergoochelaars van de sur-

zeer bewust van de problemen die in-

vey omgetoverd tot rationele en politiek

schikkelijkh eid (acquiescence) en sociale

mondige burgers. Schelfh out en Van Den

wenselijkh eid met zich meebrengen bij de

Driessche zouden tevreden z ijn.

surveyrespo ns . Er bestaan weli swaar enkele technieken waarmee men dergelijke

De peetvader va n het politieke opinieon-

vertekeningen enigszins kan remediëren,

derzoek Philip Converse indachtig (1980:

maar tot op heden worden die eerder zel-

646), "weigeren we echter te vergeten

den toegepast in het politicologisch on-

hoe de steekpro even eruitzagen voor ze

derzoek. Soms is het trouwens nagenoeg

werden omgetoverd ". Reeds in 1963 had

onmogelijk om de omvang van de bias

diezelfde Converse fundamentele twijfels

in te schatten , laat staan te remedi ëren.

gefo rmul eerd bij een groo t deel va n de

"Needless to say, there is no easy way of

surveyrespons. Uit de anal yse van de pa-

reporting self-deception in studies th at in -

nelgegevens bleek immers dat de overgro-

volve only self-repo rts". (Kros ni ck, 1999:

te meerderheid van de respondenten op

47) Effecten van inschikkelijkhe id en so-

een louter toeva llige w ij ze had gereageerd

ciale wenselijkh eid spelen uiteraard veel

op de survey-items. Volgens Converse had

minder in anon ieme online discussies. De

men in 80% van de gevallen te maken met

anonimiteit maakt dat posters zich niet

non-attitudes. Anthony Downs (1957) had

beter moeten voordoen dan ze z ijn.

trou wens enkele jaren eerder duidelijk
gemaakt dat het va nuit een eco nomisch

Een ander probleem is dat de meeste indi -

standpunt perfect rationeel is om politiek

viduen niet gewoon zijn om ove r politiek

ignorant te z ijn en dus was er eveneens

te praten. In ieder geva l niet aan de ha nd

een theoretisch draagvlak voor de boude

van beargumenteerde en genuanceerde

empirische vaststelling van Converse. Sa-

bewoordingen. Ook dit probleem wordt

men met vele anderen pl eitte hij da arom

evenwel ha ndig omzeild door het survey-

voo r de uitbouw van een representatieve

onderzoek. Veelal werkt men met gesloten

democrat ie, waarin de rol van het igno-

vragen, meer bepaald Likert-items, waar-

rante publiek tot een minimum werd be-

bij de respondenten enkel moeten zeggen

perkt.

in welke mate ze het eens zijn met een be-

~

V\
V\
UJ

paalde uitspra ak . Met deze voo rgestructu -

Hoewel deze in zichten nog steeds een

reerde antwoorden worden de politieke

prominente plaats bekleden in cursussen

angsthazen in een ha ndomdraai omgeto-

politieke sociologie, w ij st de praktijk uit

z
UJ

verd tot rationele respondenten. Handi g

dat hun impact eerder beperkt is. Er heb-

UJ

toch, persoonlijke aanvallen, karikatu raal

ben immers nog nooit zoveel polls gecir-

•

:.::

ix
co

:)

er: ~ - - - - - - - --

RES PUBLICA • 2008

2

175
HET IS STIL WAAR HET NOOIT WAA IT

culeercl als vandaag, en in tegenstelling
met de leefomgev ing, leidt dit voora lsnog niet tot een pollenall ergie. De reden
hiervoor is tweeledig en grijpt zowel in
op de empiri sche als op de theo retisc he
bas is. Enerzijds hebben Page en Shapiro
in 1992 aangetoond dat het publiek wel
degelijk rationeel is, althans op geaggregeerd nivea u. De opinieverschuivingen
die men vaststelt ten aan zien van bepaalde issues zijn veel substantiëler clan
mogelij k is wanneer 80 % van het publiek
louter at random reageert. Bovendien zijn
die verschui vingen va n de geaggregeerde
surveyopini e ook intelligibel, in zoverre
dat ze aansl uiten bij de beleiclsrealiteit.
Anderzijds is het ondertussen eveneens
duidelijk dat het economische of ration ele
keuzestanclpunt slechts een partiële visie
is die geen plaats geeft aa n factoren zoa ls
burgerplicht (Blais, 2000). Een pleidooi
voor de neutralisatie van het grote publi ek
is trouwens ook niet bon /on in een periode waar de burger steeds kritischer en
wispelturiger wo rdt en velen de mond vo l
hebben van begrippen als clelibera ti eve
democratie en burgerparticipati e.
Maar op de keper beschouwd , tonen
deze replieken enkel aa n dat men het
fenom een van de non-attitudes ni et mag
verabsoluteren en voora l niet te stati sch
mag bekijken. Ook Page en Shapiro erkennen het bestaan van de non-attitu des
en onderschrijven dat het voor indi viduele burge rs vaak perfect rationeel is om
politiek onweten d te zijn en dus ook met
weinig ke nni s van zaken te reageren op
surveyvragen (1992 : 384) . Bovendien signaleren ze eveneens dat de congru enti e
van de geaggregeerde opinie met de be-

leicl smatige realiteit best een gevolg kan
zijn van eli temanipulatie. Net als een haas
die gebi ologeerd is door de li chtbak, is het
met name voor de politi ek onwetende
burger erg verleidelijk om " (op) lichtencle
voorbeelden" na te prat en. Kortom , het
zo u hoe clan ook beter zijn om zijn oor
in eerste in stantie te lui steren te leggen
bij de 'originele' respondenten. Maar dit
is uiteraard geen si necure. Hoe destill eer
je die originele opinies? Het meest voor
de hand liggende antwoord luidt door de
onwetende angstha ze n te weren. Surveyanalisten gebruiken hiervoo r een 'geen
mening'-op tie. Maar ze weten heel goed
dat dit voor bepaalde angsthazen geen alternatief is , namelijk zij di e ervoor kiezen
om sowieso ja te knikken (acquiescence).
Maar is het geen vee l betere strategie om
althans een deel van het surveyonclerzoek
te reserveren voo r een hab itat waar politieke angsth azen moeilijk ged ij en, zoals
bij voorbeeld ee n online politiek forum?
Er zijn uiteraard ook anderen die zich
bewust zijn van de beperkingen van het
traditionele survey-onderzoek met het
oog op opin iemeting. Zo heeft Fishkin
bijvoorbeeld recent een poging ondern omen om het 'publi ek' terug in beeld te
brengen. Hij hee ft zijn geestes kind met de
naam "cleliberatieve opiniepeiling" trouwens zorgvuldig gepatenteerd. In deze
alternatieve peiling wordt de eigenlijke
opiniemeting bij een toeva llige steekproef
van de bevolking voorafgegaa n door momenten va n informatie en overleg. Maar
Fishkin is wel zo eerlijk om er op te wi jzen dat de waarde va n zijn cleliberatieve
opiniepeiling niet zozeer descriptief dan
wel prescriptief is. " It has recommencling
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force, telling us what the entire mass pub-

zoe k. Want, hoewel dit wellicht voor veel

lic would think about some policy issues

waarnemers anders lijkt, worden online

or some candidates if il co ul d be given an

politieke fora en blogs bevo lkt door een

opportunity for extensive reflection and

politiek geë ngageerd en relatie f goed ge1n-

access to information " (Fishki n , 1993 :

formeerd publiek (Thij ssen, 2008).

81). Maar Fish kin ziet nog een belangrijk
aspect over h et hoofd. Ook als mensen
daar uitdrukkelijk de gelegen heid voo r
krijgen , zullen velen van hen toch niet

3.

Conclusie

bereid z ijn om zich politi ek te informeren
en deel te nemen aan politi eke discussie.

Men mag z ich niet blindstaren op beledi-

Zoa ls reeds gezegd gaat dit laatste zeker
op voo r de Be lgisch e politieke co ntex t die

gende online commentaren zoa ls die van
Parmenides en Bolle, d ie we in de eerste

de burge r eerder inschakelt in een angs t-

paragraaf citeerden. Want a ls men bereid

hazenperspectief dan in het vandaag mo-

is om te laveren tussen de puntige klip-

dieuze stakeholdersperspectief.

pen van de occas ionele hatemail, zal men

Hiermee schoppen we trouwens pijnlijk

kende zee va n de onlin e disc ussies ook

hard tegen de Achilleshiel va n de aan-

een aan tal gronds trom en van publieke

wel degelijk merken dat zich in de ko l-

~
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hangers van de deliberatieve democrat ie

opin ie bevinden. In ons e mpirische eer-

zoals bijvoorbeeld Habermas, Gutmann,

ste deel hebben we aangetoond dat men

Thompson en Elster ... Zij propageren

door het aa n band en leggen va n de ano-

de waarde van een rationeel en weder-

nieme on lin e interven ties tegelij k ook het

kering debat, waarbij standpunten zo rg-

zic ht op de gro nd stromen van publieke

vuldig worde n beargumenteerd. Hi erb ij

opinie zo u verliezen. Dat dit een kwalijk

vertrekken ze net zoals Fi shkin van een

verlies zo u z ijn , werd beargumenteerd in

id eaalbeeld , waaraan ze de werkelijkheid

h et tweede deel van dit essay. We weze n

spiegelen. Maa r precies deze prescriptieve

erop dat heel wat van de nade len van de

theoretische inva lshoek ze t commentato-

traditionele survey met het oog op de me-

ren ertoe aan om z ich blind te staren op

ting van publ ieke opinie, zoa ls de non-

die aspecten van de realiteit die niet be-

att itudes, de rol van de enquêteur en het

antwoorden aa n de ideal speech context.

gea tom iseerde publiek, veel m ind er va n

Anonieme online discussies staan in hun

toepassing zijn op publieke opinie zoa ls

ruwe en ongestructureerde vorm ontegen-

d ie te vinden is op de online fora. Online

sprekelijk vaak heel ver af van de ratio-

politieke fora zijn met name the place to

nele en wederkerige deliberaties. Maar ze

be voor de procesanalyse van opinievo r-

z ijn wel echt. In ieder geval echter dan de

ming, tenmins te zo lang men de anonimi-

voorgestruc tureerde en rationeel verpakte

teit van de deeln emers respecteert en men

opinies va n een dikwijls grotendeels igno-

het aandurft om zich te begeven op het

rant pub liek die ons wo rden voo rgehou -

ongestru ctureerde en soms (ego) bedrei-

den door het represen tat ief survey-o nder-

gende terrein van de online discuss ie. Toe-
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komstig onderzoek zou dan ook veel meer

centage staat wellicht niet los van de rela-

oog moeten hebben voor de online fora

tief korte levensdu ur van e-mailadressen en

als instrument voor publieke opinieonder-

online-lidmaatschappen. Als we ons enkel

zoek . Er is nood aan diagnostische tools

toeleggen op de posters in 2006 stij gt de res-

om die publieke opinie te exploiteren en

ponsgraad tot 39,3 % . Tevens blijkt dat onze

te structureren. Want tot spijt van wie het

1300 respondenten in 2006 instonden voor

benijdt, is de grillige en chaotische online

188.042 posts of 51,l % van het totaal aantal

publieke opinie een perfecte aan vulling

tijdens dat jaar.

bij de buitensporig geformatteerde ' publieke ' opinie die een bevraging van een

5.

'representa tieve' steekproef oplevert.

narie ' Publieke Opinie' die deze inhouds-

We danken de stud enten van het semi-

analyses voor hun rekening namen.
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Schrijven is blijven of toch
maar publish or perish?
Wetenschappelijk publiceren in het Nederlands
Stefaan Walgrave, Hans Oversloot en Patrick Stouthuysen
In- en uitleiding: Peter Bursens en Eelke Heemskerk (redactie)

Inleiding

het Nederlands overwegen? Heeft dat e n-

In Vlaanderen is de discussi e over het taal-

ze kunn e n bereiken? Geven zij hiermee

gebru ik in het hoger onderwijs sinds kort

misschien gewoon blijk va n een rationele

kel te maken met het geri nge publiek dat

weer opgelaa id . Moet het strikte wetgeven-

refl ex in een acade mische context waarin

de kader, dat het anders talige onderwijs-

enkel nog impact fa ctors e n web of science

aanbod sterk beperkt, behoude n blijven?

indexes een aanwerving of een promotie

Of moeten de universiteiten en hogescho-

in het voo ruit zicht stelle n? Is het een lo-

le n mee r vrijheid krijgen om het aantal

gisch gevolg va n de steeds int ernationaler

op leidingen en opleidingsonderdelen in

wordende werkomgev inge n? Of geraken

een andere taal dan het Nederlands uit te

politicologe n steeds s terke r ingebed in de

breiden? In het verlengde van deze discus-

Angel sa ksische w ij ze va n wete nschapsbe-

sie werd ook het bredere debat over het

oefening, zoda t het Nederlands gewoon

Nederlands als wetenschapstaa l weer bo-

uit h et oog verl oren wordt?

ve nge haald. Terwijl de onderwijstaa l brede
segmenten van de same nlev ing beroert

En welke argumenten brengen de voor-

- getuige daarvan het grote aantal opinie-

sta nders va n het Nede rlands als publi-

stukken in de Vlaamse kranten - blijft de

cat ietaa l daartegen in ? Hoe trac hten zij

discussie over de publicatietaal vo oral snog

een eve nwicht tu sse n publicati etalen te

veelal bepe rkt tot academische kringe n . In

bepleiten ? Hoe zwaa r weegt het - bijna

Res Publica wi llen we de discussie toespit-

uitsluite nd in Vlaanderen gebezigde e n

sen op de publicatietaal in de sociale en

historisch geladen - argument van het

politieke wetenschappen. Deze disc ussie is

in stand houd en va n he t Nederlands a ls

op haar plaats in het e nige Nederlandsta-

cultuur- e n wetenschapstaal? Zijn weten-

C

lige double blind peer reviewed tijdschrift

schappers, di e in de eerste plaats betaald

::!:!

over politie ke wetenschappen.

worden met publi e ke gelde n va n eige n
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geldt da t niet bij uitstek voor sociale en

bliceren , maar als discipline z ijn ook Ne-

politieke wetensc happers? Of is dat a lle-

derlandstalige pub licaties van belang. Vo l-

maal ac hterhaald in een gegloba liseerde

gens Stouthuysen ka n het Nederla nds als

(wetenschaps} samenlev ing?

wetenschapstaa l a lleen overleven wanneer

Drie politicologen delen in dit symposium

waardering wordt gegeven aan dergelijke

hun visie op de toekomst van het Neder-

activiteiten. Daa rbij stelt hij voor de aca-

binnen het academische beloningssysteem

lands als wetenschapstaal. We vroege n

demische afdeling te zien als een team met

Stefaa n Walgrave, hoogleraar politicologie

arbeidsspecialisati e. Maar voo r de jongere

aan de Uni versiteit Antwerpen, de spits af

generatie ziet ook Stouthuyse n maar één

te bijten . Walgrave breekt een lan s voor

optie: publi sh or perish.

het Engels als publicatietaal op basis van
zowel zee r gegro nde als meer opportuni s-

tot een nad rukkelijke reflectie over de a lge-

Breaking a Lance for
English as Publication
Language

mene relevantie van je onderzoek. Engels

Stefaan Wa lgrave, Universiteit Antwerpen

tische redenen. Schrijven voor een internationaa l publiek, zo betoogt hij, dwingt

1.

maakt je werk simpelweg beter en behoedt
je voor provincialisme. Hans Oversloot, do-

In tegenstelling tot wat u wellicht dacht ,

cent aa n de Universiteit Leid en, heeft min-

bestaa t de uitdrukking 'een la ns breken '

der problemen met een dergelijk provincia-

letterlijk in het Engels en betekent ze ook

li sme. In zijn bijdrage benadrukt Oversloot

helemaa l het zelfd e. Zo moeilijk is het En-

dat non-natives structureel op ac hterstand

gels dus niet. Schrijven in h et Engels kà n

staa n wat betreft de tekstu ele kwa liteit

du s, maar is het ook ee n goede zaak? Er

va n het geschreven Engels. Voor sommige,

zijn vele goede redenen om als Belgische

sterk kwant itatief gedreven subdisciplines

of Nede rl andse po liti co loog in h et Engels

van de politicologie is dit wellicht geen

te pub li ceren; er zijn er ook een paar meer

probleem, maar juist die ta kken di e meer

opportunistische. Politicologen h elpen de

van de taal afhankelijk zijn staan in het

politiek om zic hzelf te ve rstaa n en moeten

Engels op een achterstand. Daarom pleit

dus ook terugra pport eren naar de eigen

Oversloot juist voor het toega nkelijk hou -

ge meenschap. Daaro m is helemaal over-

den van literatuur, krant en en tijdschrif-

schakelen op het Engels a ls publicatietaal

ten in an dere talen dan het Nederland s

wellicht wa t overdreven.

en Engels, in plaats van het imiteren van
een Angelsaksische uni versiteit. De derde

Ik za l het maar meteen toegeven, dan is

en laatste bij drage is van Patrick Stouthuy-

het van de baa n: een deel van mijn moti -

0

sen, hoogleraar politicologie aan de Vrij e

vatie om in het Engels te publiceren heeft

2
>-

Universiteit Brussel. Volgens Stouthuysen

met carri èreredenen te maken. Aanwer-

hebben we te maken met een speltheore-

vings-, promotie- en beoordelingscom -

u.J

z

ti sch probleem : op individueel nivea u is

missies allerhande zijn geobsedeerd doo r

u.J

het ra ti oneel om louter in het Engels te pu-

Engelstalige pub li ca ti es en du s speel je a ls
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ambitieuze politicoloog het spel mee. Als

belangrijkste probleem van publiceren

jonge onderzoeker word je gesocialiseerd

in het Engels - hoe kan onderzoek over

in het beloningssysteem van je discipline.

België in hemelsnaam een internationaal

Als Engels publiceren goed ligt, dan doe je

publiek interesseren? - is tegelijkertijd het

dat gewoon. Als politicologen meer kans

belangrijkste voordeel. Schrijven voor een

op promotie zouden maken door in het

internationaal publiek verplicht je immers

openbaar Chinese liefdesgedichten voor

heel hard om over de algemene relevantie

te dragen, dan zouden de Belgische mark-

van je onderzoek na te denken. Natuurlijk

ten en pleinen vo l staan met politicologen

zijn Australiërs niet geïnteresseerd in de

op een omgekeerde emmer. Publiceren

details van de verkiezingsbetwistingspro-

in het Engels helpt je carrière vooruit, zo

cedure bij de Belgische gemeenteraadsver-

simpel is dat. En nu we toch aan het toe-

kiezingen, maar ze kunnen wel interesse

geven zijn. Als je dan toch in het Engels

opbrengen als je laat zien hoe de Belgi-

publiceert voor je carrière, kan je maar

sche procedure past in of afwijkt van de

beter zorgen dat je ook goed in het En-

procedures in andere landen en dus iets

gels publiceert. Als ik iets heb geschreven

algemeens bijbrengt in de subsubdiscipli-

(plan te schrijven) dat een internationaa l

ne der verkiezingsbetwistingsprocedures.

publiek zou kunnen interesseren, dan

Schrijven in het Engels verplicht je om

surf ik even naar de website van Social

veel beter na te denken over de generali-

Science Citation Index (SSCI). Ik orden

seerbaarheid van je bevindingen, het zet

de tijdschriften op hun Impact Factor en

je aan om je onderzoek in de internatio-

ik begin van bovenaan te kijken welk het

nale literatuur en kennis der zaken te si-

beste, dat is het hoogst gerankte, tijd-

tueren, het verplicht je minstens impliciet

schrift is waarin ik mijn artikel kwijt zou

comparatief te gaan denken. Dus: schrij-

kunnen. Als mijn stuk door het eerst aan-

ven in het Engels maakt je werk simpel-

geschreven tijdschrift wordt afgewezen -

weg beter, het behoedt je voor provincia-

dat gebeurt meer dan me lief is - dan zak

lisme en navelstaarderij. Het verplicht je

ik verder de lijst af tot ik een andere, wat

om een extra cruciale vertaalslag te ma-

lager gerankte thuis voor mijn paper vind .

ken die de wetenschap vooruithelpt. Het

Ik ben vermoedelijk niet de en ige die zo

is dan ook geen toeval dat de beste stuk-

'rationeel' te werk gaat. Publiceren in het

ken in onze discipline doorgaans in het

Engels is dus voor een stuk een spel, een

Engels verschijnen . De meest theoretisch

wedstrijd die je graag wil winnen; ook

vernieuwende en qua methoden en tech-

een politicoloog is een homo ludens. Die

nieken gesofisticeerde papers verschijnen

wedstrijd speel je in de eerste plaats tegen

in Engelstalige tijdschriften. Alle onder-

jezelf maar ook tegen je coll ega's. Het spel

zoekers die in internationale tijdschriften

houdt je bezig, het drijft je vooruit, zorgt

publiceren zijn immers verplicht om hun

ervoor dat je niet stilstaat.

bevindingen door te denken , ze algemeen
toepasbaar te maken, hun provincialisme
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Maar er z ijn ook goede, intrinsieke rede-

te laten vallen en hun comparatieve bij -
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nen voor het Engels als publicatietaal. Het

drage duidelijk te maken. Het aanbod aan
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bijdragen voo r di e Engelstalige tijdschrif-

- als ze hout snijd en - gaa n oppikken en

ten, ze ker de toptijdschriften, is bij zo nder

gaan verwerken in hun eige n onderzoek.

groo t. En dus is de selectieprocedure bij -

Daardoor ontstaat waar elke wetenschap

zo nd er scherp. En du s is de gemiddeld e

zulke nood aa n heeft: cumulati viteit , h et

kwaliteit va n een paper er veel hoge r dan

voo rtbouwen op bev indinge n va n ande-

in de nationale tijdschriften. Nat uurlijk

ren. Zonder cumul ati viteit , zonder dat

kent iedereen in zijn of haar va kgebied

we kennis nemen van wat andere n heb-

een paar miskleunen di e het tot artikel

ben gevonden en daarop ve rder werken,

in één van de toppers hebben geschopt,

kan je eigenlijk niet va n wetenschap spre-

maa r dat zijn steeds de uit zonde ringen .

ken. Dan zijn we a ll emaal gekke uit vinders die in ons eige n kot ac hter het huis

Een tweede goede reden voor publiceren

in compleet isolem ent opnieuw het warm

in het Engels is dat je alleen op die manier

water aan het uitvinden zijn . Nutty profes-

echt kunt bijdragen tot het debat en de

sors mogen best sympath ieke figuren zijn

kennis in je discipline. Met hoeveel poli-

maar je wil vooral dat ze zich in stilte be-

ti eke wetenschappers z ijn we in België?

zighouden . Du s niet alleen jouw carrière

Aan alle Belgische universiteiten sa men

en jouw wetenschap maa r de wetenschap

zijn er misschien, ruw gescha t, een 70-ta l

in haar geheel wordt er beter va n als je in

professoren in de politieke wetenschap.

het Engels publiceert.

Doe daar nog eens vierdubbel zoveel jon -

zw

::.::
w
êi::
cc

gere onderzoekers bij en je spreekt over

Naast inhoudelijke zijn er ook 'geostrate-

mind er dan 400 beroepspoliti cologe n. We

gische' redenen om je ond erzoek in het

kenn en a llemaal de verregaande specia-

Engels kwijt te ra ken . Het komt erop n eer

lisati e in onze disciplin e. Met onze paar

dat, paradoxaa l ge noeg, alleen door in het

honderd politieke wetenschappers zijn we

Engels te publi ceren de Angelsaksische

in België zeer dun uitges meerd over vele

dominantie in de wetenschappen kan

tientallen subdi sciplines, het gaa t telke ns

gecounterd wo rd en. De politieke weten-

om een hand vol mensen. Zij n dat de m en-

schappen zijn te be langrijk om ze alleen

sen di e je wil bereike n met je onderzoek

aan 'Angelsaksers ' over te laten. Ik hoef er

e n publi caties? Wil je schrijven voo r tw ee

toch gee n teke nin g bij te make n wat voo r

ma n e n een paardenkop , voor je co llega

een ve rarming het zou z ijn a ls a lle denk-

die naas t jou zijn kantoor heeft? Als het

beeld en, id eeën , co ncepten en benade-

a ntwoord ' nee ' is , da n is de logische con-

ringen van buite n , pakweg, de Verenigde

sequ entie dat je je schrijfsels stelt in een

Staten en Groot-Brittannië niet op het in-

taa l di e ook door and ere mensen dan je col-

tern ationale ton eel aanwezig zo ud en zijn .

lega naast jou kan begrepen worden . Dus

Buiten de Angelsaksische landen wordt

door te schrijven in het Engels is de kans

er ook nageda cht over politi ek . Door de

veel gro ter dat je een veel groter publiek

verschillende sociale, economische, poli -

van special isten bereikt di e allemaa l min

tieke en zelfs linguïstische context waarin

of meer op hetzelfde domein werkzaam

dat gebeurt, is dat denken a nders dan in

zijn. De ka ns is groter dat ze jou w ideeën

de Angel sa ksi sche la nden , en dat is maa r
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c:,: ~ - - - - - -- ~

RES PUBLICA • 2008 - 2

183
SCHR IJ VE N 15 BLIJ VEN OF TOCH MAAR PUBL/SH OR PERISH?

goed ook. Als je je ergert aan de Angel-

Engels dan niet het beste vehikel is om

saksische mainstreaming va n de politieke

dat te doen, hoeft geen betoog. Publiceren

we tensch ap , dan is het domste wat je kan

in de eigen taa l is dus ook nodig, het be-

doen besli ssen om ni et in de taa l van de

hoort tot de taak van de verantwoordeli j-

' vijand ' te publi ceren . Dat za l je isolement

ke politieke wete nschapper. Maar zuivere

alleen maar vergro ten. Het Paard va n Troj e

wetenschappelijke publi caties die lou ter

indachtig ka n je beter een offensieve stra-

kennis produceren kunn en wel, eventu eel

tegie aa nnemen en de dominan te tendens

zelfs exclusief, in het Engels. Maa r poli-

va n binnenuit proberen bij te sturen. Het

tieke wete nschappers moeten ook in het

is daarbij absolute nonsen s te beweren

Nederlands publiceren. Het omgekeerde

dat door de taal van de vijand over te ne-

zou ge tui gen van kortz ichtigheid e n een

men ook het denken va n de vi jand moet

publi catiefetisjisme waar we zeker niet

worden geadopteerd. Daarbij is het goed

bete r van word en. Of had u d it liever in

nog eens op te merken dat we a ls ni et-

het Engels gelezen?

Engelsta li gen helemaal niet a lleen staan.
Engels is simpelweg de taal di e door Nederlanders, Fransen, Italianen en Letten
geb ruikt wordt om met elkaar te communiceren. Met Ange lsa ksische dominantie
heeft dat niets te maken.

2.

De angst voor provinciaal
te worden versleten
Hans Oversloot, Universi leit Leiden

Dit all emaa l gezegd zijnde, is het ev ident

Volgens Stefaan Walgrave kan a lles wat

dat onze discipline e n onze sa menleving

wetenschappelijk van waa rd e is met ge-

er geen belang bij hebben dat onze ideeën

mak in het Engels worde n gezegd, óók

en bev indinge n alleen maar in het Engels

door Nederlandsta ligen. Schrijven en pu-

de wereld in worden ges tuurd. Onze e igen

bliceren in het Engels is belangrijk om

sa menleving in ves teert soms geen onaar-

verschillende redenen. Eén reden is da t

d ige bedrage n in ons tijd ve rdrijf, het is

men daa rdoor een grot er, a lth a ns ee n ge-

dan ook ni et meer da n normaa l dat we ee n

sp ecia li seerd publi ek bereikt dat men in

deel va n die inves tering teru ggeve n. Poli-

het Nede rland s niet kan bereiken. Een an-

tieke we tenschappers hebben kennis d ie,

dere rede n zou zijn gelegen in de grotere

a f en toe, nuttig ka n zijn voor de overheid

intern ationale co ncurrenti e di e bevorder-

en voor politieke besl uit vormers. Niet dat

lijk is voor de kwaliteit van de (Engelse)

we vaa k wegen op het beleid of co ncrete

bijdrage van de van huis uit Nederla nds-

op lossingen aanreiken, maar onze ken-

talige. Om de belastingbetaler tegemoet te

ni s kan minstens het debat ve rrijken, ee n

kom e n dient de po li ticoloog zich bij gele-

alternati eve visie aa nbrengen, dogma 's

genhe id ook in de eigen Nederlandse taa l

relati veren en populi sme doorprikken. Po-

te m enge n in kwesties di e in eigen la nd

litieke wetenschappers hebben niet allee n

om een oplossing vrage n , alth ans daar
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tot taa k kennis te producere n maa r ook

waar di e politicoloog ze kere va kspec ifieke
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die kennis ter beschikking te stellen . Dat

inzichten kan bieden. Zo begrijp ik al-
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thans Walgraves positie en ik lees ook hoe

den University is also a societa lly-oriented

hij apodictisch mogelijke bedenkingen en

university ", leren we even later; en in een

bezwaren tegen de door hem ingenomen

kopje verderop wordt ons verteld dat oud -

positie diskwalificeert en afdoet met ter-

minister "Winsemius' choice is for an 'at -

men als het "domste wat je kan doen" en

tacking' university". Welja. En natuurlijk

"absolute nonsens". In mijn bijdrage wil

is het een Engelsta lige wel duidelijk hoe

ik aandacht vragen voor argumenten en

het kopje "Pre-selection in HBO in Public

voor bedenkingen en twijfels die inder-

Administration" moet worden verstaan.

daad al te rap vinnig en als dom en onzin-

Eetsj-Bie-Oo . Begrijpen ze best. En als ze

nig worden afgedaan.

het niet begrijpen moet je gewoon wat
harder praten. (En dan schijnt er bij de

Ik weet dat het Nederlandse 'een lans bre-

pub licatie van Real Life nog een profes-

ken ' in het Engels ' to break a lance' is. Ik

sionele verta ler betrokken te zijn geweest

kan eraan toevoegen dat ijsberg gewoon

ook.)

' iceberg' is in het Engels en het topje van
de ijsberg ' the tip of the iceberg '. En 'to

Ik neem aan dat Walgrave eigenlijk, in zijn

cast pearls before swine', precies, is parels

heart of hearts, wel beseft hoe moeilijk het

voor de zwijnen. Maar weet Walgrave het

is om een tweede taa l goed te spreken en

zeker: is Engels werkelijk zo makkelijk? Na

te schrijven. Die moeilijkheden worden

het behalen van een academisch of mis-

toch duidelijk geïllustreerd in boeken over

schien was het eerder een administratief

Dunglish als Righting English that's Gone

succes nodigde de leiding van "Maastricht

Outch van Joy Burrough-Boenisch? Het

University" haar medewerkers onlangs

niveau van mijn Engels mag dan naar Eu-

uit voor het genieten van een "peace of

ropese standaard "near-native " heten, ik

cake". Maar hier in Leiden kunnen we er

weet welk een gruwelijk eind dit niveau

ook wat van. Ik citeer de eerste z in uit het

nog van echt goed Engels afligt. En als ik

" Foreword" van Prof. Paul F. van der He-

de werkjes bekijk van mijn Nederlandse

ijden, de "Rector Magnificus / President

MA-studenten die nu door mijn universi-

van de Executive Board" van "Leiden Uni-

teit worden geprest hun studie politico lo-

versity", van een stikduur soortement van

gie in Engels te vo ltooien, z ie ik dat het

jaarboek annex jaarverslag met de titel

niveau van sommigen hunner dat van

Real Life. Deze publicatie was bedoeld om

"near-native" nog bij lange na niet haalt.

" voor een groot publiek tot uitdrukking

Om het hen te leren zou het trouwens be-

[te] brengen welke onderzoeksthema's in

ter zijn alle van oorsprong anderstalige

2007 zoal de aandacht hebben gehad ", zo-

(Nederlandstalige) docenten te vervangen

als in het aan hoogleraren en emeriti hoog-

door docenten die van huis uit al Engels

0

leraren gerichte aanbiedingsbriefje bij dit

spreken en zelf ook echt Engelstalig on-

2

jaarboek te lezen was. Nu die beginzin

derwijs hebben genoten . Als je studenten

V)

zelf: "Leiden University is an international

wil prepareren om in een Engelstalige om -

research university which chooses for tal-

geving te concurreren met "natives" (om-

ent." Engels was toch zo makkelijk? " Lei-

dat dan eerst ware kwaliteit zou blijken),
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dan moeten 'we' zo vroeg mogelijk in hun
scholing afscheid nemen van het Nederlands als onderwijstaal. Nog beter is het
misschien om Nederland stalige kinderen
met aspiraties op dit vlak maar zo snel
mogelijk naar een gerenomm eerde ond erwij s- en onderzoeksinstelling in Engeland
of Amerika te sturen . Nee, zeker niet naar
Antwerpen en ook ni et naar Leiden.
"Zuivere wetenscha ppelijke publicaties"
stell en geringe eisen aa n de kwaliteit van
het Engels van de (van oorsprong Nederlandsta lige) auteur, wil Walgrave kennelijk blij ven volhouden. Misschien heeft
hij daarbij het oog op die onderdelen van
de politico logie die werken met grote, cijfermatige databestanden of met een sterk
modelmatig karakter. Maar dan (her)definieer je het vak door de keuze van de
taal: het kan geen waardevo ll e academ ische act iviteit zijn , geen politicologie, als
wat je te melden hebt zó taalafhankelijk is
van de idee. Ik vind dat zonde, daarmee
schrijf je heel veel van wat ik voor de kennis van politiek van waarde vind af. Hele
(sub)disciplines maak je het daarmee uitzonderlijk moeilijk.
Ik vind het bijzonder knap dat een coll ega
va n mij erin slaagt te publi ceren - ook in
het Enge ls - over het werk va n Aristoteles, dat hij uiteraard ook in het oud-Grieks
moet kunnen lezen. Ik vi nd dat bewonderenswaardig, temeer omdat di t van
hem een grote taalvaardigheid eist in het
Engels, waarin hij moet concurreren met
van oorspro ng Engelsta li ge co llegae. Zijn
Engelsta lige collegae hebben het inderdaad makkelijker. (Nee, dat gaat niet met
dat kleine beetje Engels dat vo lgens Wal-

grave geen kunst zou wezen.) Misschien
doet hij er in zijn geval toch heel goed
aan om zich toe te leggen op pu blicatie
in het Engels, omdat hij alleen in het Engels passend gehoor kan vinden. (U vindt
in mij geen categorisch tegenstander van
publiceren in het Engels. Ik ben niet altijd
tegen.) Een Nederl andsta lige die, in het
Engels, mee wil doen aan het eigentijds
politiek-filosofische deba t, moet vo ldoen
aan heel hoge eisen. De beste voorbereiding daartoe is, inderdaad, zo snel mogelijk "native" te gaan: ga daar studeren,
ga daar in elk geval promoveren. Maar
waarom zo uden we ons met die tak va n
sport sowieso nog bezighouden als alles
wat we daarover in het Nederlands zouden willen zeggen 'zo moei lij k niet hoeft
te wezen'? Laten we dat in het kader van
de internationale arbeidsverdeling dan
maar helemaal overlaten aan Amerikanen, Engelsen, Australi ërs en Canadezen.
Wat daa ruit dan van belang zou kunnen
zijn lezen die Nederlandse en Belgische
provincialen dan wel in de Nederlandse
editie van Reader's Digest. Wat ik wil zeggen is: somm ige disciplines in de humaniora en sommige subdisciplines van de
politicologie, als ik dat zo mag noemen,
zijn voor een Nederlandsta lige doen lijker
in het Engels dan andere disciplines en
genres. Als pub li caties in het Engels de
meetlat vormen, spreek je stilletj es een
voorkeur uit voor bepaalde 'genres' in de
politicologie. Dat is misschien niet erg, of
misschien zelfs wenselijk, maar zeg niet
dat taa l geen rol speelt.
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Omgekeerd is niet all es wat in het Engels
wordt gepubliceerd per se beter dan wat
er in de 'eigen taal' over een onderwerp
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voorhanden is. Niet altijd is toegang vin-

worden vers leten - heeft naar mijn idee

den tot Engelstalige publicatiemogelijk-

ook ee n hoge prijs. Die prij s w il ik li ever

heden de beste test voor kwaliteit va n-

ni et betalen.

wege de co ncurrenti e in he t aa nbod e n de
massa van kritische lezers. Als je in het
Engels publiceert over aspec te n van de
samenlev ing, krijg je so ms mee r waarde-

3. De publicatietaal als
speltheoretisch probleem

ring voor wat een herhaling is van het ons

Patrick Stouthu yse n , Vrije Univers i teic Brussel

Nederlandse politiek of de Nede rlandse

welbekende, dan voor wat ook voor specia li sten ec ht nie uw is. En ik zie nog niet

Jonge e n amb itie uze politicologen hebben

snel een Amerikaanse of Engelse uitgever

er vand aag alle belang bij om in het En-

geïnt e resseerd in een - door een Neder-

gels te publi cere n . Nie t a lleen is dat goed

la nd e r in h et Engels geschreven - politie-

voor hun carriè re, bovendien wo rd en ze

ke biografie va n, ik noem maar iem a nd ,

er be tere politico logen van. Ik be n het, al-

Willem Drees sr. Dat voor zo ee n boek in

thans op dat n iveau , he lemaal eens met

het Nederl ands wel belangstell ing bestaat

de argumenten va n Stefaan Wa lgrave. De

maa kt dat boek om die reden niet minder-

jonge e n a mbiti e uze politicologe n heb ben

waardig. Waarom er va nw ege die net ge-

dat trouwens zelf a l la ng door. Ze vinde n

noemde overwegingen - concurrenti e va n

het va ndaag van zelfsprekend om papers ,

aa nbod en de massa va n kritische lezers

a rtikelen en proefschriften in het Engels

- dan gee n enkele waardering zo u hoeven

te schrijven. Ze vind e n he t een stuk min-

te bestaan voo r publi ca ti es in de brontaal

der van zelfsp reke nd als je ze vraagt ook

(p ubli ceren over Ru ssische politiek in het

ie ts in het Nederla nds te maken. En van-

Ru ssisch of over Franse politiek in het

uit hun pos iti e is dat ook een versta ndi ge

Fra ns, bijvoorbeeld), o ntgaat me. Ook als

reactie. Wie vooruit wi l, oriëntee rt z ich

je denk in markttermen - zoa ls Walgrave

primair op de in ternat iona le, Engels talige

kennelijk doet - is het waarsch ijnlij k ver-

tijdschriftenmarkt.

sta ndi ger om te (b lij ven) sti m ul ere n dat
je toega ng h ebt tot litera tuu r, kranten,

Er is ec ht er een ander niveau waarop ik,

tijd sch riften , in a nde re tal e n dan het Ne-

net als Stefaan Walgrave, minder overtuigd

derla nd s en he t Engels, dan je erop to e te

ben van de weldaden va n he t Engels als

legge n op een Nederlandse universiteit

publicatietaal. De samenleving in ves teert

een Engelse of Amerikaanse ins telling van

in wetenschappers en mag daar iets voor

hoger o nd erwijs (met of zonder research

in ruil ve rwac ht en. Wetenschappers be-

orië ntatie, en a l dan ni et "soc ieta ll y-

schikken over kennis die het maatschap-

0

oriented ") te imiteren . Ee n eenzijd ige An-

pelijk debat kan verrijken, die de waan

2
>-

gelsaksische orië ntati e en het - daardoor

van de dag kan relativeren en die soms

- opgeven va n een nationale trad iti e met

zelfs nuttig kan z ijn voor beleidsmakers

uJ

in feite ee n internationaler karakter - ach,

en burgers. Die kennis stell e n we best in

uJ

die tre uri ge a ngst om voor provinciaa l te

het Nederlands ter beschikking. Dat hoort
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bij de verantwoordelij kheid van de wetensc happer.
Het problee m is - en vanaf hier lopen mijn
en Stefaa n Walgra ves analyse niet langer
sa men - dat, als we het overlaten aan het
vera ntwoordelijkheid sgevoel van de indi viduele wetenschapper, daa r zeer snel niet
zoveel mee r va n komt. Zo nder structurele
inbedding wordt kenni sverspreidi ng in
het Nederland s iets als vri jwilligerswerk.
Het is fraai als je het doet, we zijn er allemaa l va n overtuigd dat iedereen het zou
moeten doen, maar in de praktijk zijn er
zoveel andere dingen die je aa ndacht óó k
opeise n: proj ecten sc hrij ven, studenten
begeleiden, het onderzoekswerk van doctoraatsstud enten opvolgen, vergaderen,
je onderwi js voorberei den. All emaal din gen trou we ns waa rop je om de zoveel tijd
wordt geëvalueerd.
Deelnemen aan het maa tschappelijk debat, interviews geven, stukken publiceren
in de krant, vulga ri serende boeken of artikelen schrij ven, kost tijd. Het telt niet mee
voor je doss ier en bovendi en is het vaak
onda nkbaa r werk : je kunt op zere tenen
trappen, je loopt het ri sico verkeerd begrepen te word en en in debatten verw ikkeld
te raken waa raa n je li ever ont snapt. Neen,
rationele mensen besteden hun kostbare
tijd beter aa n iets waa r ze in termen va n
hun loopbaa n voor worden beloond. Al s
we kenni sverspreiding in het Nederl and s
belangrijk vinden, kom en we er dus ni et
met louter een beroep op het individuele
verantwoo rdelij kheidsgevoel. Kijk naa r
verwant e disciplines - de eco nomie, de
psychol ogie - waar ze al langer mense n
vooral belonen in termen van hun inter-

nationale ond erzoeksoutput : daar is niemand nog geïnteresseerd in ken ni sverspreiding in de eigen taa l.
Is dat erg? De politi cologie ontwikkelde
zich altij d in nauwe sa menh ang met de
maatschappelijke omgeving waa rbinnen
ze werd beoefend . Traditioneel ontl eenden politico logen hun onderwerpen en inspiratie aan de maatschappelijke thema's
en controversen van hun tijd. Zo krege n
de Vlaa mse politico logie en sociol ogie
in de jaren 1960 en 1970 vo rm door het
maatschappelij ke debat over verzuiling en
ontzuiling. Een vorige generatie beoefende het va k in voortdure nde dialoog met
de samenl eving. Mense n als Luc Huyse,
Jaak Billiet en Ka rel Dobbelaere schreven zowel voor de va ktijdschriften als
voor een breed publi ek. Di e dialoog met
geïnt eresseerde leken was ni et alleen belangrijk voor de samenl ev ing, in termen
van kenni sverspreiding, maa r ook voor
ons va k, in termen va n ke nnis uitdi eping.
Door in het Nederlands te schrijven over
onderwerpen waar ook de sa menleving
mee worsteld e, werd th eo retische kenni s
getoetst aa n praktijkin zichten. Bovendi en
leverde het bevoorrec hte co ntacten op en
toegang tot in for matie die ook het zui ver
academische werk ten goede kwa m.
Het problee m is niet zozeer of we in het
Engel s schrijven of in het Nederlands. Het
probleem is veeleer dat , als we uitsluitend
voor het Engels ki ezen, ee n bepaald soort
onderzoek dreigt te verdwijn en. Twee jaa r
geleden sc hreef ik samen met co llega's
een overzichtsartikel ove r de Belgische
politicologie (Stouthuysen, Meier en Kavadi as 2007). Bijna all e geïnterviewde
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politicologen vonden Luc Huyses Gewa-

het volstrekt rationeel om te kiezen voor

pende Vrede het belangrijkste werk va n

die publi catietaal waar ze zelf beter van

eigen bodem. Bijna allemaal waren ze er

worden: het Engels. Op geaggregeerd ni-

ook van overtuigd dat er vandaag eigenlijk

veau , op dat van de discip line, zi jn we er

geen toekomst meer was voor dat soort

allemaal van overtuigd dat er ook ruimte

publicaties. De Gewapende Vrede (Huyse

moet zijn voor het Nederlands als pu-

1980) werd geschreven als een synthese-

blicatietaal. Maar gegeven de bestaande

werk, gericht op een zee r breed publiek.

beloningsstructuur ziet het er op termijn

Huyse confronteert Angelsaksische poli-

niet zo best uit voor kennisverspreiding in

ticologische in zichten over de dynamiek

de eigen taal.

van conflictbeheersing in plurale samenlevingen met de praktijk van de dagelijkse

Taal is, met de woorden van Abram de

Belgische politiek. Het resultaat was niet

Swaan, een hypercollectief goed (De Swaan

alleen een uitermate geslaagd voorbeeld

2002). Als we verwac hten dat een taal in

van kennisverspreiding in de eigen taal,

de toekomst belangrijker wordt, gaan we

maar bovendien leverde di e synthese ook

die ook leren en daardoor maken we ze

nieuw e inz ichten op.

alleen nog maar belangrijker. Verwachten

Waarom , vroegen we de collega's politi-

ginnen we ze te verwaarloze n, waardoor

cologen, worden er vandaag geen boeken

ze effectief ook verwaarloosbaar wordt .

we dat een taal aan belang inboet, dan be-

meer geschreven als Gewapende Vrede?

Hoe overleven kleine talen dan? Ofwel in

Waarom ve rschijnen er geen vergelijkbare

zelfgekozen isolement , ofwel als gevolg

toegepaste, synthetiserende analyses? Om-

van een ingreep van bovenaf: door de

dat er voor dat soort werk geen plaats was

beloningstructuur van de sprekers aan te

in de Engelstalige vaktijdschriften, gaven

passen, zodat in ves teren in de eigen taal

ze als an twoord: het was niet gespecia-

opnieuw interessant wordt.

liseerd en niet fundamenteel genoeg. En

~
::::i

zo'n boek dan maar in het Nederlands

De eerste strategie - het isolement - is

schrij ven leek hen ook niet zo'n goed

onwenselijk. Er is vermoedelijk ook ni e-

idee: in die tijd kon je beter Engelstalige

mand meer die voorstaat dat we het vak

artikelen schrij ven. Iedereen vo nd dat het

uitsluitend of zoveel mogelijk in het Ne-

vakgebied wel zo u varen met analyses a ls

derlands beoefenen. De tweede strategie

die van Luc Huyse, maar iedereen begreep

dan: sleutelen aan de beloningsregels.

ook dat je er individueel , als politicoloog ,

Vlaamse universiteiten lijken vandaag nog

geen belang bij had daarin je schaarse tijd

het meest op een Mexicaans leger: ied er-

en energie te investeren.

een moet gewoo n hoogleraar worden. In

V,

theorie moet iedereen overal geweldi g in

0

Q.

~

Eigenlijk gaat het in het debat over de

zij n: iedereen wordt geacht een excellent

V,

publicatietalen om

dat

onderzoeker, excellent lesgever, excellent

zw

z ich in speltheoreti sche termen laat van-

fondsenwerver en excellent bestuurder te

w

gen. Op het niveau van de individuen is

zi jn en ook nog eens te excelleren in de

>

:.::
ii:
al

::::i

a:: ~ - - - - - - - -

RES PUBLICA • 2008 - 2

een

probleem

189
SCHRIJVEN IS BLIJVEN OF TOCH MAAR PUBL/SH OR PERISH?

communicatie in de eigen taal met de sa-

onderwijs of kennisverspreiding in de ei-

menleving. We moeten van dat onmoge-

gen taal. In alle gevallen moeten vakgroep-

lijke ideaal afstappen en aanvaarden dat

leden natuurlijk in eerste instantie goede

loopbanen na verloop van tijd verschil-

onderzoekers zijn. Die solide verankering

lende richtingen kunnen uitgaan. Niet

in het wetenschappelijk werk is ook nodig

iedereen kan of moet gewoon hoogleraar

voor wie zich vooral met onderwijs bezig-

worden.

houdt en voor wie een zinvolle bijdrage
wil leveren aan het maatschappelijk de-

We moeten een oplossing zoeken op het

bat. Zonder die verankering lever je geen

niveau van de vakgroepen. Een goed

academische meerwaarde.

draaiende vakgroep is als een voetbalteam: je hebt aanvallers nodig, een mid-

En wat met de pub lica tietalen? In het be-

denve ld en verded igers. Vertaald naar

gin van de loopbaan moet Engels de norm

vakgroepniveau: somm igen geven liever

worden. Goed onderzoek is de basis van

les aan eerstejaars, anderen komen meer

alles: we moeten jonge onderzoekers dan

tot hun recht met kleine groepjes master-

ook stimuleren om voor zichzelf de lat zo

studenten. Sommigen blinken uit in on-

hoog mogelijk te leggen. Naderhand is

derzoek, anderen zijn dan weer sterk in

diversificatie moge li jk. Wie gaat voor de

de coaching van studenten en jonge on-

hoogst aangeschreven jobs zal meer in-

derzoekers. Sommigen kunnen een goed

vesteren in toponderzoek. Anderen zullen

verhaal vertellen in de krant, anderen sle-

dat, in verhouding, m inder doen . Zij zul-

pen Europese onderzoeksprojecten in de

len welli cht rege lma ti g ook in het Neder-

wacht. Een goed draaiende vakgroep is

lands publiceren en daar ook op worden

er één die een werkbaar evenwicht vindt

beoordeeld. Maar wie voor een gewoon

tussen die verschillende kwaliteiten. Een

hoogleraarschap gaat moet weten dat

voetbalploeg met alleen maar spitsen

hoog aangeschreven publicaties de norm

overleeft niet; hetzelfde geldt voor een

zijn. Die zal, zoals vandaag de jonge en

vakgroep die uit balans is.

ambitieuze politicologen, bijna altijd voor
het Engels kiezen .

Geef vakgroepen meer speelruimte om
een eigen personeelsbeleid te voeren. Laat
ze inzetten op d ie kwa liteiten die ze belangrijk vinden. Uit eigenbelang za l zo'n

Uitleiding

vakgroep erop toezien dat de evenwichten
worden bewaard tussen de drie facetten

In 2003 besteedde Facta , een van de voor-

waarop universiteiten worden beoordeeld:

lopers van Res Publica, uitgebreid aandacht

C

internationaal toponderzoek, maatschap-

aan de ' taalkwestie' in de sociale weten-

:,::,

pelijk dienstbetoon en goed onderwijs.

schap. Een groot aanta l vooraanstaande

Sommigen zullen zich concentreren op

wetenschappers lieten z ich - net als in dit

publ iceren in toonaangevende tijdschrif-

symposium - uit over de toekomst van het

ten en anderen zullen meer tijd steken in

Nederlands als wetenschapstaal. De edi-
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ties zijn d igitaa l beschikbaar op de website

nog: zo u je dat doen, dan verspeel je zo-

va n het SISWO. We z ijn nu vijf jaa r verder

wel ee n mogelijke motor van wete n schap-

e n he t deb a t woedt nog steeds. Ook nu

pelijk inz icht e n doe je tegelijkertijd af

zoeke n de deelnemers van he t sy mposium

aan de (o utput)l egitimiteit van de sociale

naar een balans tussen Engels e n Neder-

we te nschappen. Over dit laa tst e punt zijn

lands in het publiceren. Wat we llicht het

alle deelnemers het roe rend eens .

belangrijkste versch il is, is dat anno 2008
het klip en klaar is dat jonge, ambit ie uze

Wanneer we ste lle n dat Nederlandsta lige

wete nsc happers slech ts één primair doel

wetensc happelijke a rtikelen een fun cti e

hebben: a rtikele n publiceren in internatio-

ku nnen hebben, is de vo lgende vraa g of

nale, Engelstalige peer rev iewed tijd schrif-

dit nu weze nlijk a nd e re teks ten z ijn dan

ten. Vooral diegenen die de lente van hun

die welke in de Engelstalige tijdschrift e n

aca de mi sche ca rri ère a l ac hte r de rug

terechtkome n? Is er ee n wezen li jk verschil

he bben staan voo r een volgend dilemma.

tussen artikelen voor de Nederland sta lige

Di e nt he t Nede rl ands loute r als taa l om

en voo r de inte rnationale 'markt'? Het

je vruc hten van he t academische werk in

antwoord op deze vraag raakt in ieder ge-

bredere maatschappelijke kring te delen

val twee componenten: die va n kwaliteit

om zo bij te dragen aan maatsc ha ppelijke

en di e va n inh o ud. Wat betreft kwaliteit

discussie, of is het ook mogelijk om hoog-

moge n we geen misverstand laten be-

waardige we tenschappelijke a rtikels te

staa n: wetenschappelijke publicaties in

publicere n in Nederland se tijd schriften?

het Nederlands vragen gelijke kwaliteitseisen als pub lica ti es in welke a ndere taal

Hans Overslaat lijkt van me nin g te zijn dat

dan ook. De wete nscha ppelijke standaard

he t laats te nog het geva l is. Zo s uggereert

verandert niet wanneer we een landsgrens

hij dat in zichten die in de Nederland se

overtrekken. We kunnen dan ook veel le-

lit e ra tuur a ls relatief bekend worden ver-

ren va n de meth oden die in het internat i-

o nde rsteld, in internat io nale tijdschriften

onale acade mi sc he schrijfve rkeer worden

op veel waardering kunnen reke nen. Als

geb ruikt. Ano ni eme peer reviews z ijn ee n

dit inderdaad het geva l is, va lt ervoor te

goed hulpmidd el om de kwaliteit va n

ple iten het Nede rl ands onder a nd e re te

wetenschappelijk werk te ve rgro te n. Het

geb ruiken als kweekvijver voo r goede, ro-

nadenke n over de impact va n artikelen

buuste e n vern ieuwende inz ichte n . Over-

is evenee ns lang niet onverstandig. Maar

sloot he rinn ert de lezer aan de trad iti e va n

het overnemen van somm ige ma ni eren

socia le wetenschap waarin hechte banden

om kwaliteit te borgen betekent niet dat

met de maatschappij en de act uele maa t-

daarm ee de internationale normen war-

schappel ijke

bela ngrijke

de n overgenomen. Cita ti escores zi jn haas t

0

kata lysator van wetensch appe lijk inz icht

logi scherw ij s lager wanneer je publiceert

2
>v,

waren. Er bestaat in principe geen reden

in ee n kleiner taalgebied. Daa rbi j laten we

o m deze krachtige w isselwe rkin g tu ssen

dan no g buiten besc houwin g dat de im-
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kwesties

ee n

social e wetenschap e n maa tschappe lijke

pact van Nederl a nd sta lige wetenschappe-

ac tu ele kwesties uit te bannen. Sterker

lijke publicaties op het publi eke en ma a t-
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schappelijke debat in tijdschriften, boeken

op een gedegen maar effectieve en dus in

en andersoortige periodieken nauwelijks

ti jd korte reviewprocedure is Res Publica

te meten valt. Nu de tweede kwestie: kun-

een podium voor a ll e Nederlandstalige

nen Nederlandstalige wetenschappelijke

politicologen om met elkaa r in debat te

artikelen van een andere aard zijn dan de

gaan. Over vijf jaar is de discussie over

tegenpool die is geschreven voor een in-

Nederlands als wetenschapstaa l vast nog

ternationaal publiek? Ja, dat kan. En mis-

steeds in volle gang. Wij zullen dan turven

schien is dat juist maar goed ook. Juist

hoeveel van de id eeën die in eers te ins tan-

vanwege de relatieve homogeniteit en ge-

tie in het provinciale Res Publica zi jn on t-

deelde maatschappelijke kennis van het

kiemd, tot de internationale regionen zijn

lezerspubliek lenen Nederlandstalige pu-

toegetreden. Wij zijn vol vertrouwen!

b licaties zich uitstekend voor het koppelen van nieuwe wetenschappelijke inzichten aan maatschappelijke ontwikkelingen.
In zijn bijdrage betoogt Walgrave dat het
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Waarom delen met zo velen?
De spanning tussen de uitbreiding en
de verdieping van de Europese Unie
Jan Beyers (Universiteit Antwerpen )

BESPREKING VAN

-

Vollaard, Hans en Penders, Jean (2007). De spankracht van de Europese Unie. Gaan
democratie en uitbreiding samen? Utrecht: Lemma .

Bij het lezen van de door Hans Vollaard
en Jean Penders samengestelde bundel,
De spankracht van de Europese Unie (De
spankracht hierna), heb ik dikwijls moeten
denken aan een seminar dat ik bijwoonde
toen ik nog werkzaam was aan de KULeuven . Op uitnodiging van Frank Delmartino
gaf Frans van Daele, toenmalig ambassadeur van België bij de Europese Unie, op

gezette tijden een uiteenzetting over het
reilen en zeilen binnen de Europese Unie
(EU). Onder meer de vraag wat de EU is
- een internationale organisatie of eerder
een confederatie - en waar zij naartoe
evolueert - een Europese federatie - hield
toen en houdt nu menigeen bezig. Na een
verhaal over de totstandkoming van het
Verdrag van Amsterdam vroeg Wilfried
De Wachter aan Frans van Daele 'Wat is
nu het einddoel va n al die Europese politiek? Weet men waar men naartoe gaat?'.
Er volgde een kort moment van stilt e. En
dan antwoordde Frans van Daele, in het
Engels, met twee woorden 'empire build ing'. Er werd door het aanwezige publiek
niet verder op ingegaan.

De spankracht bevat een reeks bijzonder

lezenswaardige essays die handelen over
het spanningsveld waarbinnen de EU zich
bevindt. Kenschetsend voor de EU zijn
de hooggestemd e verwachtingen. De EU
wil tege lijkertijd democratisch en effectief
zijn. Ze wil nation ale en regionale diversiteit koesteren en een grote interne markt
laten werken. Ze wil de participatie van de
burgers en stakeholders bevorderen, maar
ook snel en doeltreffend antwoorden op
allerlei ni euwe uitdagingen. Maar kan de
EU überhaupt democratisch worden wanneer ze steeds verder uitbreidt? En kan
een dergelijke uitgebreid e unie een effect ief beleid voeren, bijvoorbeeld in zake
de buitenlandse politiek, dat min of meer
democratisch gelegitimeerd wordt? En komen nationale democratische stelsels niet
onder druk te staan wanneer de EU aan
in vloed wint? Anders gezegd, hoe groot is
de draagkracht van het Europese politieke
systeem en laat de aard van de EU toe om
al deze doelstellingen tegelijkertijd te realiseren? Dit is in een notendop wat de diverse essays in deze bundel verbindt.
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Het mooie aa n De spankracht is eveneens

processen (Vollaard). Er wo rdt gekeke n

de di versi tei t aan bijdragen en daarmee

naar de publieke opi nie (van Holsteyn),

bevestigt he t boek ee n idee dat me nauw

politieke partij e n en ideologische breuk-

aan he t ha rt ligt. Ne t zoa ls in andere dis-

lijne n (Pellikaan e n Brandsma), het Euro-

ciplines bestaat binne n de politicologie de

pees buitenlands beleid (van Ha m) a lsook

neiging om onderwerpe n in vakjes of su b-

he t belang van de politiekambtelijke ver-

disciplines te duwen. Het is een kwestie

houdingen (Penders e n Rood) . Dat toont

van te rrit o ri a of grensafbakeningen. Bin-

metee n aa n dat Europa ee n ge neriek on-

nen de politicologie blijft de studie van

de rwerp is da t niet va lt te herleide n tot

de EU en de Europese integratie een wa t

één specifieke problee mstelling binn en

bij zo nde re plaats innemen. Beschouwen

één bepaal de traditie. Bijgevolg is de stu-

we de EU als een s tabiel politiek systee m,

die van de EU het te rrein van de ge hele

dan kan worden be keke n hoe er binnen

politicologie; het is geen, misschie n nog te

dit sys teem aan politieke besluit vorming

vormen, s ubdiscipline of een op zichzelf

wordt gedaa n. Dat is, kort do or de bocht,

staand vakgebied .

de comparatiue polities benadering, een
benadering di e gedurende de laatste de-

De Europese integratie lijkt ondertussen

cennia tot ee n enorme toename va n

vertraging op te lopen , a ltha ns dat is de

onderzoek e n publica ti es heeft geleid . 1

indruk die we krijgen wann ee r we ons fo -

Bekijken we de EU door de bril van de in-

cussen op de lastiger worde nde publieke

ternationa le politiek, dan moet zij voora l

opinies en de traagheid waarmee de EU

beschouwd worden a ls ee n organi sat ie

grote en klein e beslissinge n neemt of ni e t

waarmee de lidstaten hun onderlinge rela-

neemt. Deze indruk sta a t in schril contrast

ties organiseren alsook hun buitenlandse

met de stroom aan publicati es die de EU

politiek ten aanzien van de rest van de we-

bes preken a ls ee n superstate (Gillingham,

reld coö rdineren. In het eerste geval wordt

2003; Morga n , 2005), een empire (Zielon-

vero nac ht zaa md da t de EU evo lueert en

ka, 2006), supermacht /s uperpower (Reid,

verand e rt , onde r m ee r door de uitbreidin-

2004; de Wijk, 2005; McCormick, 2007),

gen, e n wordt de wisselwerking tu ssen de

ee n macht di e 'wil! run th e 21st century'

vera nd erende en zich uitbreide nde EU,

(Leonard , 2005) of ee n uiting van de Eu-

haa r

ropean dream (Rifkin , 2004). Niet zelde n

intern e

besluitvo rmingsdynamiek

alsook de daarmee gepaard gaand e legiti -

hebben de hier geciteerde werken gemeen

miteitprobleme n veronachtzaamd. In het

dat ze de noodzaa k a lsook de positieve

tweede geval ko mt de no ti e van de EU a ls

kanten van de Europese schaa lvergro ting

i2
u.J

een eige nsta ndige politieke o rga nisa ti e op

bejubele n . Dit positief duiden va n deze

IX

\)

z

de achtergrond te staan e n blijft het inte r-

politi eke schaalvergro ting s taat in con-

u.J

ne functioneren van de EU onderbelicht.

tras t met hoe over andere, ondertussen
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De diverse bijdragen in De spankracht

verdwenen, imperia wordt gedach t. He t
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vergelijken de Europese Unie me t impe-

imago van de vo ormalige Sovjet-Unie, he t

z
u.J

ria (O versloot), multina tionale federa ties

Derde Rijk of Napoleons imperialistische

u.J

(Erk) e n ze lfs gemeentelijke herindelings-

streven is niet positief. Daartegenover
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staat dan de EU als lichtend voorbeeld
van hoe het wel kan.

houden en de beslissingsmacht bij de democratisch gelegitimeerde instituties van
de li dstaten te leggen om zodoende het

Het pleidooi van Rob de Wijk ten faveure

draagvlak voor de ontwikkeling van de

van supermacht Europa is een Neder-

Europese supermacht te versterken. Hier

landstalig voorbeeld dat nauw aansluit

hanteert de Wijk, weliswaar impliciet, een

bij de onderli ggende gedachte van de bo-

identiteitsargument, waarbij de nadruk

vengenoemde literatuur (de Wijk, 2005).

ligt op diversiteit en heterogeniteit. Hier

Kort samengevat komt het erop neer dat

valt veel voor te zeggen en dus kom ik er

de huidige Europese staten op zichzelf te

nog op terug.

klein en te onmachtig zijn om hun internationale belangen te waarborgen en dat

De bijdrage van Peter van Ham in De

dit enkel kan door de EU toe te rusten met

spankracht stelt de vraag 'Is het mogelijk

een grotere capaciteit, een kwestie van

dat de EU op het globale niveau ernstig

middelen, bevoegdheden en procedures.

wordt genomen zonder zich te moeien

Bij uitstek wordt een functioneel argu-

met grote vraagstukken zoals terrorisme,

ment gehanteerd; de functie, de creatie

klimaatwijziging of massavernietigings-

van veiligheid, bepaalt de omvang van

wapens?'. Het antwoord is, net zoals bij de

de jurisdictie. Daarmee sluit de Wijk aan

Wijk, ' neen '. Het is vooral de druk van de

bij de economische analyse van Spoalora

veranderende omgeving die de EU in de

en Alesina die stellen dat vooral op het

richting duwt van een meer veiligheidsge-

terrein van defensie en veiligheid het ar-

oriënteerde organisatie. De internationale

gument van economics of scale geldig is
(Spoalora en Alesina, 2003). De Wijk be-

macht van de VS is op zijn retour, de VS
heeft elders harde noten te kraken en dus

steedt iets minder uitdrukkelijk aandacht

is Europa in de toekomst meer en meer

aan legitimiteitsproblemen die gepaard

op zichzelf aangewezen. Deze druk is zo

gaan met zo'n integratiestap, maar stelt

groot dat zelfs zonder de mogelijkheden

vast dat grote delen van de publieke opi-

van de Europese Grondwet de EU een be-

nie positief staat ten aanzien van verdere

duidende voortgang maakt op dit terrein.

integratie op dit terrein. Hij betoogt verder

Denk bijvoorbeeld aan het Eurokorps

dat de creatie van de supermacht Europa

of andere defensiegerichte initiatieven.

moet samengaan met een herdenken van

Bovendien verloopt alles intergouverne-

wat tot de kerntaken van de EU behoort.

menteel, dat betekent voornamelijk aan-

Bij voorkeur specialiseert de EU zich in

gestuurd door de nationale regeringen en

enkele kerntaken zoals econom ie en inter-

met een minimale of geen inmenging van

ne markt , veiligheid en defensie. Cultuur,

de communautaire instellingen zoals de

;,::

toerisme, onderwijs, landbouw, visserij,

Europese Commissie of het Europees Par-

z

milieu en fiscaliteit worden zo volledig

lement. Met andere woorden, er kan heel

mogelijk overgelaten aan de autonomie

wat worden gerealiseerd , niet in de eer-

;,::

van de lidstaten. De bedoeling hiervan is

ste plaats omdat er communautair wordt
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terreinen de noodzaak wordt gevoeld en

dat va n Ham ve rgeet dat er ook een haan

een politieke wil aanwezig is.

nodig is om aan e ieren te komen.

Een gedeelde Europese identiteit is va n

Om te beginnen wordt er wat losjes omge-

belang om een Europees gemeenschap-

sprongen met hoe oorlog een rol speelt in

pelijk buitenland s en veiligheidsbeleid

de vorming va n politieke systemen. Is het

toe te rusten met een voldoende groot

zo dat oorlog het ijkpunt is voor elke po li -

maatschappelijk draagvlak. Hierbij ver-

tieke autoriteit? Ten eerste, hoewel oorlog

wij st va n Ham naa r Tilly's bekende stel-

een rol speelde in de vor ming van de Eu-

ling 'States make war, and war makes the

ropese natiestaten, is dat, zoals va n Ham

state' (Tilly, 1985). Vertaald naar de EU

zelf aangeeft, niet voor elke staat (bijvoor-

impli ceert het dat de EU, wil ze ernstig

beeld Zwitserland of Duitsland) in dezelf-

genomen worden, niet alleen door andere

de mate het geval. Ten tweede, vele oorlo-

internationale spelers, maar ook de Euro-

gen hebben als kenm erk dat ze bestaande

pese burgers, veel assertiever, effectiever

staten ve rnietigen en dat op twee manie-

en ook agressiever moet gaan optreden in

ren. Hedendaagse oorlogen zijn veelal bin -

international e veiligheid skwesties. Daar

nenlandse oorlogen met als eindresultaat

waar andere grootmachten zich in kwes-

het uiteenvallen van bestaande staten of

ties waar ze grote belangen hebben niet

de creatie van zoge naamde failed states.

schikken naa r alles wat de Veiligheidsraad

Oorlogen gevoerd door grot e mogendhe-

zegt, moet ook de EU de nodige arrogan-

den kunnen vernietigend zijn voor die-

tie aan de dag durven leggen. Met a ndere

zelfde mogendh eid omdat ze overdreven

woorden, de EU moet emanciperen uit

inzet van midd elen vergen en leiden tot

haar postmoderne zachtheid . Hier valt

imperia/ overstretch. Ten derde, het is twij -

veel over te zeggen en het klinkt wat als

felachtig of de stelling va n Tilly 'war ma-

het bekende verhaal van de kip en het ei.
Wat komt er eerst? Moet er eerst een Eu-

kes the state' ook histori sch klopt. Er kan
ook worden gesteld dat het internation aal

ropese identiteit zijn vooraleer de EU een

systeem vooral types va n politieke sys te-

volwaardig buitenlands en veiligheidsbe-

men (naties taten, stadstaten, imperia ... )

leid kan voeren en desnoods assertief, dit

selecteert die in een gegeven context meer

is met het gebruik van militair geweld,

kans hebben op ove rleven. Onder anderen

optreden? Of is het een assertief optreden

Spruyt heeft aangetoond dat de economi-

van de EU buiten haar grenzen dat een

sche en administratieve transformaties

Europese identiteit zal doen ontstaan?

die plaatsvo nden in de late middeleeu-

Van Ham bea ntwoordt de laatste vraag in-

wen veel belangrijker zijn dan de capa-

stemmend. Om een Europese identiteit te

citeit om oorlog te voeren (Spruyt, 1994).

creëren die door de burgers ernstig wordt

Er zijn talloze voorbeelden te geven van

genomen, moet die EU veel zichtbaarder,

jurisdicties met een superieure militaire

ook met de inzet van militaire middelen,

capaciteit die de internationale competitie

want 'war makes the state' , gaan voo r

niet overleefden .2 Belangrijker dan oorlog-

haar eigenbelang. De rest volgt. Ik vrees

voering is het uitwerken va n een juridisch

:)
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en bestuurlijk systeem dat optimaal om -

groter de variëteit aa n voo rke uren , hoe

gaa t met economi sche schaa lvergrot ing

gro ter de tegenstand en hoe moeilijker om

e n daardoor de noodzakelijke voo rwa a r-

tot een cons istent beleid te komen. 5 Dit is

den sch ept om succes vol oorlog te voeren.

een gedachte die doorklinkt in diverse es-

Met andere woorden, oorlog is slechts een

says die terug te vinden z ijn in De span-

intermedia ire variabe le. Van groter bela ng

kracht; om aa n draagvlak te winnen zou

is de bestuurlijke en politieke organisatie

het goed zijn dat de EU op een aantal ter-

die het voere n van oorlog mogelijk m aakt.

reinen minder of zelfs niets doet en veel

De vraag is dus ni et of de EU beschikt over

meer overl aa t aan de lid staten.

de nodige militaire capacit eit , maa r wel of
ze, indien de capaciteit daa r is, politiek in

Veiligheid en defensie echter z ijn terrei-

staat is hi ervan ge bruik te ma ken.

nen waa r schaalvoo rd elen veel duidelij-

Daarbij is de vraag in hoeverre 500 miljoen

defensie-uitgaven beter coördi neren, kan

Europese burgers met hun 23 talen en 27

grote winst worden geboekt. Ook het ge-

nationa liteiten bereid z ijn om niet a lleen

zamenli jk inzetten van midd elen in ge-

ker spelen. Indi en de EU-lidstaten hun

economi e en markt, maar ook werk, wel-

meenschappelijke operaties vergroot de

vaart en veiligheid m et elkaa r te delen van

slagkracht va n de afzond erlijke Europese

zeer groot bela ng. Bij het vormen van ju -

land en aanzienlijk. Toch mag oo k hier de

ri sdict ies - regionale integratie, suprana ti -

heterogeniteit aa n voorkeuren niet wor-

o nale organisaties, gemeentelijke herinde-

den onderschat. In cruciale kwesties die

ling, een staa tshervorming - moet telkens

zich in het recente verleden hebben voor-

worden afgewogen, enerzijd s, op welke

gedaa n - denk maar aa n Irak, Afghanistan

terrein en er het meeste te w innen va lt

en de Balkan - was eensgezindheid ver te

door schaalvergroting en, a nderzijds, in

zoeken en paralyseerde dit het Europese

hoeverre deze schaalvergrot ing rekening

optreden aanzien lij k. Het is niet zeker of

houdt met de heterogenite it of diversiteit

de n abij e to ekomst wat dat betreft sterk

aan politieke voorkeuren (A les in a en Spo-

zal verschillen van het recente verleden.

laora , 2003). Het is las tig om dit voor all e

Zou dit anders zijn me t een Blair of een

terreinen voora f vast te stell en. De schaa l

Ch irac als Europese President? Met a nd ere

waarop beleid wo rdt gevo rmd hangt im-

woorden, ee n meer omvangrijke capaci-

m ers samen m et beleidsvoorkeuren e n

teit en bete re formele coördin atiem echa-

vormt a ldu s ook het voorwerp va n poli-

nismen z ijn on voldoend e wa nneer er echt

tiek debat. 3 Voor diverse terreinen is het

gro te zake n op het spel staa n. Denk maar

twijfelac htig of Europese politieke schaal-

aan de moe ilijkheden di e Nederland had

vergrotin g - bijvoorbeeld socia al beleid,

bij het vinden va n Europese steun voor

cultuur en onderwijs - voordelen op levert

zijn optreden of de aflossing in Uruzgan.

e n bove ndi en is het gegeven de grote he-

Een a nder voo rb eeld (door van Ham en

terogeniteit aan nationale voorkeuren on-

de Wijk zelf aangehaa ld) betreft de NAVO.

;::

zeker of de EU op deze geb ieden tot een

Wanneer de NAVO gro ter wordt , wordt die

V,

coherent beleid kan komen. 4 Immers, hoe

ook meer heterogeen en de vraag rijst in

c,::,

0

m
c,::,

m
v
m

;,:,

2:::

z
--------~ ~
2008 - 2 • RES PUBLICA

198
WAA ROM DELEN MET ZO VELEN?

hoeverre de NAVO nog effectief kan optre-

zijde. Ook in Nederland blijkt dat , niette-

den om veiligheid te garanderen .

genstaande het referendum, de EU amper
een onderwerp van debat is; tijdens de

Hoe zit het met de bereidheid tot het delen

laa tste verki ezingen voor de Tweede Kam er

van werk, economie en veiligheid bij de

speelde het onderwerp amper een rol. Het

Nederlandse burger en de Nederlandse po-

en ige verschil ten opzichte van de periode

litieke elite? De bijd rage van van Holsteyn

voor 2005 is dat, hoewel een pragmatische

alsook het essay van Pellikaan en Brands-

pro-Europees vertoog dominant blijft, par-

ma bevatten gegevens die een antwoord

tij en iets meer nat ionali sti sche klemtonen

geven op deze vraag. Ondanks het refe-

leggen en nad rukkelijker het belang van

rendum in 2005 is er toch niet bij zo nder

subsidiari teit vooropstellen (zie in dit ver-

veel veranderd bij de Nederlandse burger.

band ook de bijdrage van Jean Penders in

Ook de houdin g van de traditionele Neder-

De spankracht).

landse politieke partijen versc hilt niet erg
veel van de Vlaamse situatie (Beyers en

Ook van Holsteyn stelt vast dat bij het brede

Bursens, 2006). De traditioneel pro-Euro-

Nederlandse publiek de diffuse steun voor

pese partijen - CDA, VVD, PvdA, Groen-

Europa nog steeds groo t is, ook in vergeli j-

li nks en D66 - blijven pro-Europees, maa r

king met de andere lidstaten . Dat Europa

de achterliggende motivati e blijft aanzien-

slechts een beperkte rol speelt bij verki e-

lijk verschillen. Bijvoorbeeld daar waar het

zingen zegt weinig over de mate waarin

CDA Europa ook als een culturele identi-

dit onderwerp te politiseren valt. Omdat

teit vooropstelt, vertrekken VVD en PvdA

de politi ci die zich kandidaat stellen voor

meer vanui t een fun cti onele argumenta-

zowel Europ ese als nationale verki ezin-

tie, waarbij Europa vooral moet bijdragen

ge n het gewoonlijk eens zi jn over Europa ,

tot ofwel een verdere liberalisering ofwel

va lt er weinig te kiezen. Interessant in het

een vers terking van de sociale welvaart-

licht van andere bijdragen in de bundel is

staat. Langs de rechterzijde beklemtonen

de vaststelling dat de terughoudendheid

de orthodox-christelijke partijen - SG P en

bij de burger ten aanzien van Europa zich

ChristenUnie - da t Europa bij voorkeur

situeert op het terrein van de socia le voor-

een

zieningen , cultuur, gezondheidszorg en

standp unt dat in Vlaanderen bijna uitslui -

onderwijs. Inzake veiligheid, criminaliteits-

intergouvernem enteel

functioneert ,

tend door het rechts-populistische Vlaams

bestrijding en milieubeheer ziet een grote

Belang wo rdt verdedigd. Aan de linkerzijde

meerderheid Europese beleidsvorming zit-

\.J

is voora l de SP uiterst kritisch door te stel-

ten. Opvallend is dat Europeanisering van

::.:

len dat de huidige EU voornamelijk een

de dom einen waar kan worden getwijfeld

0::

neo li beraal, en dus te ve rwe rpen , project

aan het nut van politi eke schaa lvergroting
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is. Deze forse linkse kritiek op Europa is

en waar tevens de diversiteit qua voorkeu -

in Vlaanderen, met uit zo ndering van SPA-

ren tussen de lidstaten groot is, de minste

Rood en het tot nog toe electoraal onsuc-

steun gen iet bij de Nederlandse bevolking.

z
uJ

cesvolle Comité voor een andere Politiek,

Wanneer de houding ten aanzien van toe-

uJ

slechts sporadisch te horen aan de linker-

komstige uitbreiding wordt bekeken, va lt
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op dat de houding vooral negatief is ten

de vaststelling dat taa l in contemporaine

aanzien van landen met grotere behoeften

democratieën een cruciale rol speelt. On-

qua Europese subsidies, landen met min-

der meer omdat het hedendaagse kiezers-

der potentieel om substantieel bij te dragen

korps wispelturig is en omdat kla ssieke

aan het Europees budget en landen die er

breuklijnen minder mobiliserend zijn ,

sociaaleconomisch redelijk zwak voorstaan

moet er meer moeite worden gedaan om

(in het bijzonder Turkije, Albanië en Oekra-

kiezers te overtuigen. Vandaar dat de taal

ine). Met andere woorden, het Nederlandse

van het vo lk meer en meer de taal van de

publiek is pragmatisch pro-Europees, maar

politiek moet worden , wil de politiek het

is terughoudend wanneer er meer gedeeld

volk aa n haar kant krijgen. Aldus worden

moet worden met nog meer anderen. Hier

taalgrenzen in toenemende mate politieke

is het Nederlandse publiek niet uniek; het

scheidslijnen van de ruimtes waarin po-

is een tendens die in alle oorspronkelijke

litieke debatten plaatsvinden. Het gevolg

lidstaten van de EU, ook in België, in meer-

is dat multinationale federaties (Canada,

dere of mindere mate is terug te vinden.

Zwitserland, België) zich kenmerken door
diverse min of meer van elkaar geschei-

Hiermee komen we bij een andere kern-

den publieke ruimtes. Fed eraties met één

vraag van De spankracht; namelijk of het

dominante taal (Duitsland , Oostenrijk)

mogelijk is om een democratisch draag-

hebben één publieke ruimte. Volgens Erk

vlak te vo rmen in een steeds verder uit-

hee ft dit tot gevolg dat multinationale fe-

breidende unie. In welke mate zijn EU-

deraties een vrij sterke druk tot decentra-

burge rs in staat om besluiten te nemen

lisering kennen - taal heeft er geen cen-

met steeds meer a ndere EU-burgers? Met

traliserende werking - terwijl in andere

wie (hoeveel en welke anderen) willen we

federaties omwille van taalhomogeniteit

wat besluiten en ook de gevolgen daa rvan

het centrale niveau krachtiger is of nog

delen? Diverse bijdragen in De spankracht

kan worden - taal heeft er een centra-

gaan hier dieper op in.

liserend effect. De les voor de EU is dat
zij rekening dient te houden met decen-

De bijdragen van Jan Erk, enerzijds, en
Marianne van de Steeg, anderzijds, gaan

tralisering langs linguïsti sche, dus veelal
nationale, breuklijnen en dat bijgevolg de

in op de vraag in welke mate meertalig-

mogelijkheden tot centralisering beperkt

heid en het bestaan van diverse nationa le

zijn. Een neveneffect is dat de Europese

publieke ruimtes het voeren van een de-

eenmaking zelf, zeker wanneer die te

mocratisch pub liek debat mogelijk ma-

voortvarend verloopt, de nationa le iden-

ken. Het loont de moeite om beide essays

;t,

C

titeiten kan versterken en de legitimiteit

als een duo te lezen, omdat ze een andere

van de EU kan ondermijnen. Met andere

conclusie trekken.

woorden, all es tot in details vastleggen
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Jan Erk vertrekt vanuit de vergelijkende

talen is onvoldoende. Wat de constitutio-
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politicologie, meer bepaald de litera-

nele vormgeving betre ft, oordeelt Erk dat
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hoefte hebben aan een zekere mate van

onduidelijk hoeveel kwesties de Europese

institutionele of constitutionele ambiguï-

publieke ruimte aanka n, hoe perm anent

teit die ervoor zorgt dat de einddoelstel-

deze deba tten zijn en of er een ijkpunt is

ling ni et voo r eens en a ltijd vas tligt , maar

dat toela at te concluderen of een Eu ropese

do or de ve rschi llende demoi eigenstandig

publieke ruimte vitaa l genoeg is om een

kan worden geïnterpreteerd .

Europese democra tie te onde rsteunen. Dit
is echter geen excuu s om daar waa r mo-

Erk heeft een punt wanneer hij wij st op

gelijk een geza menlijk Europees debat te

de begrensdh eid va n een gemeenschappe-

voeren. Anders gezegd, omd at de burge rs

lijke publi eke ruimte waar meerdere tal en

va n de lid sta ten zoveel gemeensch ap-

wo rden gesproken . Vraag is of hij niet te

pelijke belange n hebben , is het zonde te

sterk in de richting va n de totale onmoge-

wach te n op een 'Europese natie' of het

lijkheid neigt. Daarom ben ik het eerd er

ontwaken van de 'Europese burger' voo r-

eens met va n de Steegs analyse die stelt

a leer publiek en als het kan Europees te

dat het niet onmogelijk is om ook binn en
systemen met meerdere demoi rond be-

aanbela nge n.

debatteren over Europese kwes ti es di e ons

paalde kwesties een geza menlijk debat te
hebben. Ze stelt dat de politicologen soms

De bijdrage van Overslaa t kenmerkt zich

overdreven verwachtinge n koesteren ten

door een di ep sceptici sme ten aanzien van

aanzien va n wat een publiek debat hoort

de idee dat EU meer democratisch kan

in te houden (aa ntal deelnemers en kwa-

wo rd en. Het voord eel om de EU te verge-

liteit va n het debat) en daarbij cultureel

lijken met een imperi aa l sys teem en ni et

hom ogene nati estaten als uitgangspunt

met een interstatelij k systeem (zoals ee n

nem en. Wanneer de lat zeer hoog ligt vol-

hegemon ie) is dat daard oo r het onder-

do et de EU ind erdaad niet aa n de voor-

scheid tussen binnen- en buitenla nd se po-

waa rden . Van de Steeg onderbou wt haar

lit iek als aparte categorie wegva lt (Nexo n

argumentatie aa n de hand va n een diep-

en Wright, 2007). Kenmerkend voo r impe-

gaa nde empirische studie va n het deba t

ri a is dat ze via tu ssenpersonen - loka le

bij de toetredin g va n Jörg Haiders FPÖ tot

elites of zetbaze n - hiërarchisch word en

de Oostenrijkse rege ring. De Ha ider-case

bestuurd va nuit een centrum . Zowel de

was in ieder geval ee n gebeuren waarover

domeinen va n ove rheersing a ls de me-

op hetzelfde mome nt rond hetzelfde on-

chani smen va n overh eersing ve rschillen

derwerp met dezelfd e a rgumenten we rd

aa nzienlijk va n periferie to t periferie (he-

gedebatteerd. Bel a ngrijk daarbij is dat

lerogeneous contracting) . De re laties tu s-

~

het ove rgrote deel va n de deelnemers, on-

sen ce ntrum en pe riferie kenm erken zich

CX:

danks taal ve rschill en en de aparte natio-

door een hiërarchi sche onderschikking en

nale ruimtes, dit debat kaderden binnen

bove nschikking, waarbij elita ire besluit-
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een Europese poli tieke ruimte die do or de

vorming overheerst; va n democratie is

deelnemers ook als relevant we rd ged uid.

geen spra ke. Va nuit deze opti ek valt het te

w
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Ond anks het overtui ge nde ka rakt er van

betwijfelen of de EU een imperium is. In

w

van de Steegs casestudie, blijft het wa t

de EU z ijn het de lid staten - de periferi e
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in Ove rsloots termin ologie - die bij una-

het gaa t om de gevo lgen va n d ive rsite it en

nimiteit bevoegdh eden overh evelen naa r

gro otschaligheid voor de levensvatbaar-

de centrale instituti es en deze delega ti e

heid va n ee n de mocratisc h stelsel. Nogal

wordt ju ridisch vastgelegd. De niet-ratifi-

wat empirie o ndersteunt deze sa menh ang.

ca tie va n de Europese Grondwet bew ij st

In de Oemocracy Index van The Economist

dat de EU geen imperium is , maa r een

va lt op dat va n de 28 land en me t de h oog-

systeem da t, e nigszin s tegen de zin van

ste scores (functioning democracies) er 19

de Euro pese federalisten, nog steeds sterk

ee n bevolkingsaa ntal hebben lager da n

ges tuurd wordt door de bela ngen va n de

10 miljoe n in wo ners (Keki c, 2007). Zeve n

lid staten . Het z ijn imm ers de regeringe n

fun ction erende dem ocratieën met m eer

van de lid staten di e in de Raa d van Minis-

da n 10 mil joen inwoners zijn federale

ters over het gros van het Europees beleid

sta ten (bijvoorbeeld Canada , Duitsland,

besli ssen en h et daarn a oo k naar eigen

Australië, de Vereni gde Staten) o f ken-

inzicht en ve rmogen uitvoere n binne n de

merken zich doo r een sterk doorgedreve n

lidstaten . Mee r nog, het lidmaa tscha p va n

decentrali sa ti e (bij voorbeeld het Vere nigd

de EU im pliceert een minim ale politieke

Koninkrij k) . De enige centraa l bestuurde

homogeniteit van de lid staten. Voorwaar-

stat en met meer dan 10 milj oe n in wo ners

de tot lidmaa tscha p is een fun ctionere nd e

in het lij stj e va n 28 zijn Frankrijk e n Ja-

dem ocratie ; wa t betekent dat ni et Brussel

pan . Met and ere woorden, fun cti onerende

maar de bevo lking van de lidstaten haar

de mocratieën zijn eerder kl ein q ua bevol-

lei ders ki est en het zijn deze leiders di e op

kin gsaa nta l en gro te sta ten m et een fun c-

hun beurt de EU besturen.

ti o nerende democratie z ijn dik w ijls sterk
gedecentrali seerd e stelsels. In een lij stj e

Omdat de EU zich volgen s Overs loot ech-

met de 20 groo tste lande n qu a bevolking-

ter in toenemende mate imperiale ka rak-

aa ntal staan slechts vier la nden met een

teristieke n aa nmeet , kan de EU haar de-

functioning democracy, zes aut oritaire re-

mocratisc he ambities, in de betekeni s va n

gimes, zes tw ijfelachtige de mocratieën en

een stelsel waa rbij burge rs door middel

vier lande n met een mengeling va n aut o-

van verki ezinge n de regering naa r hui s

ritaire en dem ocratische kenmerken. Het

sturen en ni euwe politieke leiders ki ezen ,

is dus ni et on moge li jk om heel groot en

niet verwezenlijken. Daartoe ontbree kt

democratisch tegelijkertijd te zijn , maa r

het de EU aa n een demos, is de culturele

de kans is ni et bijster groot. Ook wa nneer

en taa lkundige dive rsit eit te groot en is

naa r de tw intig grootste la nden qua be-

de territori a le begren zing van de EU te

vo lki ngsaa ntal wordt ge keken in de Free-

a mbigu. Ook het gegeve n dat het belang

dom House Index blijkt dat het grootste

van de intern e markt vooropstaat maakt

gedeelte daa rvan ' niet vrij' of 'gedeeltelijk

dat het bij vele besli ssinge n niet gaat om

vrij' is (2007).
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de bruta liteit waa rm ee ze heersen. Het

de economie, beleidsmatig te o nders teu-

zeer sterk benadrukken van de dem ocra-

ne n. Met andere woorden, democratieën

tische geb reken va n im peria leidt in de

vers terken hun legitimiteit niet uitsluitend

anal yse va n Oversloot eni gszins tot ee n

via politie ke participatie (bij voorbeeld via

veronac ht za ming van de beperkingen die

ve rki ezinge n) of de mate waarin burge rs

natiestaten kenmerken . Terloo ps ve rm eldt

zich

Ove rsloo t da t de natiestaat z ich ni et goed

meenschap , maar ook door de effecti vit eit

identificeren

met een cultuurge-

verdraagt met etnis che en culturele di ve r-

waa rm ee publieke goederen worden gere-

siteit , meer nog, dat een levensvatbare de-

al iseerd (wa t Scharpf output-legitimiteit

mocra ti e één demos vero nde rstelt , en dat

noemt , 1999). Indien nati estate n daar niet

imperi a zich beter verdragen met etnische

meer toe in staat zijn , verliezen ze hun

en culturele heterogeniteit. De gesc hi e-

sta tu s als gesc hikte en legiti e me arena

denis va n de natiestaat is inderdaad ee n

voor politiek.

aa neen schake ling van et ni sche en cu lturele zuiveringe n ri chting meer homogene

Dat laa tste is éé n van de achterliggende

staten , dikw ijl s gepaard gaan de met het

motivaties voor de gemeentelijke herin-

uiteen va llen van imperia zoa ls het Oos-

delingprocessen die Vollaard in z ijn essay

tenrijks- Hongaars e Habsburgse rij k o f het

bespreekt en ve rgelijkt met de uitbreiding

Ottom aa nse rijk, alsook autori taire en au-

va n de Europese Unie. Het argumen t bij

tocra ti sche regimes (zie o .m. Judt, 2005).

schaa lvergro ting inzake gemeentepo litiek
zijn de kostenvoorde len, de verminderd e

Oversloot benadrukt voo ral de democra-

transacti ekos ten, de beschikbaarheid va n

tisch e risi co's di e gepaard gaan m et po-

meer gespecialiseerde expertise, meer en

litieke schaa lvergroting, maar zwij gt over

ho ger gekwalificeerd politiek personeel en

mogelijke voordelen. Ee n voord eel van

de versterking va n de onderh andelingspo-

schaalvergroting is da t het last iger wo rdt

sitie ten aa nz ien van de centrale overh eid

voor n ational e specifi eke of geconcen-

of andere gemeenten. Soortgelijke argu-

treerde belangen om het overheid sbeleid

menten gelden ook betreffende de EU . Bij-

te domin eren.6 Zeker kle ine staten lopen

voo rb eeld , door de kra chten te bundelen

het gevaar gegijzeld te worden door één

op het gebi ed van de internationale han-

specifi ek bela ng. De Lu xe mburgse staa l-

de lspolitiek wegen de Europese staten ge-

industrie kan de Lu xe mburgse overheid

za menlijk z waarder dan afzonderlijk. Er

gij zelen, maar dient op Europ ees nivea u

z ijn ook politi eke voo rd elen . In een gro-

\.:>

rekening te houden met een h eleboel an-

tere jurisdictie is er een grotere di versiteit

S2
uJ

dere belange n. Bove ndien is het twijfel-

aan potentiële leid ers en dus va lt er meer

0:

ach ti g in hoeverre kleine Europese sta ten

te ki ezen. Daar waar in kl eine dorpen één

op zichzelf, dit betekent zo nd er één of

politi eke partij nogal eens over de a ll een-
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an dere Europese po liti eke infrastru ctuur,

heerschappij beschikt, is de kans reëel dat

over vo ldoende bestuurskracht beschik-

bij de crea ti e va n grot e pol itieke entiteiten

z

ken om de nodi ge coll ectieve goederen,

meer politieke strekkin ge n zich kunne n

zoa ls veiligheid en een goed functioneren -

art iculeren. Er z ijn tevens nadelen ve rban-
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de n aan sc haa lve rgroting e n deze nadelen

Twee bijdragen - van Jan Rood e n Jean

ma nifes te re n zic h eve nee ns bij de Euro-

Penders - in De spankracht be hand elen de

pese schaa lvergrotin g. Hoe minder bur-

Nederlandse politieke e n bestuurlijke con-

gers het gevoel hebben te wege n op het

text in een zich uitbreide nd e EU. Inte res-

beleid, hoe meer kans er bestaat , ze ker

sant in de bijdrage van Jean Penders is de

wanneer er een groo t cultureel versc hil

poging in diverse lidstaten om het Europees

is tussen de dorpen, dat ze ee n ' dorpse

beleid los te weken uit de ministeries van

refl ex' ontwikkelen. Daar komt bij dat er

buitenlandse zaken e n onder te brenge n bij

in grot ere ge meenten meer wordt gewerkt

de eerste mini ster of bij een apart Europa

met tu ssenp e rsone n, e r mee r ve rkokering

ministe rie. Het lijkt procedureel, maa r ee n

en verzakelijking is va n de bes luit vormin g

van de achterligge nd e motiva ti es is dat dit

en dat grote politieke ke nnis nodi g is om

het EU-beleid meer zichtbaar maakt a ls een

do eltreffe nd deel te ne men aan politie ke

inhere nt onderdeel va n de binnenla ndse

besluitvorming. Uit het beperkte o nd er-

politiek en dus, hopelijk, beter controleer-

zoek ter zake blijkt bijgevolg dat voor-

baar door parlement e n pu blieke opinie.

namelijk ee rd e r laaggeschoolde burgers

Jan Rood stelt z ich de vra ag hoe een klein

politie k afhaken bij gemee nteli jke schaal -

la nd als Nederla nd in een grotere EU effec-

vergroti ng. In het slothoofdstuk wijst Vol -

ti ef zij n bela ngen kan verd edigen. Daa rbij

laard op ee n gelijkaardig fenom ee n in de

pleit hij voor een meer selecti eve aanpak,

EU, waarbij de mobi ele klasse va n meer-

mee r zo rgvuldigheid inza ke te vormen

talige ho oggeschoold e n volop ge niet van

coalities en het investeren in bilaterale di-

de geneugten va n de Europese ruimte,

plomatie. Kortom , Nederland moet mee r

te rwijl de immobi ele klasse van eenta lige

actief z ijn op het moment dat het beleid

laaggeschoolden gebonden blijft aan haar

wordt voo rgekookt. Wat ik wel wat mis in

lokaliteit e n mind e r voo rdee l haa lt uit de

deze en a ndere bijdragen in De spankracht

Europese eco nomisch e, culturel e en poli-

is ee n di epgaa nd e analyse va n hoe de ver-

tieke ruimt e. Voor de eerste is geloof of

anderende best uurlijke co ntex t binnen de

vertrouwen in de EU gee n discu ss iepunt ,

lidst aten de democra tisering va n de EU kan

integend eel, haar leefwereld is Europees.

bemoeilijken. Gedurende de laatste twee

De kla sse van de immobiele burge r is min-

dece nnia hebben al le Europese staten hun

de r te overtuigen va n het nut va n Europa.

adm ini stratie hervormd . Daarbij stond e n

Zij beschikt niet over taa lvaardigh eid om

begrippen als ve rzelfstandi ging, het vor-

te ge ni eten van de grot e Europese markt ,

men van onafhankelijke age ntscha ppe n,

maa r ze ondervindt we l gevo lgen e rvan ,

klantgerichtheid

outputma nage men t

;:c

bij vo orbeeld omdat haar bedrijf zich ver-

op h et voo rplan. Deze evoluti e maakt dat

;:c

plaatst naar oorden waar beter winst te

parlem entaire controle lastig word t. In vele
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make n is (Hirschman, 1970; Bartolini ,

analyses over de EU wordt ge keke n naar de

z

2005). He t is maar de vraag of deze kloof

vera nd ere nd e politieke context - het einde

te di chten va lt me t meer transparantie of

van de permissieve consensus - en minder
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met het ve rgroten va n de in vloed va n het

naar de veranderingen in de bestuurlijke e n

V,

administratieve omgeving. Het wordt ook
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so ms voo rges teld a lsof de EU de oorzaak

consolidatie di e ve rklaart waarom de EU

is va n de eroderende democratie. Waarom

lastig te hervor me n is (Hix 2008) . Een an-

is het niet omgekeerd? Misschien is het

dere co nclusie van De spankracht is da t

ee rder zo dat het beperkte democratische

de Europese politie ke sc haa lvergrotin g

ge halte va n de EU een functie is va n ho e

bij voorkeur bepe rkt blijft to t een klein

de klassieke de mocra tische instellingen

aantal te rreinen. De dom ein en waar het

binnen de lidstaten zelf onder druk zijn ge-

voordee l van Europees bel e id tw ijfelac h-

komen van new public management. Met

tig is en waar er grote di versi teit tussen de

a nd ere woorden, wat we op het Europese

lidstate n hee rst, blij ven best op het niveau

niveau zien is ee n afspiegeling van ontwik-

van de lidstaten. Het is jui st he t niet al te

kelingen binnen de lidstaten .

zwaar overladen va n de Europese bele idsagenda dat de EU aan kracht en legitimi-

Deze bundel bevat conclusies die niet al -

teit doet winnen . Vandaar dat ee n consti -

leen voor politicologen maar voo ral voor

tution e le crisis of he t verwerpen van de

politici en andere beleid smake rs va n bij -

Grondwet, missc hien verve le nd e n sp ijtig,

zo nder be lang zijn . Kortom , het is lees-

maar geen ono verko melijke ramp is. Het

voer voor een bredere kring. Wat in zowel

kan intege ndeel heil zaam werken, omdat

Nederland als Vlaanderen opvalt , is dat

het voorkomt dat de Europese politici te-

pro-Europes e politici zich in toenemende

veel hooi op hun vo rk nemen , dat de EU

m a te pessimistisch uitlaten . He t is nooit

ongecontroleerd uitdeint tot alle mogelijke

genoeg e n indien dit of dat niet wordt aan-

domein e n en dat daardoor de loya liteit

gepakt op Europees niveau worden erge

van de diverse nat ionale publie ke opinies

dingen - gaande van ' het licht dat uitgaa t '

te veel op de proef wordt gesteld.

(Brinkhorst) tot 'oo rlog' (Donner) - in
het vooruitzicht gesteld. Dit pessimisme
is opmerkelijk en verdacht, gezien het in-

Noten

drukwekke nde lijstj e Europes e verwezen !ijkingen va n de laatste decennia. Zoals
Erk schrijft, is het echter niet abnormaal

1.

Dit blijkt ond er meer uit het gegeven

dat compl exe politieke sys tem e n - zoal s

dat EU-politicologe n in toenemende mate

de EU, of Canada, of België - af e n to e

publiceren

door een z ware institutionele crisis gaan.

sc happelijke tijdschriften of tijdsc hriften die

in

ge nerieke

politiek-weten-

Mees tal is het een dubbelzinnig akkoord,

zich sterk to eleggen op verge lijkende politi-

1.)

waarbij veel aandacht gaa t naar de auto-

cologie zoa ls Comparative Politica/ Studies,
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nomie van de constituerend e ee nhed en

de American Politica/ Science Review of de

(subsidiariteit,

dat

European Journal of Politica/ Research. Daar

voor een ni e uw tijdelijk evenwicht zorgt.

waar 15 jaar geleden typisc he EU tijd sc hrif-
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cent boe k, is de EU als institution eel sys-

ket Studies en Joumal of European Public

tee m al bij zo nd e r sterk geconso lidee rd

Policy - voo rnam elijk werden vo lgesc hreve n

e n stabiel. Het is juist deze institutione le

door EU-specialisten , publiceren vandaag de
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dag meer en meer breed georiënteerde politi-

del om factions onder co ntrole te houd en

co logen in deze tijdschriften (Keeler, 2005).

(1788/2001, 47-49).
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Erratum betreffende Res Publico Volume 50 - 2008/1:
Op pagina 39 ontbreken de namen van de dimensies bij figuur 1:

Ty-

pologie van ideologische posities, namelijk de sociaal-culturele dimensie
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en de sociaal-economische dimensie.
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Er zijn enkele fouten opgetreden bij de omzetting van voetnoten naar
eindnoten van het wetenschappelijk artikel Imperium en veiligheid: de
zoektocht naar legitimiteit van Jacobus Delwaide en jorg Kustermans. De
integrale en correcte versie van het artikel kan worden geraadpleegd op
www.ua.ac.be/jorg .kustermans .
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THEMANUMMER :

HET LOKALE REFERENDUM IN DE PRAKTIJK
Res Publico zoekt artikelen voor een themanummer over lokale referenda.

Het referendum is een onderwerp dat de gemoederen in de politiek al lange
tijd bezighoudt. In het kader van politieke discussies over bestuurlijke vernieuwing hebben in Vlaanderen en Nederland verschi llende staatscommissies zich over het onderwerp gebogen. In Nederland hebben het landelijke
referendum over de Europese Grondwet en zogenaamde burgemeestersreferenda het debat nieuw leven ingeblazen. De huidige Nederlandse regering
blijkt, mede naar aanleiding van deze ervaringen, weinig te zien in het referendum als democratisch instrument. In België bestaat sinds enkele jaren bij
wet de mogelijkheid om op gemeentelijk niveau een referendum te organiseren. Van die mogelijkheid is echter nog verrassend weinig gebruik gemaakt.
Is dit stilte voor de storm, of is er geen behoefte aan deze vorm van politieke
participatie?
In een speciaa l themanummer zal Res Publico de ervaringen met het lokale
referendum in de Lage Landen be lichten. We zijn daarom op zoek naar bijdragen waarin onderzoek naar loka le referenda wordt gepresenteerd en zo
mogelijk aanbevelingen worden gedaan met het oog op toekomstige referenda. Welke factoren bepalen of over een onderwerp een referendum wordt
georgan iseerd? Welke problemen met de vraagstelling hebben zich voorgedaan? Hoe gaan gemeenten om met de dubbelrol van zowel belanghebbende als onpartijd ig organisator? Welke strategieën gebruiken gemeenten,
po litieke partijen en belanghebbenden om een referendum te winnen? En
hoe beslissen burgers hoe ze gaan stemmen bij een refe rendum? Bijdragen
waarin deze en andere vragen over lokale referenda beantwoord worden zijn
van harte welkom.
De deadli ne voor het inzenden van bijdragen is 15 oktober 2008. Auteursrichtlijnen zijn beschikbaar via de website van Res Publico.
Voor antwoord op eventuele vragen kan contact worden opgenomen met
gastredacteuren Jo Buelens, Vrije Universiteit Brussel (Jo .Buelens@vub.ac.be)
en Martin Rosema, Universiteit Twente (m.rosema@utwente.nl).

Auteursrichtlijnen Res Publico
I. Voor ALLE BIJDRAGEN , zowel voor de wetenschappelijke artikels als voor
de rubrieken, gelden volgende voorschriften:
- Publicatie in het Nederlands.
- Auteurs geven aan of ze hun bijdrage insturen als wetenschappelijk artikel, dan wel als rubrieksbijdrage (essay, symposium, boekbespreking), naar
res.publica@ugent.be.
- APA-referentiesysteem, zowel in de tekst als in de bibliografie op het einde
van de bijdrage.
II. Voor de TWEE DELEN AFZONDERLIJK gelden voorts volgende voorschriften:
- Wetenschappelijke artikels:
- maximum 10.000 woorden, inclusief abstract, referenties, voetnoten en bibliografie
- bestaan uit 4 onderdelen: titel , Engelstalig abstract, corpus en bibliografie
- Engelstalig abstract: 100-1 50 woorden
- Engelstalige keywords : maximum 6
- corpus: In de inleiding worden doel, motivatie en context van · het artikel
uitgelegd.
- enkel literatuur met rechtstreekse relevantie voor het onderwerp van het
artikel dient te worden opgenomen, uitgebreide empirische details worden
beter niet in de tekst zelf opgenomen
- titels en tussentitels: 5 niveaus mogelijk, gebruik Arabische cijfers
- niveau 1: gecentreerd en standaard lettertype

-

- niveau 2: gecentreerd en cursief
- niveau 3: links uitgelijnd en cursief
- niveau 4: linkse insprong, cursief, eindigt met punt. Tekst volgt meteen.
- niveau 5: GECENTREERD EN HOOFDLETTERS
het aantal voet- en eindnoten moet tot een minimum worden beperkt
tabellen en figuren worden in de tekst ingevoegd en aangeduid met Arabische cijfers
artikels worden in Word-versie ingediend
auteurs verklaren in begeleidende e-mail dat het ingezonden artikel in deze
vorm niet bij een ander tijdschrift werd ingediend of gepubliceerd
- aantal woorden van het artikel wordt in begeleidende e-mail meegegeven
- auteursgegevens: naam, correspondentie- en e-mailadres worden in afzonderlijk document bij het artikel gevoegd

- Rubrieken
- Politiek essay: maximum 7 .000 woorden
- In 'het politiek essay' publiceren we artikels die belangwekkende bijdragen leveren tot het publieke debat . Het politiek essay is een opiniërend
artikel waarin auteurs, gehinderd door en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van een maatschappelijk relevant onderwerp.
- Symposium: verschillende bijdragen - samen maximum 7.000 woorden
- In 'het symposium' nemen academische en praktijkpoliticologen stelling
in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische
politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema's die in het bredere politieke leven beroering wekken.
- Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets
over te melden hebben, maar het er doorgaans niet over eens zijn.
- Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen positie in tegen resp . voor een centrale stelling
die door de rubriekverantwoordelijken van de redactie kort zal worden
ingeleid.
- Boekbespreking: verschillende bijdragen mogelijk - samen maximum
7.000 woorden
- De 'boekenrubriek' wil meer bieden dan de traditionele recensies waar
we in vele andere tijdschriften zo snel overheen lezen. Deze boek(en)
bespreking is een op zichzelf staande bijdrage over politiek en/of wetenschap en stijgt hoog boven het snelle knip- en plakwerk uit. Ook wie het
besproken boek niet las of wil lezen moet er aan het einde interessante
politiek-wetenschappelijke inzichten aan overhouden.
- De kritische boekbesprekingen, bijdragen naar aanleiding van - maar daarom niet uitsluitend over- het besproken boek, bespreken bij voorkeur meer
dan één recent verschenen publicatie die van politiek of wetenschappelijk
belang is. Ze behandelen een voor de Nederlands-Vlaamse politicologie
interessant onderwerp of werden door Nederlandse of Vlaamse auteurs geschreven (met inbegrip van proefschriften). De recensie praat vakgenoten
en geïnteresseerde leken bij op de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en moedigt discussies over politiek-wetenschappelijke kwesties aan.
Elke boekbespreking wordt door de redactie intern gereviewd op politiek-wetenschappelijke relevantie en aantrekkelijke schrijfstijl.
Voor een uitgebreide beschrijving van de auteursrichtlijnen:
www.respublica.be

Herman Deleeck

De architectuur van
de welvaartsstaat
opnieuw bekeken
DE ARCHITECTUUR

Herziene en geactualiseerde uitgave
onder leiding van Bea Cantillon

VAN DE WELVAARTSSTAAT

ISBN 978 90 334 6749 3
552 blz.
€ 39,50 (excl. verzendingskosten)

Htrzienttngu,tualisterde uitgave
onderleidingwa n

De actieve we lvaa rtsstaat is

armoede, en als toemaat de

een la at antwoord op twintig

ontwikkeling van het sociale-

met in bij lage de meest re-

jaar crisis van en kritiek op

zeke rh eidsbeleid van 1944 tot

ce nte gegevens en in voetnoot

de we lvaa rtsstaat, die zich

2000.

de laatste ontwikkel ing en .

slechts moe izaa m aa np ast aa n

Ondanks de crisis en de kri-

diepgaande ve randeringen

tiek blijft de we lvaartsstaat

in de samenleving. Eppur si

een hi storisch ongeëvenaa rd

muove! Maar toc h blijft de

samenspel va n vrij heid en

we lvaa rtsstaat onve rm inderd

solidariteit, het geestelijk

voo rtdraaien.

ideaal van Europa. De soc iale

In dat perspectief - van

en economische meerwaa rde

behoud en verandering -

va n deze sa menlevi ng b lijft

behandelt de auteur vo lgende

voor de meeste burgers echter

onderwerp en: de kenmerken

onbekend en onbemind .

va n de welvaartsstaat en de

Dit boek versc haft een realis -

' actieve' vers ie, de werking

t isc h in zicht in de beginselen,

van de socia lemarktecono-

de we rking en de problemen

mie, de ve roudering van de

van onze welvaartsstaat. Deze
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intellectuele debat over de

zakelijkheid van een eventuele

Belgische federale model

vormgeving van de socia le

(verdere) regionalisering (van

werden door de auteurs geza-
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BEA CANTILLON doceert over de welvaartsstaat en het sociaal
beleid in België en in Europ a. Ze is teven s directeur van het
Centrum voo r Sociaal Beleid Herman Del eeck dat zich toelegt
op onderzoek rond sociale onge lijkheid en verde ling sv raagstukken.
VEERLE DE M AESSCHALCK is soc iologe en werkzaam op Centrum
voor Sociaal Beleid - Herm an Deleeck.
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stellingen de essentie van de
Koude Oorlog te vatten. De
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Zonder Papieren
Over de positie van irreguliere
migranten en de rol van het
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€ 24,50 (excl. verze ndi ngskosten)
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MASJA VAN MEETEREN is als promovenda verbonden aan
de Amsterdamse Sc hoo l voor Sociaa l Wetenschappelijk
Onderzoek (ASSR) en de vakg ro ep soc iologie van de Erasmus
Universiteit Rotterda m . Zij doet onde rzoek naar traj ect en
van in co rpo rat ie o nd er irre g uliere migran te n in Belg ië en
Nede rl and.
MARION VAN SAN is we rkzaam als hoog lera ar Jeugd en
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GODFRIED EN GBERSEN is werkzaam als hoogleraa r Algemene Sociolog ie aan de Erasmus Universite it Rotterdam. Hij
pub li cee rd e di ve rse boeken ove r vraa gs tukken va n mod erne
armoede, langdurig e we rkloosheid, en internationale
migratie. Omvang rij k onde rzoe k naar irregu liere migranten
in Nederland in de jaren nege nti g res ulteerde in de boeken
De Ongekende stad I en Il (Boom 1999, 2003) .
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De teloorgang van een
modelkolonie
Belgisch Congo 1958-1960

ISBN 978 90 334 6758 5
480 blz.
€ 32,50 (excl. verzendingskosten)
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hankelijkheid in juli 1960. De

stelling van Brussel in 1958

studie is gebaseerd op nieuw
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en Baluba, dankzij onuitge-
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wordt een nieuw licht gewor-
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1959 te Leopoldstad; Emile
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André Ryckman s tal van feiten

de politieke radicalisering van

beter te begrijpen . Ten tweede

Joseph Kasavubu en de Abako
kondigde eveneens moeilijke
tijden aan.
In dit boek wordt getracht

ZANA ETAMBALA is Senior Researcher aan de faculteit Sociale

enig inzicht te bieden in de

Wetenschappen van de K.U.Leuven. Hij doet historisch on-

degradatie van de koloniale

derzoek naar zowel de politieke als de socio-economische en

situatie in Belgisch Congo

religieuze ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika.

vanaf 1958 tot ko rt na de onaf-
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Hervormingen tussen
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Marktwerking op het terrein
van arbeidsbemiddeling

ISBN 978 90 334 6290 0
330 blz.
€ 36,00 (excl. verzendingskosten)
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eindigen waar het begon: bij

beleid, met welke (bedoelde

landen dé marsroute voor de

de publieke uitvoering? Op

en onbedoelde) gevolgen

uitvoering van sociaal beleid,

het terrein van de publieke

en hoe evo lu eert het nieuwe

is niet onomstreden. Voor-

arbeidsbemiddeling zijn

arrangement ve rder?

standers worden gedreven

Australië en - dichter bij huis

door de voordelen van meer

- Nederland de land en waar

kwaliteit, minder kosten ,

de komst van marktwerking

meer keuzevrijheid en minder

ingrijpende gevolgen met

overhe id sbetutteling.

zich meebrengt voor het

Tegenstanders voelen zich

bestaande systeem. Het spie-

gedwongen op een hellend

gelbeeld is België, en meer

vlak. Marktwerking brengt

bepaald de Vlaamse regio,

nieuwe selectiemechanis-

waar marktwerking enkel aan

men op gang en vormt een

de rand van het bestaande

bedreiging voor de rechten

systeem binnensijpelt. Hoe

en de gelijke behandeling van

doet marktwerking haar intre-

burgers. Volgens tegenstan-

de op een terrei n van sociaal

ders moet de overheid, wi l
ze economische drijfveren
en soc iale doelen verzoenen,
een dam opwerpen tegen
een verdere uitbouw van het
marktarrangement.
Marktwerking is dus een complexe hervorming . Verklaart
dat de grillige speling van
het marktarrangement? Is het
arrangement gedoemd om te

LUDO STRUYVEN is doctor in de sociale wetenschappen en
projectleider aan het Hoger Instituut voo r de Arbe id va n de
K.U.Leuve n. Hervo rming en tussen dran g en dwang. Marktwerking op het terrein va n arbeidsbemiddeling vormt de
neerslag van zijn proefschrift en bouwt verde r op th eorieën
van institutionele verandering. Hij public eerde in verschillende
internation ale tijd sch riften en boeken over arbeidsmarktbeleid, activering van we rkzoekenden, regiona al en stedelijk
beleid, arbeidsbemiddeling en marktwerking.

Richtlijnen voor auteurs

• Deel 1· max. 3 wetenschappelijke artikels van elk max. 10 000 woorden
• Deel 2 3 rubrieken
Politiek essay max. 7000 woorden
- Symposium verschillende bijdragen - samen max. 7000 woorden
- Boekbespreking: verschi llende bijdragen - samen max. 7000 woorden
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