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Na de verkiezing van het Europees Parlement moet nu een nieuwe 

Europese Commissie geformeerd worden. Die procedure heeft veel 

weg van onze kabinetsformatie, compleet met ‘regeerakkoord’.   

Het is belangrijk dat dit zo veel mogelijk in de openbaarheid gebeurt. 

De totstandkoming van een Europese ‘publieke sfeer’ is cruciaal. 

Formatie Europese Commissie
als spektakel in de Europese publieke sfeer

de europese kwestie
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Europese Commissies werden vroeger 
helemaal achter gesloten deuren ge-
vormd. De laatste keer was het al anders. 

De voordracht van de Italiaan Buttiglione, 
 rabiaat tegenstander van homoseksualiteit 
en beoogd commissaris voor justitiële zaken, 
stuitte op fel verzet in het Europese Parlement 
en daarbuiten. Zal de vorming van de nieuwe 
Commissie bijdragen aan de totstandkoming 
van een Europese publieke sfeer die tot nu toe 
niet van de grond komt? Daarvoor moeten 
alle partijen – politici, media en burgerij – 
meedoen. Of de nieuw gekozen Eurosceptici 
daaraan zullen bijdragen moet nog blijken. 

Sinds het Verdrag van Maastricht is de 
 ‘regeerperiode’ van de Commissie vijf jaar, 
net als die van het Parlement. Dit om de 
 invloed van het Parlement te vergroten en 
vooral de Europese politiek levendiger te 
 maken voor de media en het publiek. 

Het eerste direct gekozen Parlement had in 
1981 op eigen initiatief al besloten de Commis-
sie zijn vertrouwen te geven. Deze gewoonte 
werd in het Verdrag van Maastricht (1992) 
vastgelegd als adviesrecht. In 1997 werd de 
rol van het Parlement versterkt in het Verdrag 
van Amsterdam: de Raad vraagt het Parlement 
niet meer alleen om advies over de benoe-
ming van de Commissie, het Parlement moet 
deze ook goedkeuren. De voorzitter van de 
Commissie speelt nu een grotere rol bij de 
samenstelling van zijn team en het veroveren 
van de instemming van het Parlement. Daar-
toe moet hij een werkprogramma voor de 
 komende periode opstellen. Het hele proces 
heeft iets weg van onze kabinetsformatie, maar 
dan ingewikkelder. Het eindigt in ieder geval 
in de volle openbaarheid van het Europese 
Parlement en gaat gepaard met veel open-
bare discussie over zaken die – toch weer – 
achter gesloten deuren zijn voorgekookt. 

Dit keer is de commissiebenoeming extra 
ingewikkeld omdat de ratifi catie van het 
 Verdrag van Lissabon net niet op tijd is afge-
rond. De nieuwe Commissie zou uiterlijk op 

Laatste foto van de voltallige Europese Commissie onder leiding van Barosso (2004-2009).
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regio met een grote schaarste aan nieuwe 
bouwlocaties. Verder is de aantrekkingskracht 
van het aangrenzende Amstel-III/ArenA-
gebied met zijn nieuwe uitgaanscentrum 
enorm toegenomen. De recente keuze van het 
mediaconcern Endemol om aan de Holter-
bergweg een nieuw hoofdkantoor en studio-
complex te vestigen onderstreept de poten-
ties van het Duivendrechtse Veld. 

Visievorming
Met de vaststelling van de structuurvisie 
 Ouder-Amstel 2007 kiest de gemeente nu 
 onomwonden voor een integrale ontwikkeling 
van het Duivendrechtse Veld, waarin naast 
werken en voorzieningen ook wonen is voor-
zien. Dit is mogelijk doordat het Duiven-
drechtse Veld binnen de ‘rode’ contouren van 
de provincie valt, waarbij ook gebouwd mag 
worden in open gebied. In feite kan het 
 Duivendrechtse Veld hierdoor als een grote 
inbreidingslocatie worden beschouwd. Door 
de bebouwing op deze plek te concentreren 
wil Ouder-Amstel het groengebied langs de 
Amstel, dat Amstelveen scheidt van de zuid-
oostlob, ook op langere termijn vrij van 
 bebouwing houden. Maar ze wil ook voor-
komen dat het gebied een zelfde eenzijdige 
invulling met bedrijven en kantoren krijgt als 
Amstel II en III. Daarnaast wil Ouder-Amstel 
de eenzijdige noord-zuidoriëntatie van het 
gebied doorbreken door een aantal verbin-
dingen tussen de kern Duivendrecht en de 
Amstelscheg. 

Het in 2009 verschenen visiedocument 
Ouder-Amstel 2020 gaat nog een stap verder 
en spreekt over een nieuwe woonkern van 
enkele duizenden woningen op een midden-
stedelijke schaal. Het gebied is inmiddels 
nauwkeurig in kaart gebracht en er wordt nu 

aan een nota van uitgangspunten gewerkt. 
Het is al wel duidelijk dat er voor grootschali-
ge woningbouw heel wat hobbels genomen 
moeten worden. Door de vele infrastructuur 
in de omgeving bestaan er nogal wat milieu-
technische beperkingen als gevolg van geluid, 
luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ook 
 gelden in een deel van het gebied restricties 
vanwege Schiphol. Mede daarom gaat Ouder-
Amstel voorlopig van enkele duizenden 
 woningen uit. Amsterdam heeft het over zo’n 
4000 tot 6000 woningen. Er is echter ook 
een stedenbouwkundige verkenning van het 
gebied waarin meer dan 10.000 woningen 
zijn opgenomen. 

Ingewikkeld planproces 
Behalve de programmatische invulling is ook 
het proces interessant. In deze eerste plan-
fase heeft Ouder-Amstel vanuit haar publiek-
rechtelijke rol het initiatief genomen. Zij 
streeft naar een samenhangende ontwikke-
ling van het gebied met ruimte voor woning-
bouw en legt hiervoor de uitgangspunten 
vast. Maar Amsterdam zal als grote buur-
gemeente met haar ruimtelijke belangen en 
omvangrijke grondpositie een belangrijke rol 
gaan opeisen. Zij heeft voor de gebieds-
ontwikkeling een eigen projectbureau Zuid-
oostlob. Ook NS beschikt over veel grond 
rond station Duivendrecht, evenals een Am-
sterdamse woningcorporatie. Ouder-Amstel 
bezit nauwelijks grond en kan zich geen grote 

fi nanciële risico’s veroorloven. In principe 
hoeft dat ook niet meer. In de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening is de positie van de 
 gemeente (zonder grond) en het bestem-
mingsplan versterkt. Zo kunnen in het be-
stemmingsplan nu eisen worden gesteld aan 
de te realiseren woningbouw, bijvoorbeeld 
het aandeel sociale huurwoningen en het 
aandeel dat via particulier opdrachtgever-
schap moet worden gerealiseerd. Het bete-
kent niet dat Ouder-Amstel op eigen houtje 
een bestemmingsplan kan vaststellen. Om 
het plan haalbaar te maken, is overeenstem-
ming met Amsterdam en de andere private 
partners noodzakelijk. In feite zijn partijen 
tot elkaar veroordeeld.

Andere nog op te lossen vraagstukken 
zijn de inpassing van de volkstuinen, de uit-
breidingsplannen van Ajax, de aansluiting 
met het ArenAgebied, de waterberging en de 
te hanteren parkeernormen. Verder is een 
deel van de inwoners van Duivendrecht bang 
voor aantasting van het groene karakter van 
hun dorp. Het alternatief – namelijk meer 
verstedelijking in het groengebied de Amstel-
scheg toestaan – is echter onaantrekkelijk, zo 
niet onhaalbaar. Zo bezien hebben alle partij-
en belang bij een zorgvuldige invulling van 
het gebied. Als de economische crisis niet te 
lang aanhoudt, zal de ontwikkeling naar ver-
wachting vanaf 2012 gestalte krijgen. Rond 
2020 zal dan in Ouder-Amstel een nieuw 
woon- en werkgebied zijn ontstaan dat 
 Amsterdam volwaardig verbindt met het 
stadsdeel Zuidoost. •
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In het gebied liggen vier volkstuincomplexen met in totaal circa 800 tuinen, merendeels van  Amsterdammers 

maar ook van Duivendrechtenaren. Uitgangspunt is om deze functie in te passen in het plan. Hiervoor zullen 

echter ruimtelijke aanpassingen noodzakelijk zijn.
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Amsterdam bezit veel grond   

in Ouder-Amstel en zal een 

belangrijke rol opeisen bij de 

ruimtelijke ontwikkeling

Het Parlement geeft niet meer 

alleen advies, maar moet de 

samenstelling van de Commissie 

ook goedkeuren
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1 november de huidige ploeg van Barroso 
moeten vervangen, maar het Ierse referendum 
over de ratifi catie van het Verdrag van Lissa-
bon is op 2 oktober gepland en er zijn nog 
een paar kleine hobbels te nemen. Men wil 
uitgaan van de afgesproken institutionele 
hervormingen, om de Commissie niet kort 
na de benoeming weer te moeten aanpassen. 

Veranderende voorwaarden
In het Verdrag van Lissabon zijn drie veran-
deringen van belang: de benoeming van de 
voorzitter, de omvang van de Commissie en 
de gelijktijdige bezetting van andere nieuwe 
belangrijke posities in de EU-top.

Zo is in het Verdrag met zo veel woorden 
vastgelegd dat de Europese Raad bij het 
voordragen van een voorzitter voor de Com-
missie rekening moet houden met de uitslag 
van de Europese Parlementsverkiezingen. De 
verwachting was dat de partijen tijdens de 
verkiezingen kandidaten naar voren zouden 
schuiven en dat de Europese Raad de kandi-
daat van de winnende partij zou benoemen. 
Maar de partijen kwamen niet met kandidaten. 
Wat ‘rekening houden met de verkiezings-
uitslag’ dan moet betekenen, is onduidelijk. 

Het Europees Parlement, dat meer ver-
splinterd uit de verkiezingen is gekomen, zal 
in ieder geval assertiever optreden tegen de 
voorgestelde kandidaat en later tegen de voor-
gestelde Commissie. De kandidaat-voorzitter 
heeft het hoe dan ook moeilijker omdat hij of 
zij door een meerderheid van de Europarle-
mentariërs (quorum) moet worden gekozen. 
Voorheen was de meerderheid van stemmen 
van de aanwezigen genoeg. Als het niet lukt 
deze absolute meerderheid te behalen, moet 
de Europese Raad binnen een maand met 
een nieuwe kandidaat komen. Dat zou een 
grote nederlaag zijn. 

De tweede, zeer ongewisse, verandering 
betreft de omvang van de Commissie. Sinds 
het Verdrag van Nice (2001) bestaat de 
 Commissie uit evenveel leden als er lidstaten 
zijn. Elke lidstaat levert een commissaris. 
Voorheen hadden de grotere lidstaten twee 
commissarissen. In het Verdrag van Nice 
staat echter ook dat het aantal leden vanaf 
2009 wordt teruggebracht. Lidstaten zullen 
dan bij toerbeurt commissarissen leveren. 
Omdat dit op veel bezwaren stuit, biedt het 
Verdrag van Lissabon een ronde uitstel. Tot 
2014 houdt iedere lidstaat een commissaris. 
Daarna wordt het aantal teruggebracht tot 
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 achtergrond. In landen met coalitieregeringen 
(zoals Nederland) weten ze alles van de 
 hogere uitlegkunde die dit vereist. In lid-
staten die geen lang formatieproces kennen, 
zijn deze Europese onderhandelingen moei-
lijker te duiden en te dulden.

Ten slotte presenteert de voorzitter zijn 
Commissie en zijn werkprogramma in het 
Europees Parlement. Elke beoogde commis-
saris wordt in de openbaarheid gewogen in 
hoorzittingen van de relevante parlementaire 
commissie. Daarna stemt het voltallig Parle-
ment al dan niet in met de hele Commissie. 

Al deze stappen moeten snel gezet wor-
den om de Europese machinerie draaiende 
te houden. En dat terwijl er binnen het nieuwe 
Europese Parlement beduidende verschui-
vingen hebben plaatsgevonden. In dit besluit-
vormingsproces worden de politieke scheids-
lijnen getrokken die de komende jaren in het 
Europese krachtenveld zichtbaar zullen blijven. 
Om het karakter van de EU als democratische 
rechtsgemeenschap te versterken is het van 
groot belang dat de afwikkeling van dit proces 
in de openbaarheid plaatsvindt. In de wet-
geving zijn daar steeds meer voorwaarden 
voor geschapen. Nu moeten de verschillende 
partijen die de publieke sfeer vorm geven – 
politici, media en burgers – elk hun rol gaan 
spelen. Dat is op het Europese niveau nog 
steeds een groot probleem.

Europese openbaarheid 
In de publieke sfeer vindt de vrije uitwisseling 
van meningen plaats die tot politieke beslui-
ten moet leiden. De private sfeer begint in de 
regel bij de voordeur, daar komen anderen 
niet zomaar bij. Wij zijn eraan gewend dat 
landsgrenzen de gemeenschap omsluiten 
waarin de publieke sfeer gestalte krijgt. Daar-
bij zijn drie partijen betrokken: politieke en 
ambtelijke professionals, media en burgerij. 
De beleidsprofessionals doen voortdurend 
hun zegje. De media brengen al die mede-
delingen over aan de burgerij. De burgerij 
denkt er het zijne van, laat dat via de stembus 
weten en treedt zo nu en dan in de publieke 
sfeer om deel te nemen aan de openbare 
 gedachtewisseling. Tegelijkertijd wordt er 
veel besproken buiten de openbaarheid. 
Soms worden achteraf gespreksverslagen 
openbaar gemaakt (en ‘gelekt’), maar veel 
blijft toch buiten zicht. Bij gelegenheid wordt 
bewust geen paper trail achtergelaten. Soms 
wordt de openbaarheid gemeden ter wille 

van de zuiverheid van het te geven oordeel 
(denk aan het geheime karakter van de 
 stemming bij algemene verkiezingen). 

Als er in de Europese Unie een democra-
tische rechtsgemeenschap van welke vorm 
dan ook tot stand moet komen, hoort daar 
een Europese publieke sfeer bij. De Duitse 
 fi losoof Habermas heeft daar in de vroege 
 jaren negentig al op gewezen en had er ook 
goede hoop op dat het zo ver zou komen. Die 
Europese publieke sfeer kon volgens hem 
naast de nationale publieke sfeer functioneren. 

Nu belanden steeds meer door Europese 
organen behandelde kwesties in de publieke 
sfeer van de lidstaten, waar ze volop worden 
bediscussieerd (euro, migratie, transport en 
milieu). Maar het is duidelijk dat ze daar niet 
kunnen worden afgehandeld. Als de publieke 
sfeer op Europees niveau niet meer tot leven 
komt, zal het Europese idee van een demo-
cratische rechtsgemeenschap uiteindelijk 
stranden. Dan worden steeds minder kwesties 
Europees, want lidstaten trekken zich verder 
terug of ze worden als traditionele buiten-
landse politiek buiten het zicht van de open-
baarheid afgehandeld. Van een bloeiende 
 publieke sfeer is pas sprake wanneer de 
 media hun aandacht richten op interessante 
debatten in Brussel en andere Europese fora, 
en de burgers deze geboeid volgen. Het 
 Europees Parlement zal daarin een sleutelrol 
moeten vervullen. 

tweederde van het aantal lidstaten, tenzij de 
Europese Raad unaniem besluit een ander 
aantal te hanteren. Om tegemoet te komen 
aan de bezwaren van de Ierse kiezers die straks 
in een nieuw referendum weer over het Ver-
drag moeten stemmen, is overeengekomen 
dat elke lidstaat een commissaris houdt. Wordt 
de nieuwe Commissie echter nog benoemd 
onder het Verdrag van Nice, dan zou deze 
maar twaalf tot achttien leden mogen tellen.

Tot slot moeten er nog twee nieuwe top-
posities ingevuld worden: die van Voorzitter 
van de Europese Raad, en die van Hoge 

 Vertegenwoordiger van de Unie voor Buiten-
landse Zaken en Veiligheidsbeleid. In de af-
gekeurde Grondwet heette die functionaris 
Minister van Buitenlandse Zaken van de 
 Europese Unie, maar dat stuitte op veel 
weerstand. De gelijktijdige invulling van 
 functies, die in de Commissie en het voor-
zitterschap van het Parlement vereist nogal 
wat onderhandelingen om een acceptabele 
verdeling te bereiken tussen typen lidstaten 
(groot/klein, west/oost, noord/zuid, oud/
nieuw) en tussen politieke families (christen-
democraten, socialisten, conservatieven, 
 liberalen).

Onderhandelingen
De verdeling van de portefeuilles en de toe-
wijzing van functies is een delicaat proces 
waarin formeel de beoogde Commissievoor-
zitter en het Parlement de hoofdrol spelen, 
met de landelijke politieke circuits op de 

Controverses en politisering
Voor een levendige Europese publieke sfeer 
is de politisering van omstreden kwesties 
noodzakelijk. Het Parlement heeft nu een 
aanzienlijke groep eurosceptici in de gelederen. 
Daarmee krijgt de kritiek op de Europese 
 samenwerking ook in de Europese publieke 
sfeer een stem. En wellicht trekt dat de aan-
dacht van de media en het publiek voor de 
Europese politiek. Eurosceptici proberen in 
ieder geval Europawijd een publiek te berei-
ken. Het in Ierland gestarte Libertas had daar 
bij de verkiezingen nog maar weinig succes 
mee, maar Wilders trekt met veel media-
geruis de Europese binnengrenzen over en 
bereikt daarmee een grensoverschrijdend 
 gehoor. Voor de politisering op Europees 
 niveau is het daarnaast cruciaal dat er echte 
Europese partijen komen die niet slechts als 
zwakke confederaties van nationale partijen 
opereren. 

Het spektakel rond de vorming van de 
nieuwe Europese Commissie kan ook bij-
dragen aan een levendiger publieke sfeer. 
Het raakt de nationale en Europese politici 
en ambtenaren direct. De burgerij kan geïn-
teresseerd raken als het beslissingsproces 
wordt verbonden met inhoudelijke kwesties, 
en de kwaliteiten van voorgedragen personen 
op een afgewogen manier voor het voetlicht 
worden gebracht. Het zou daarmee ook de 
media kunnen inspireren. 

Rond het werkprogramma van de Commis-
sie vinden discussies plaats over tal van 
 interessante onderwerpen, zoals de omvang 
c.q. bemoeienis van Europa, de balans tussen 
een innovatief en een sociaal Europa, solida-
riteit in crisistijd en versoepelde toetreding 
tot de eurozone, en rond de verschuivingen 
van de begroting van Landbouw naar andere 
posten. Ook kwesties rond vrede en veiligheid 
en op het gebied van politionele en justitiële 
samenwerking – ondanks de geringe inbreng 
van het Parlement – zullen waarschijnlijk veel 
aandacht krijgen in de hoorzittingen en daar-
mee in de media en het publiek. 

Natuurlijk is dit voor liefhebbers van 
 Europa allemaal een riskant avontuur: het 
kan eindigen in de ontmanteling van de Euro-
pese samenwerking zoals wij die nu  kennen. 
Maar het kan ook leiden tot een levendige 
Europese publieke sfeer, onmisbaar onder-
deel van een verdere succesvolle ontwikke-
ling van de Europese samenwerking. •

Bij de politisering van de Europese politiek hoort een zekere polarisering tussen Commissie en Parlement. Uit de Euro-

barometer 70 van oktober en november 2008 blijkt dat gemiddeld 47 procent van de EU-burgers de Commissie ver-

trouwt. Het Parlement scoort wat beter met gemiddeld 51 procent. De verschillen tussen lidstaten zijn weer opvallend 

groot. Nederland is de enige lidstaat waar de burger minder vertrouwen heeft in het Parlement dan in de Commissie. 

Vertrouwen in de Europese Commissie en in Europees Parlement

De verdeling van de portefeuilles 

en de toekenning van functies  

is een delicaat proces

We weten nog niet   

hoeveel leden de nieuwe  

Commissie gaat tellen
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De Eurosceptici van het in Ierland gestarte 

Libertas bereikten bij de verkiezingen vooralsnog

een beperkt publiek, maar de kritische geluiden 

klinken ook elders steeds luider.


