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Europa

Europese eenwording in 
verscheidenheid

Ernst Hirsch Ballin1

Er is geen panacee in een situatie waarin zeven plagen op de Europese Unie zijn neergedaald: de bankencrisis, 

de bijna-deconfiture van de Griekse overheid, de Oekraïne-crisis, de burgeroorlog in Syrië, de vluchtelingencri-

sis, de gevolgen van de klimaatverandering, en de dreiging van een Brexit. Het Bijbelse verhaal van de zeven 

plagen die de farao troffen, was geen voorloper van de dreigingsbeelden van de NCTV, maar een aansporing 

tot bezinning die ruimte maakte voor het inslaan van nieuwe wegen. Om dat te doen hoeft het Nederlandse 

voorzitterschap van de Europese Unie2 echt geen mozaïsch kaliber aan te nemen, hoeveel er ook te leren valt 

van Moses als politiek leider.3 Kennis en inzicht in de geschiedenis tot hieraan toe zijn daarvoor wel nuttig, 

evenals een analyse die zich weet los te maken van stereotype framing. De door het kabinet aan beide Kamers 

der Staten-Generaal voorgelegde beleidsnota over het voorzitterschap wil de Unie vooral op ‘koers’ houden4 en 

bijdragen aan groei van werkgelegenheid door duurzame groei, voortgang maken met de lopende ‘dossiers’ en 

bruggen bouwen, maar verkent geen nieuwe routes. 

Toch is dat nodig. De plagen die de Europese Unie heb-
ben getroffen, veroorzaken verwarring, desoriëntatie. 
De druk die uitgaat van wat de ultieme plaag lijkt 

– een mogelijke Brexit gevolgd door verdere desintegratie – 
kan een werkelijk vooruitziend Nederlands voorzitterschap 
helpen om de Unie op weg te helpen naar een minder door 
angstbeelden bepaalde ontwikkeling. ‘Brussel’ is geen 
vreemde mogendheid, maar de tweetalige Frans-Nederland-
se stad waar de Europese instellingen zijn gevestigd en tal 
van Nederlandse functionarissen werken aan gezamenlijke 
Europese wetgeving en beleid. Er bestaan heel wat verschil-
len van inzicht hierover, maar vaststaat dat Nederland in 
Europa ligt, op een kruispunt tussen de landen die eeuwen 
om de hegemonie hebben geconcurreerd, waartussen het 
evenwicht zocht.5 Op belangrijke momenten van de geschie-
denis is die positie benut om leiding te geven aan de ont-
wikkeling van de internationale rechtsorde.6

Productief pragmatisme, dat contra- 
productief werd
In de ogen van veel politici en commentatoren wijst dit 
allemaal in dezelfde richting: de EU zou zich moeten 
terugtrekken uit veel van haar taken, bevoegdheden en 
pretenties, en de lidstaten zouden hun vroegere vrijheid 
van handelen moeten hernemen. De verminderende 
publieke steun voor de EU is in hun ogen een teken aan 
de wand. Maar moeten we echt geloven dat 28 op eigen 
houtje handelende nationale regeringen beter in staat 
zijn om antwoord te geven op internationale monetaire 
kwesties, de expansie van de Russische invloedssfeer in 
buurlanden, de burgeroorlogen in het Midden-Oosten, 
migratie en CO2 emissies? Somberheid over de Europese 
Unie is alom te vinden, maar anders dan eurofielen vre-
zen en eurofoben hopen is tot nu toe niemand van plan 
de opheffing daarvan daadwerkelijk voor te bereiden. De 
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Britse premier David Cameron heeft ook helemaal niet de 
wens zijn land op te zadelen met een uittreding. Hij 
streeft naar meer flexibility.7 Een verstandige reactie op 
zijn verlangens zal, meen ik, de Unie zelfs kunnen ver-
sterken in plaats van haar te ondermijnen. De in de hele 
Unie, in allerlei stemmingen en peilingen zichtbare 
afwending van het Europese project vergt een overtui-
gende herbepaling van de koers en de bereidheid om 
nieuwe wegen in te slaan. 

Die afwending is trouwens minder nieuw dan ze 
lijkt – wat een reden temeer is om nieuwe wegen te ver-
kennen. Een breed gedragen enthousiasme is er immers 
al heel lang niet meer. De laatste keer dat in de Tweede 
Kamer verontrust werd gereageerd op vertraging in het 
Europese project was in 1991, toen – op een te onzent 

‘zwart’ genoemde maandag – de Nederlandse voorstellen 
werden verworpen voor een Europese Politieke Unie met 
bevoegdheden op de terreinen van de externe betrekkin-
gen, justitie en politie. Die voorstellen waren ter tafel 
gebracht ondanks interne waarschuwingen voor de te ver-
wachten afwijzing, maar ze spoorden wel met de destijds 
in de Nederlandse politiek heersende opvattingen. De 
toenmalige D66-fractievoorzitter Van Mierlo zei daarover: 
‘We moeten in de eerste plaats goed beseffen dat het con-
cept, zoals het er lag, grosso modo de gevoelens weerspie-
gelt van de meerderheid van deze Kamer over het Europa 
van de toekomst en dat het niet ondenkbaar is dat sub-
stantiële afwijkingen daarvan hier kritisch zouden zijn 
beoordeeld, ook al zou het voorzitterschap daar baat bij 
hebben gehad.’8 Dat was in het halfjaar waarin Nederland 

Europa
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net als nu de voorzittersfunctie vervulde. Men viel vervol-
gens terug op een tussenvorm, waarin een overwegend 
intergouvernementele Europese Unie werd opgezet als 
aanbouw aan de bestaande Europese Gemeenschappen. 

Sindsdien wordt de Nederlandse Europapolitiek 
gekenmerkt door een meestal productief pragmatisme, 
dat doorgaans ook door de andere lidstaten wordt 
betracht. Dit pragmatisme heeft, vaak na het doen van 
concessies in de vorm van uitzonderingsclausules, tot 
verdere stappen geleid in het proces van Europese inte-
gratie. Zo kon het Europese integratieproces – ook na de 
afwijzing van het Verdrag tot vaststelling van een Grond-
wet voor Europa in de Franse en Nederlandse referenda 
van 2005 – voortgaan. Via het ‘wijzigingsverdrag’ – het 
omvangrijke en in allerlei opzichten innovatieve verdrag 
van Lissabon – is een institutionele consolidatie tot 
stand gebracht. 

Dit patroon van pragmatische compromissen kan op 
verschillende manieren worden geduid en ervaren. Men 
kan het zien als een bevestiging van de inherente dyna-
miek van het integratieproces, maar ook als een sluipen-
de, door uitzonderingsclausules gemaskeerde erosie van 
de nationale bevoegdheden. In beide opvattingen lijkt het 
te gaan om stappen op de weg naar de vorming van een 
Europees staatsverband met federale kenmerken: voor de 

eurofielen een droom, voor de eurofoben een schrikbeeld. 
Men kan echter de in Amsterdam, Nice en Lissabon 

herziene en herschikte verdragen (het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie) ook anders bezien, namelijk als 
typische producten van doordacht pragmatisme, zij het 
met een daarin ingebouwde ambiguïteit. De eenheid en 
gelijkheid van de deelnemende lidstaten werden rechts-
dogmatisch en in de rituelen van de Europese politiek 
voortdurend bevestigd, ook al kunnen ze in de praktijk 
niet meer volledig worden gerealiseerd. Er is een gemeen-
schappelijke munt ingesteld, maar alleen voor die lidsta-
ten die dat wensten en zeiden aan budgettaire criteria te 
voldoen; er werd een ‘ruimte van vrijheid, veiligheid en 

recht’ gevormd, maar met een opt-out of opt-in voor som-
mige lidstaten; grenscontroles werden naar de buiten-
grenzen verplaatst, maar zonder voorzieningen voor mari-
tieme grenszones die helemaal niet effectief te 
controleren zijn; er werd een gemeenschappelijk buiten-
lands- en veiligheidsbeleid ingesteld, maar lidstaten die 
zich als ‘neutraal’ buiten de NAVO positioneerden, konden 
dat blijven; alle Midden- en Oost-Europese staten die hun 
wetgeving hadden aangepast werden als lidstaten opgeno-
men, maar op een stabiele rechtsstaat met goed bestuur 
werd weinig acht geslagen; en het al in 2000 geprocla-
meerde Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie kreeg in 2009 verbindende kracht als bestanddeel 
van de verdragen, maar twee lidstaten mochten bedingen 
dat de rechter niet mag vaststellen dat de wetgeving of 
bestuurshandelingen van die lidstaten in strijd is c.q. zijn 
met het Handvest.9 

In de jaren negentig werd de vraag besproken of ‘ver-
dieping’ dan wel ‘verbreding’ van de Unie en de Gemeen-
schappen voorrang moest krijgen.10 Het antwoord op deze 
vraag is ontweken en kwam in feite neer op een poging 
met beide tegelijk voort te gaan. Met krampachtige hand-
having van de institutionele eenheid kroop het bloed van 
de differentiatie waar het niet gaan kon, in de vorm van 
opt-outs, opt-ins en versterkte samenwerking (die trou-
wens deels buiten de daarvoor bestemde VEU-bepalingen 
gestalte heeft gekregen, namelijk in aanvullende verdra-
gen, zoals dat van Prüm, soms ook met niet-lidstaten). Het 
advies van de toenmalige voorzitter en buitenland-woord-
voerder van de CDU-fractie in de Duitse Bondsdag (Wolf-
gang Schäuble en Karl Lamers) van 1994 om verschillende 
vormen van lidmaatschap mogelijk te maken,11 is destijds 
niet aanvaard, ook al kwam de praktijk volgens Schäuble 
zelf daar wel op neer.12  

Zo werd het pragmatisme uiteindelijk contraproduc-
tief. Dat een structurele ambiguïteit moest worden aan-
vaard wijst erop dat de continue territoriale uitbreiding 
met nieuwe lidstaten niet echt verenigbaar was met 
handhaving van een eroderende eenheid in ‘acquis’. De in 
het oog springende ongelijkheden in toepassing en hand-
having van de normen en beginselen van de EU kunnen 
gemakkelijk worden gebruikt om anti-Europese gevoelens 
te voeden. Meerderheidsbesluiten (met gekwalificeerde 
meerderheid) zijn weliswaar over vrijwel de gehele linie 
mogelijk, maar worden door zoveel onderhandelingen 
voorafgegaan dat de uitkomsten gebrekkig zijn. Het 
Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem heeft op het 
cruciale punt van de kwaliteit van de opvang ook in de 
herziene Opvangrichtlijn van 2013 (2013/33/EU) een gat 
laten voortbestaan. Het recente Besluit 2015/1601 van de 
Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlo-
pige maatregelen op het gebied van internationale 
bescherming ten gunste van Italië en Griekenland wordt 
door enkele overstemde Oost-Europese lidstaten aange-
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10. S. Blockmans & S. Prechal (eds.), 

Reconciling the Deepening and Widening 

of the European Union, Den Haag: T.M.C. 

Asser Press 2007.
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Men kan de in Amsterdam, 

Nice en Lissabon herziene  

en herschikte verdragen ook 

bezien als typische producten 

van doordacht pragmatisme



10  NEDERLANDS JURISTENBLAD – 8-1-2016 – AFL. 1

vochten. Ook op andere controversiële beleidsterreinen 
zoals het monetair beleid zijn verbreding en verdieping 
niet langer via het tot nu toe beoefende pragmatisme 
met elkaar te verzoenen. 

Verscheidenheid van publieke taken
Zoals gezegd, is de gedachte dat de Europese Unie op weg 
is naar een staatsverband niet nieuw. De pogingen in het 
begin van de jaren vijftig om – gedragen door een destijds 
sterke Europese beweging in heel West-Europa – een 
defensiegemeenschap en een politieke gemeenschap te 
vormen waren echter mislukt. Wat wél perspectief bood 
was de vorming van ‘Gemeenschappen’ met een commu-
nautaire rechtsorde. Het begin was in 1952 gemaakt met 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). De 
conferentie van Messina van 1955, tijdens welke Neder-
land een belangrijke rol speelde,13 leidde tot een verbre-
ding van dit sectorale concept naar andere beleidsterrei-
nen en de vorming van een gemeenschappelijke markt 
gebaseerd op vrijheid van verkeer van personen, goede-
ren, diensten en kapitaal. De Europese Gemeenschappen, 
die in het Verdrag van Lissabon zijn geïntegreerd in de 
Europese Unie, kregen een publiekrechtelijke institutione-
le structuur met bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en 
rechtspraak en met een eigen constitutionele ordening. 
Maar is zij daarom zoiets als een staat, of op weg daar-
heen? Er zijn zeker argumenten voor een positief ant-
woord op die vraag,14 maar de bronnen van hun politieke 
legitimiteit waren en zijn meer dan die van staten slechts 
functioneel, dat wil zeggen gerelateerd aan sectoraal 
bepaalde publieke taken.15 

De vorming van de eerste van deze gemeenschap-
pen, de EGKS, is daarvan een manifest voorbeeld. Onder 
het oppervlak van de in atlassen getekende staatsgrenzen 
vereisten gemeenschappelijke belangen gemeenschappe-
lijke wetgeving en beleid: inzake de regulering van exploi-
tatie van de kolenlagen waarvan de mijn- en staalindus-
trie afhankelijk was. Dit geologische gebied – dat zich 
uitstrekt van de Elzas en de Saar naar het Ruhrgebied, tot 

in Zuid-Limburg en de Borinage – was de twistappel tus-
sen Frankrijk en Duitsland in drie verwoestende oorlogen. 
Maar deze keer werd in plaats van bestuur door bezetting, 
een Hoge Autoriteit (de voorloper van de Europese Com-
missie) in het leven groepen om dit gemeenschappelijk 
gebied te besturen. Het was gemeenschappelijk niet 
omdat besloten werd het te communautariseren, maar 
omdat de realiteiten ter plekke, of beter gezegd onder de 

grond ter plekke, dat vereisten. Stap voor stap werden 
andere terreinen van gemeenschappelijk belang opgeno-
men in deze communautarisering: landbouw, kernenergie, 
mededinging, handel, arbeid, diensten.

Derhalve waren de Europese Gemeenschap (en is de 
Europese Unie) niet een soort staat die een rechtsorde 
voortbrengt, maar een bij verdrag in het leven geroepen 
gemeenschappelijke rechtsorde.16 Om te kunnen functione-
ren behoeft die rechtsorde gemeenschappelijke instellin-
gen en moet zij de door die rechtsorde gebonden personen 
– thans burgers van de Europese Unie – rechtsbescherming 
bieden, in het bijzonder de vrijwaring van discriminatie bij 
het gebruik van de vrijheden van verkeer. Dat is de kern 
van de constitutie (wat geen synoniem is van ‘Grondwet’!) 
van de Europese Unie. De EU is ‘a union based on the rule 
of law’, HvJ EU ECLI:EU:C:2015:650, par. 60 (vergelijk 
ECLI:EU:C:2013:518, par. 66), in de Nederlandse versie ‘een 
door het recht beheerste unie’.

Dit heeft belangrijke implicaties voor de aard van de 
politieke legitimatie. Peter Lindseth heeft laten zien dat de 
aan de Gemeenschappen toegekende bevoegdheden veel 
meer het karakter dragen van die van een ‘administrative 
state’, dat wil zeggen van publiek gezag – hier dus niet van 
een staat – ter ordening van maatschappelijke en econo-
mische processen zonder de aan politiek controversiële 
onderwerpen eigen directe democratische legitimatie en 
interventiemogelijkheden: ‘European public law has 
attempted to translate the identifying feature of postwar 
administrative governance – the institutional separation 
of regulatory power from democratic and constitutional 
legitimation – into a workable supranational form.’17

De communautaire rechtsorde vervulde dus voor spe-
cifieke sectoren de rol van een moderne ‘administrative 
state’, zodat zich op die terreinen een gemeenschappelijke 
markt binnen geëigende juridische kaders kon ontwikke-
len. Deze specifieke legitimiteit van wetgeving en beleid 
werd in de eerste drie, vier decennia ondersteund door een 
brede consensus over de beginselen van de gereguleerde 
markteconomie, een combinatie van het idee van de socia-
le rechtsstaat met het Ordo-Liberalismus,18 aanvaardbaar 
voor de hoofdstromingen in de West-Europese politiek. De 
op coöperatieve modellen gebaseerde sociale zekerheid 
maakte het mogelijk om solidariteit een postnationale 
vorm te geven met – in plaats van een etnische of nationa-
le identiteit – het burgerschap als aanknopingspunt. Maar 
deze consensus vervluchtigde stap voor stap in het laatste 
decennium van de twintigste eeuw, toen controversiële 
beleidsterreinen – zoals begrotingspolitiek, migratie en de 
arbeidsmarkt – werden opgenomen en de EU te maken 
kreeg met een gewijzigd politiek klimaat: de Amerikaans 
geïnspireerde voorkeur voor een gedereguleerde markteco-
nomie, de diversificatie van politieke culturen en stijlen als 
gevolg van de snelle uitbreiding van de EU in Midden- en 
Oost-Europa, en de geopolitieke instabiliteit als gevolg van 
machtsvacuüms rondom de EU, speciaal in de Kaukasusre-
gio en aan de zuid- en oostkusten van de Middellandse 
Zee. Het Franse non bij het referendum over de onder lei-
ding van een Franse oud-president uitgewerkte Verdrag tot 
vaststelling van een Grondwet19 voor Europa volgde op het 
heftige verzet van de Franse vakbonden tegen de neolibe-
rale eerste versie van de Dienstenrichtlijn (de ‘Bolkestein-
richtlijn’).20 De reden daarvoor was dat de lagere bescher-
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mingsniveaus van de nieuwe lidstaten daardoor zouden 
kunnen penetreren in de Franse, sterk beschermende vari-
ant van de sociale rechtsstaat. De verbreding van de Unie 
had zoveel gevolgen gekregen voor de politieke inhoud 
van de verdieping, dat de dragende consensus van de voor-
gaande decennia geen stand meer hield. 

Eenheid in verscheidenheid serieus nemen
In deze periode – die van de afgelopen twee decennia – 
waarin men verbreding en verdieping probeerde te laten 
samengaan, is de Europese Unie in het officiële discours 
één gebleven. Het toepassingsbereik van de normen van 
primair en secundair unierecht kent echter, zoals hiervoor 
vermeld en al vele malen beschreven, allerlei afwijkende 
patronen van territoriale gelding. Ondanks de – met enige 
afwijkingen21 – enkelvoudige, voor alle lidstaten gezamen-
lijke institutionele structuur, zijn inmiddels voor verschei-
dene onderwerpen de rechten en plichten van het lid-
maatschap gedifferentieerd, terwijl bovendien het 
gemeenschappelijke juridische kader ook voor enige niet-
lidstaten (Zwitserland, Noorwegen, IJsland en de Europese 
ministaten) gedeeltelijk van kracht is. Deze differentiatie 
is slechts gedeeltelijk het gevolg van een bewuste nage-
streefde differentiatie wegens verschillen in de maat-
schappelijke of economische verhoudingen binnen de lid-
staten. Veeleer gaat het om compromissen die na 
vergeefse pogingen tot eenvormigheid worden gesloten in 
de vorm van een bevoegdheid tot afwijking, zoals de 
fameuze ‘opt-outs’ en ‘opt-ins’. 

Dit betekent niet vanzelf dat men in de differentiatie 
te ver is gegaan. Er zijn ook voorbeelden te geven van span-
ningen die zijn ontstaan juist door het achterwege laten 
van differentiatie. Voor Griekenland leek het van belang 
dat zijn burgers ook zonder grenscontroles naar andere EU-
lidstaten konden reizen (al is de betekenis daarvan veel 
geringer dan voor staten die een landgrens met andere 

Schengen-staten hebben, wat voor Griekenland niet het 
geval was). Griekenland werd echter overvraagd door het te 
belasten met de taak een gemeenschappelijke buitengrens 
van de Unie te bewaken, net zoals het overvraagd is – door 
zichzelf én door de partners – bij de aanvaarding van de 
gemeenschappelijke munt. 

Men kan niet volhouden dat deze spanningen nu 
eenmaal het gevolg zijn van het aanvaarden van eenheid 
in verscheidenheid. De mate en vorm van eenheid beho-
ren te zijn afgestemd op de gewenste verscheidenheid. 
Discrepantie echter tussen pretentie en realisatie veroor-
zaakt frustraties en doet afbreuk aan het respect dat ook 
publiekrechtelijke instanties en ambtsdragers nodig heb-
ben. De huidige malaise in publieke steun voor het Euro-
pese project is, zo bezien, helemaal niet verrassend. Het 
feit dat het geldingsbereik van Europese wetgeving en 
beleid naar gelang van het onderwerp verschilt en het 
niveau van handhaving daarvan per land, kan op allerlei 
manieren worden misbruikt. Dit feit doet bovendien af 
aan de mogelijkheden van Europese politici om zich met 
een consistent programma tot de kiezers te richten. In 
feite probeert men dat niet eens, nu kandidatenlijsten 
voor het Europese Parlement nog steeds nationaal zijn. 
Dat Griekenland in het verlangen de euro in te voeren 
zichzelf heeft overvraagd, is voor de hele Eurozone een 
gigantisch probleem geworden, en iets soortgelijks geldt 
voor het Raadsbesluit van 13 december 1999 (1999/848/
EC) over de volledige toepassing van het Schengen acquis 
voor Griekenland. 

De Britse verlangens
De verlangens waarmee de Britse regering zich nu tot de 
andere lidstaten heeft gericht, weerspiegelen het onge-
mak van een zowel institutioneel als beleidsinhoudelijk 
mank gaande verscheidenheid. Deze vier verlangens22 zijn:  

 – vrijheid van handelen van de niet-Euro-lidstaten ten 

De verbreding van de Unie had zoveel gevolgen gekregen  

voor de politieke inhoud van de verdieping, dat de dragende 

consensus van de voorgaande decennia geen stand meer hield
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opzichte van de Eurozone; 
 – versterking van de concurrentiekracht van de EU door 
deregulering;

 – loslaten van de verplichting tot een ‘ever closer union’;
 – bestrijding van misbruik van intra-EU-migratie en een 
wachttijd van vier jaar voor aanspraken op sociale 
zekerheid.

In de voorzitterschapseditie van ‘De staat van de Europese 
Unie’ heeft het kabinet een passage gewijd aan de brief 
van premier Cameron en het te verwachten Britse referen-
dum. Volgens het kabinet is ‘het van strategisch belang 
dat het VK lid blijft van de EU. Dit vraagt om een con-
structieve dialoog die leidt tot een uitkomst die uiteinde-
lijk alle lidstaten en de EU als geheel ten goede moet 
komen’. Men kan in deze passage ook lezen waar het kabi-
net een grens trekt: ‘Met meer dan 500 miljoen burgers 
en meer dan 25 miljoen bedrijven die afhankelijk zijn van 
goed bestuur van overheden valt of staat onze Unie bij 
onderlinge rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.’23 Het ver-
bod op het maken van onderscheid naar gelang van de 
nationaliteit behoort inderdaad tot de harde kern van het 
Europese recht. Dit betekent niet dat elk onderwerp van 
wetgeving in elke lidstaat gelijkluidend moet zijn, en dit 
verzet zich er ook niet per se tegen dat sommige lidstaten 
verder gaan in de harmonisatie dan andere, mits in alle 
lidstaten de daar geldende wetgeving niet discrimineert 
tussen de EU-burgers.

De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland en de Europese Gemeen-
schappen c.q. de Europese Unie is voor en na de Britse 
toetreding gekenmerkt door een hoge mate van ongemak. 
De Britse verwachtingen van de Europese integratie waren 
door de jaren heen vooral gericht op de voordelen van een 
gemeenschappelijke markt, maar niet of veel minder op 
een politieke eenheid, noch extern, noch qua interne 
marktordening. De afstandelijkheid kwam van twee kan-
ten. Charles de Gaulle, President van de Franse Republiek 
van 1959 tot 1969, had de Britse toetreding opgehouden, 
omdat het Verenigd Koninkrijk in zijn ogen te weinig 
Europees georiënteerd was. Nederland daarentegen 
beijverde zich voor Britse toetreding, maar bepleitte tege-
lijkertijd een juist voor het Verenigd Koninkrijk onaan-
vaardbaar supranationalisme. Dit vooral door minister 
Joseph Luns uitgedragen inconsistente Nederlandse 
standpunt kampte dan ook, aldus Mathieu Segers, met 
een geloofwaardigheidsprobleem.24 

De in 1973 uiteindelijk gerealiseerde Britse toetre-
ding (die daar wegens de ‘Sovereignty of Parliament’ veel 
juridische hoofdbrekens heeft gekost) was een belangrij-
ke vergroting van het economische en internationaal-
politieke gewicht van de EG. Het Britse lidmaatschap 
bleef echter gekenmerkt door politieke ambiguïteit. 
Reeds bij de toetreding verkreeg het bijzondere regelin-
gen ten behoeve van de banden in het Commonwealth, 
later – toen Margaret Thatcher haar ‘money back’ wilde – 
een verminderde bijdrage aan de EU-begroting, vervol-
gens op verlangen van John Major in 1991 in Maastricht 
een opt-out inzake het sociale hoofdstuk (die later onge-
daan is gemaakt), en verscheidene bijzondere regelingen 
op het gebied van politie- en justitiesamenwerking. Dit 
roept de vraag op of de maat niet vol is, nu de Britse 

regering verlangt dat de andere lidstaten met een aantal 
extra tegemoetkomingen instemmen opdat zij in een 
door haarzelf uitgeschreven referendum de kiezers kan 
aanraden tegen een Britse uittreding (‘Brexit’) te stem-
men. Een nuchtere reactie zou kunnen zijn dat de Britse 
nu-nog-EU-burgers het zelf maar moeten weten wanneer 
zij de door het eigen bedrijfsleven onderstreepte econo-
mische voordelen op het spel willen zetten. 

De Europese Raad heeft echter de deur niet dichtge-
slagen. Terecht, want een afdrijven van het VK in een 
trans-Atlantische omgekeerde golfstroom schaadt Europa 
en de kansen op een stabiliserende internationaal-politie-
ke rol. De conclusies van de vergadering van de Europese 
Raad op 17 en 18 december 2015 vermelden: ‘De leden 
van de Europese Raad kwamen na het inhoudelijke en 
constructieve debat van vandaag overeen om nauw samen 
te werken om tijdens de bijeenkomst van de Europese 
Raad op 18-19 februari 2016 op alle vier de terreinen 
oplossingen te vinden die voor alle partijen bevredigend 
zijn.’25 In plaats van een geïrriteerd onderhandelingspro-
ces doen de lidstaten er goed aan zich af te vragen of de 
voortdurende Britse ongemakken niet op iets wijzen dat 
voor ons allemaal van belang is, namelijk dat het one size 
fits all lidmaatschap van de EU niet bruikbaar is, in elk 
geval niet voorbij een overzienbare kring van gelijkgerich-
te staten.

Het eerste door Prime Minister Cameron opgebrach-
te punt legt de vinger op een probleem dat inherent is 
aan het ontbreken van institutionele kaders voor een fei-
telijk op wezenlijke punten gedifferentieerde Europese 
Unie. De lidstaten die tot de Eurogroep behoren, kunnen 
– doordat zij tezamen over een gekwalificeerde meerder-
heid beschikken – wetgeving voor de gehele Unie bewerk-
stelligen, wat ten nadele van de belangrijke Britse financi-
ele sector (‘the City’) zou kunnen uitpakken. In 2013 zijn 
al mechanismen ontworpen om dat te voorkomen, name-
lijk door een meerderheid onder zowel de euro- als de 
niet-eurolidstaten te eisen.26 Zo’n oplossing zou een stap 
in de richting zijn van het institutioneel ‘verwerken’ van 
de feitelijke differentiatie.

Het tweede verlangen lijkt in het verlengde te liggen 
van inspanningen van de Europese Commissie voor dere-
gulering en ‘better legislation’, maar blijkens de enthousi-
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aste verwijzing naar TTIP en andere intercontinentale vrij-
handelsakkoorden, gaat het hier vooral om een – door 
velen op het Europese continent afgewezen – politieke 
voorkeur voor een ander, meer op neoliberale leest 
geschoeide vorm van economische ordening. Uiteraard 
zijn nieuwe compromissen denkbaar, maar die zullen op 
hun beurt in andere lidstaten politiek omstreden zijn. 

Het derde verlangen is in hoge mate politiek-symbo-
lisch. In het Verenigd Koninkrijk, maar soms ook in Neder-
land, heeft de gedachte postgevat dat de preambule-passa-
ge in het VWEU, overgenomen in het VEU, over ‘an ever 
closer union’ ertoe verplicht de Europese Unie steeds ver-
der te verstevigen. Het gaat hier om de door de jaren heen 
gehandhaafde preambule van het EEG-verdrag, onderte-
kend in 1957, die vastberadenheid verwoordde: ‘de grond-
slagen te leggen voor een steeds hechter verbond tussen 
de Europese volkeren’. Het ging dus om de relatie tussen 
de Europese volkeren die zo lang vreemd tegenover elkaar 
hadden gestaan. De preambule – bijvoorbeeld in de Duit-
se versie ‘In dem festen Willen, die Grundlagen für einen 
immer engeren Zusammenschluß der europäischen 
Völker zu schaffen – verplicht niet tot het sluiten van tel-
kens verdergaande verdragen.

Er bestond op dat moment geen officiële Engelse 
tekst van het EEG-verdrag: die kwam – met als vertaling 
‘an ever closer union’ pas in 1972 tot stand, voorafgaand 
aan de Britse toetreding. De woorden ‘steeds hechter ver-
bond’ dateren dus van lang voordat in 1992 de Europese 
Unie tot stand werd gebracht. Deze betekenis is echter lost 
in translation. Intussen hebben die woorden een eigen 
politieke betekenis gekregen – en vormen ze een steen 
des aanstoots. Het lijkt politiek rationeel die weg te 
nemen, omdat een schijnconcessie over de redactie van de 
preambule minder moeite kost dan een bijles geschiede-
nis geven. Een protocol zou dat kunnen uitleggen en de 
Britse politiek kunnen bedienen met de rechtsgeldige ver-
zekering dat hieruit geen verplichting voortvloeit verdra-
gen te sluiten die de Unie verstevigen. 

Het vierde verlangen is het meest gecompliceerd en 
ook voor de andere lidstaten het belangrijkste. Met ‘immi-
gration’ doelt de Prime Minister vooral op ‘arrivals from 
inside the EU’ en ‘the abuse of free movement’. Een van de 
door hem opgebrachte onderwerpen, namelijk een voor 
niet-Britse EU-burgers ruimere mogelijkheid van gezins-
vorming met een staatsburger van een derde land, heeft 
ook in Nederland aanleiding gegeven tot discussie en ini-
tiatieven ter beperking van oneigenlijk gebruik.27 Een 
beperking van het recht op deelneming aan het vrij perso-
nenverkeer omdat iemand een niet-EU-echtgenoot heeft, 
zou echter evident in strijd komen met de principes van 
non-discriminatie en trouwens ook met de grondrechtelij-
ke bescherming van het huwelijks- en gezinsleven. 

Gecompliceerder is de beoordeling van de wens het 
beroep op de Britse sociale zekerheid door EU-burgers te 

beperken en daarvoor een wachttijd van maar liefst vier 
jaren in te voeren.28 Voor andere lidstaten, zeker voor die 
waar vandaan veel van het vrij personenverkeer gebruik is 
gemaakt voor werk in het VK, zal dit onaanvaardbaar zijn. 
Het is trouwens bepaald niet zo dat EU-burgers kunnen 
uitkiezen in welk land ze een uitkering ontvangen. Het 
verblijfsrecht dat aan Richtlijn 2004/38/EG betreffende 

het vrij verkeer van burgers wordt ontleend, kan ingevol-
ge artikel 14 worden beëindigd, wat betreft het kortdu-
rend verblijfsrecht (voor drie maanden, artikel 6) bij een 
onredelijk beroep op de bijstand van de gastlidstaat, en 
wat betreft het verblijfsrecht tot vijf jaar (artikel 7) als niet 
meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Voor econo-
misch inactieven en studenten geldt ingevolge artikel 7 
lid 1 sub b, een bestaansmiddeleneis. In artikel 24 van de 
richtlijn is het beginsel van gelijke behandeling in de soci-
ale zekerheid verankerd. Het Hof van Justitie heeft in zijn 
arrest van 15 september 2015 in de zaak Alimanovic (C 
67-14, ECLI:EU:C:2015:597) zijn restrictieve lijn inzake bij-
stand voor economisch niet-actieve EU-burgers doorge-
trokken naar werkzoekenden.29 De Nederlandse Vreemde-
lingencirculaire bevat een ‘glijdende bijstandsschaal’ 
waarbij de duur van het verblijf afgezet wordt tegen de 
duur en hoogte van het beroep op de WWB/Participatie-
wet en de mate waarin gebruik is gemaakt van maat-
schappelijke opvang. 

Het creëren van sociale onzekerheid voor migreren-
de, actieve EU-werknemers zou echter politiek en juridisch 
over de schreef gaan. De artikelen 18, 21 en 45 VWEU 
beschermen de sociale zekerheid van EU-burgers in ande-
re lidstaten. Nadere regels inzake sociale zekerheid en 
sociale bescherming vereisen unanimiteit (artikel 21  
lid 3). Er zijn binnen dat kader zeker mogelijkheden om 
‘benefit tourism’ te beperken, maar niet om sociale zeker-
heid voor mensen die in een andere lidstaat aan het werk 
zijn langdurig uit te sluiten. 

Realistisch differentiëren
De brief van Prime Minister David Cameron zou, afgezien 
van dit laatste punt, per onderdeel een constructieve reac-
tie kunnen krijgen die hem juist wel – of juist niet – in 
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staat stelt het Britse EU-lidmaatschap in een referendum 
overeind te houden. Zijn verlangens moeten ons echter 
meer zeggen, en het zou de EU en het Nederlandse voorzit-
terschap daarvan goed doen dat te onderkennen. Niet voor 
niets stelt hij zijn brief in het teken van een verlangen naar 
meer ‘flexibility’. Inderdaad draagt het handhaven van een 
institutionele eenheid van 28 lidstaten terwijl de juridische 
en politieke realiteit zoveel verscheidenheid laat zien, de 
kiem van voortdurend nieuwe problemen in zich. Zoals 
Giandomenico Majone aan het slot van zijn boek over Euro-
pa na de monetaire crisis opmerkt, voldoen de oude model-
len die de staat als referentiepunt hebben, niet meer: ‘What 
is needed today is something richer and at the same time 
more flexible than a simple linear extrapolation of the tra-
ditional, nation state model.’30

Het productieve pragmatisme van de afgelopen 
decennia blijkt aan zijn grenzen te zijn gekomen, nu de 
behoeften tussen de lidstaten aan europeanisering van 
beleidsterreinen structureel uiteenlopen. Tijdens dezelfde 
vergadering van de Europese Raad waar ‘constructief ’ op 
de brief van de Prime Minister werd gereageerd, werden 
ook lijnen uitgezet ‘over de voltooiing van de economische 
en monetaire unie’. De vraag moet dan ook onder ogen 
worden gezien of, in plaats van een mondjesmaat accom-
moderen van de Britse verlangens en van de verlangens 
die andere lidstaten in het kielzog daarvan zullen opbren-
gen, het niet beter is de keuze voor eenheid en verschei-
denheid serieus te nemen en de irreële pretentie van één 
Unie met één type lidmaatschap los te laten. De voorstel-
len van Schäuble en Lamers uit 1994 zijn daarvoor alsnog 
relevant: ook daarin was Flexibilität een sleutelwoord.

Flexibiliteit kan verschillen naar gelang van de 
publieke taken en de feitelijke constellatie waarop ze 
betrekking hebben. Er zou een keuze kunnen worden 
gemaakt die – in een meer structurele vorm dan de ‘nau-
were samenwerking’ volgens artikel 20 VEU – lidstaten 
met een voldoende samenhangende sociaal-economi-
sche ordening in staat stelt een gemeenschap te vormen 
met gezamenlijke wetgeving.31 Zo zou een – nieuwe – 
gemeenschap binnen de Unie kunnen groeien die de 
andere lidstaten niet meer belast met voor hen moeilijk 
uitvoerbare eisen, maar die wel de voor een beter functi-
oneren van de EMU noodzakelijke eenheid van sociaal-
economisch beleid realiseert. De voordelen van een sterk 
‘heartland’ kunnen dan worden gecombineerd met de 
vrijheid van handelen – en dus de eigenstandige 
kracht – van andere kernen. Weliswaar wordt daarmee 
het dogma aangetast dat de lidstaten na overgangsperio-
des allemaal aan hetzelfde regime onderworpen moeten 
zijn, maar waarom zou dat beter zijn – en beter moeten 
zijn – dan een geordende verscheidenheid? De constitu-
tionele geschiedenis kent meer voorbeelden van asym-

metrische publiekrechtelijke verbanden, waarin een der 
delen een leidende rol vervult.

Andere beleidsterreinen stellen weer andere eisen. 
De Schengenzone lijdt onder evidente – maar onvermijde-
lijke – tekorten aan de buitengrenzen, omdat in het Mid-
dellandse Zeegebied geen rekening is gehouden met geo-
grafische en demografische realiteiten. Een effectieve 
Schengenzone zou dat wel moeten doen. Voor het grens-
toezicht zullen geografische en sociaalgeografische facto-
ren de doorslag kunnen geven, wat men nu al ziet bij de 
gelding van de Schengen-arrangementen voor heel Scan-
dinavië en Zwitserland; niet aangrenzende landen hebben 
daarbij minder belang. De receptie en feitelijke gelding 
van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en 
kapitaal in de drie staten van de Europese Economische 
Ruimte die geen EU-lidstaat zijn, is reeds een – zij het 
gecamoufleerde – vorm van gedifferentieerd lidmaat-
schap. Ook is van belang dat een flexibeler benadering 
van het lidmaatschap van de Europese Unie een minder 
krampachtige benadering van een eventueel Turks lid-
maatschap mogelijk maakt mits – uiteraard – democratie 
en rechtsstaat daar voldoende gewaarborgd worden. 

Alle lidstaten, het Verenigd Koninkrijk niet uitgezon-
derd, hebben er belang bij dat de Europese Unie haar 
internationaal-politieke gewicht behoudt en verder ont-
wikkelt. De Duitse minister Wolfgang Schäuble zag dat 
scherp in een op 27 december 2015 gepubliceerd inter-
view: zowel de ontwikkelingssamenwerking als de Europe-
se defensie moeten worden versterkt en meer middelen 
krijgen, met een Europese krijgsmacht als lange-termijn-
doel.32 Het beginsel van non-discriminatie evenals de eer-
biediging van de rechten van de mens en van andere 
democratische en rechtsstatelijke grondbeginselen zou-
den een – effectievere dan thans – te handhaven eis voor 
alle leden moeten vormen. Het Europese burgerschap 
geeft aan beide juridisch uitdrukking.

Geen publiekrechtelijke superstructuur 
Een steeds hechter verbond is dus geen publiekrechtelij-
ke superstructuur. Het Nederlandse voorzitterschap staat 
aan het begin van 2016 voor vele complexe taken. Wan-
neer de Europese Unie een zwaarlijvig lichaam van 
wereldvreemde zelfzuchtige bureaucraten lijkt – en hun 
supporters een arrogante elite – is het voor de burgers 
moeilijk te geloven dat hun belangen daadwerkelijk wor-
den behartigd. Politici die hun taal lijken te spreken 
– niet alleen in taalkundige zin, maar de taal van onge-
noegen en vervreemding – krijgen gemakkelijk steun. Is 
het mogelijk het narratief van de Europese Unie zodanig 
te veranderen dat wetgeving en beleid gemakkelijker 
worden herkend als diensten aan de samenleving? Kan 
dat op zo’n manier geschieden dat we niet het sentiment 
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versterken als zouden ‘wij’ – in iedere lidstaat en regio – 
een collectiviteit vormen die zich zou moeten bescher-
men tegen buitenstaanders, eerder een fort dan een ver-
bindende open samenleving? 

Dit alles is uiteraard een kwestie van substantie en 
van communicatie over die substantie. Tenslotte is het 
toch zo dat wij Europeanen zijn; of we het willen of niet, 
Nederlander zijn betekent Europeaan zijn. Sommige som-
beraars houden ons graag voor dat er nimmer Europese 
politieke legitimiteit zal worden bereikt omdat we niet 
een gemeenschappelijke Europese taal hebben. (Arm 
Zwitserland met zijn vier officiële talen!) Maar deze 
opvatting is erger dan een misverstand: het is een mis-

kenning van de Europese geschiedenis met al haar inter-
actie, handel en culturele uitwisseling, en de verspreiding 
van ideeën dankzij het vermogen van mensen om elkaar 
te verstaan en te vertalen tussen verschillende talen. 

De actuele taak waarvoor we staan is de democrati-
sche legitimiteit op zo’n manier te reconstrueren dat ze 
waarachtig beantwoordt aan de noden van onze tijden, de 
zeven plagen waarmee ik dit artikel begon. Dit vereist een 
focus in de eerste plaats op taken, en daarna pas op insti-
tuties, voor zover deze het algemeen belang dienen.33 

Daarbij moeten geen nodeloze veranderingen in de insti-
tutionele structuur worden voorgesteld. Een nuchtere her-
beoordeling kan echter ook vragen betreffen over de meri-
tes van de traditionele dogmatische voorkeur voor 
institutioneel uniform lidmaatschap. Het toelaten van 
meer verschillen zou noch inzake de omvang van de bin-
ding van de lidstaten, noch inzake de territoriale omvang 
van de EU bij voorbaat uitgesloten moeten zijn van dis-
cussie. Nationale parlementen hebben uiteraard hun rol, 
maar gele en oranje – of zelfs rode – kaarten zijn niet van-
zelf bruikbare antwoorden op serieuze vragen. Alleen 
groene kaarten – voor Europees dan wel nationaal beleid, 
voor hybride vormen daarvan, of zelfs voor governance 
tezamen met andere actoren – kunnen ook aan het alge-
meen belang ten goede komen. Dat kunnen ook keuzen 
zijn voor het verleggen van het zwaartepunt in wetgeving 
en beleid naar subnationale en transnationale regio’s.34

Een hechter vlechtwerk
De lidstaten van de Europese Unie zouden elkaar dus 
meer los moeten laten om ruimte te maken voor eenheid 
van beleid waar die overtuigend kan worden nagestreefd. 
Een gezamenlijk ervaren noodzaak was en is de grondslag 
van elk publiek commonwealth. Vrij personenverkeer bij 
de uitoefening van beroep en bedrijf, en ook voor studie, 
wordt gewaardeerd, maar zowel socialezekerheidstoerisme 
als het uithollen van het niveau van de arbeidsvoorwaar-
den stuit op weerstand.

We zouden het woord ‘verbond’ opnieuw kunnen ver-
talen, rekening houdend met de Europese identiteit van 
vervlochten culturen die door vertaling zijn verbonden,35 
en klip en klaar moeten uitspreken dat de toekomst van 
de Europese Unie geen kwestie is van het uitbreiden van 
Europese bevoegdheden als zodanig, maar van het 
opnieuw afstemmen van wetgeving en beleid op de 
behoeften van de volkeren van Europa in onze tijd. Euro-
pese wetgeving en beleid zijn niet een instrument voor 
het binnenhalen van voordelen voor ‘onze’ mensen 
– Nederlanders, Britten, Polen – ten koste van andere vol-
keren, maar een poging om recht te doen aan het feit dat 
we ons continent met elkaar moeten delen als een plaats 
om in waardigheid te leven.  

Deze opvatting is erger dan 

een misverstand: het is een 

miskenning van de Europese 

geschiedenis met al haar 

interactie, handel en culturele 

uitwisseling, en de 

verspreiding van ideeën
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