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Woord vooraf

Voor het Europees Parlement was 2014 een bijzonder jaar. In 
niet minder dan 28 landen gingen de inwoners naar de stem-
bus om hun afgevaardigden aan te duiden. Deze stembusgang 

kwam vijfendertig jaar nadat het Parlement voor het eerst rechtstreeks 
werd verkozen en honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog 
die een ‘Europese burgeroorlog’ kan worden genoemd. Enkele dagen 
voor de 70ste verjaardag van de geallieerde landing in Normandië die 
het einde van WO II inluidde, gingen de (klein-)kinderen van de solda-
ten die elkaar in de twee wereldoorlogen bevochten, naar de stembus. 
Dankzij de Europese integratie werden de erfvijanden collega’s en zitten 
hun nazaten broederlijk naast elkaar in het Europees Parlement (EP).

Sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het EP in 1979 heeft 
Europa een lange weg afgelegd. De EG van toen breidde stelselmatig 
uit en vervelde tot de EU. Het Parlement anno 2014 heeft nog weinig 
gemeen met de eerste assemblee. In 1979 gingen de inwoners van 
amper negen landen naar de stembus; in mei 2014 konden 375 miljoen 
kiezers van liefst 28 landen hun 751 afgevaardigden aanduiden voor het 
Europees Parlement.

Dit boek maakt een balans op van de ‘Belgen in het Parlement’ sinds 
die eerste stembusgang. Het neemt u mee in de tijd. Het blikt terug 
op de acht stembusslagen die in ons land rond Europa hebben 
gewoed. Elke verkiezing krijgt een inleiding met een situering van de 
nationale en/of internationale politieke context. Verder is er, uiteraard, 
aandacht voor de volledige resultaten; opgesplitst per kieskring en 
grafisch voorgesteld. Die resultaten worden nog eens aangevuld met 
de namen van de verkozenen en hun partij.

Dit boek laat u dus kennismaken met alle Belgen die sinds 1979 in het 
Europees Parlement hebben gezeteld. De afgevaardigden komen niet 
alleen per verkiezing aan bod, maar ook alfabetisch zodat u in één 
oogopslag kunt zien wie wanneer heeft gezeteld. Het wordt een 
heuse Van A tot Z of van Aelvoet tot Zrihen. U zult ontdekken dat meer 
dan honderd Belgen in het EP hebben gezeteld of nog zetelen.

Om het beeld te vervolledigen brengt het boek een helder overzicht van 
de verschuivingen die zich tijdens de legislaturen hebben voorgedaan. 
Veel opvolgers groeiden uit tot blijvers; anderen zochten nieuwe oorden 
op of verdwenen in de politieke nevelen. U zult met verrassende 
namen geconfronteerd worden. Zo verneemt u dat de carrière van de 
Vlaamse liberaal Karel De Gucht in het EP startte. Hij was in 1980 pas 
26 jaar toen hij in het Parlement belandde. Nadien arriveerde geen 
ander Belgisch lid dat jonger was. Het oudste Belgische EP-lid op het 
moment van de verkiezingen is Jean Rey. Hij was al 77 jaar toen hij in 
1979 in het EP ging zetelen. Daarmee zette deze Franstalige liberaal 
een orgelpunt achter een schitterende Europese carrière waarin hij 
ook voorzitter was van de Commissie.

Er is een apart hoofdstuk over de vrouwen binnen de groep van Belgische 
afgevaardigden. Daaruit blijkt dat het in 1979 bepaald pover gesteld was 
maar dat de vertegenwoordiging van dames later substantieel groeide. 

Het boek bevat ook een ‘top tien’ op het vlak van de dienstjaren in het 
Parlement. Mutatis mutandis verneemt u ook wie de kortste carrières 
hadden als lid van het Europees Parlement. Bepaald verrassend als u 
leest dat een politicus slechts twee dagen lid van het EP was. Het 
uitgebreide hoofdstuk. Het uitgebreide hoofdstuk 'Van adelbrieven 
tot geslaagde invalbeurten' is opmerkelijk en bijzonder leerrijk.

Het hart van dit werk wordt gevormd door interviews met de lijsttrekkers 
bij de eerste verkiezingen in 1979. De interviews dateren van eind 2003 
in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie. Op dat ogenblik 
leefden de lijsttrekkers nog allemaal. Ze waren, elk op hun manier, 
actief betrokken bij de ‘democratische’ start van het Parlement. In de 
rechtstreekse verkiezingen zagen sommigen de vervulling van een 
Europese droom. De acht boegbeelden van toen hebben hun eigen 
verhaal en komen uitgebreid aan bod. Hun verhaal is een levensecht 
‘document humain’. Ze verwoorden hooggespannen verwachtingen, 
geven inzicht in de chaotische begindagen of wekken vergeten 
momenten weer tot leven.

Omdat intussen enkele lijsttrekkers overleden zijn, krijgen de interviews 
een extra dimensie. Hun visie op de start van het EP vullen we aan met 
drie nieuwe interviews waar politici die later in het Parlement belandden 
en er naam en faam verwierven, hun zeg doen over het Parlement van 
vandaag. Of in het geval van Wilfried Martens, de brug slaan tussen 
ervaringen in de Europese Raad en het EP.

De interviews en talloze overzichten vormen een poging om u kennis te 
laten maken met de Belgen in het Europees Parlement. De overzichten 
zijn cijfermatig; de getuigenissen zijn levensecht. Samen vormen ze dit 
werk dat een uitnodiging is om terug te blikken op meer dan drie decennia 
rechtstreeks verkozen Europees Parlement en inzicht te krijgen in de 
belangrijke plaats die het EP sinds het Verdrag van Lissabon bekleedt.

Ik hoop dat hun woorden u aanspreken en dat u verrast wordt door de 
kleine en grote weetjes rond de Belgische afgevaardigden in het Europees 
Parlement.

     

Sjerp van der Vaart
Hoofd van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België

WOORD VOORAF

Het Europees Parlement in België.
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woord van de auteur

In 1979 stuurden 9 landen 410 afgevaardigden naar Straatsburg; 
vijfendertig jaar later, in mei 2014 namen niet minder dan 28 landen 
deel aan de verkiezingen en telde het EP 751 leden. Sinds de 

verkiezingen van 2014 zetelen nog 21 Belgen in het Parlement; drie 
minder dan bij de start en zelfs vier minder dan bij de verkiezingen 
van 1994 en 1999. De inkrimping komt op het conto van zowel de 
Nederlandstaligen als de Franstaligen.

Sinds de eerste verkiezingen is het Parlement echter niet alleen 
numeriek gegroeid, het heeft ook inhoudelijk aan gewicht en invloed 
gewonnen en de debatten lopen volgens strakke schema’s. Een 
belangrijk kenmerk is de beperkte spreektijd die de politieke fracties 
in de debatten krijgen. 

Met de komst van nieuwe leden moest het EP telkens een nieuw 
evenwicht zoeken. Dat was vooral het geval na de verkiezingen van 
2004 toen het Parlement nieuwkomers uit liefst tien landen moest 
integreren. Bij de verkiezingen van 2009 mochten ook de burgers 
van Bulgarije en Roemenië hun afgevaardigden aanduiden. En bij de 
verkiezingen van 2014 was het de beurt aan de Kroaten om hun 
leden van het EP rechtstreeks aan te duiden nadat het land op 1 juli 
2013 de 28ste lidstaat van de Europese Unie werd. 

In het nieuwe Parlement dat in mei 2014 samengesteld werd, zetelen 
nog 751 leden; van wie 21 Belgen. Zo is vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon. Dat Verdrag heeft het Parlement, om de woorden van 
Times-journalist David Wood uit het begin van de jaren tachtig te 
parafraseren "not only a presence but also a power" gegeven.  
Het Parlement krijgt door dat verdrag extra troeven. Het staat nu op 
voet van gelijkheid met de Raad van Ministers in de besluitvorming 
over de overgrote meerderheid van de EU-wetgeving. In meer dan  
40 nieuwe beleidsdomeinen beslist het EP nu volwaardig mee.  
Bij die beleidsdomeinen horen landbouw, energie, veiligheid, immi-
gratie en de structuurfondsen. 

Bovendien krijgt het Parlement een stem in de keuze van de  
(kandidaat-)voorzitter van de Europese Commissie. In 2012 riep het 
EP de Europese partijen op om bij de komende verkiezingen een 
kandidaat-voorzitter voor te dragen. Op die manier zou de Europese 
kiezer een extra reden hebben om te gaan stemmen omdat hij 
inspraak zou krijgen over de nieuwe voorzitter van de Commissie. 

Bij de verkiezingen van mei 2014 werd dat punt uit het Verdrag van 
Lissabon alvast in de praktijk omgezet. Vijf "politieke families"  
schoven immers een zogenaamde Spitzenkandidat naar voren die 
in heel de Unie mee campagne voerde. De liberalen duidden  
Guy Verhofstadt aan als hun kandidaat voor het voorzitterschap van 
de Commissie.

Die vernieuwing zorgde echter niet voor het verhoopte succes want 
de opkomst in de 28 EU-landen ging er niet op vooruit. Niettemin 
werd de kandidaat van de grootste politieke familie (de christende-
mocraten), de Luxemburgse ex-premier, Jean-Claude Juncker, ook 
daadwerkelijk benoemd als voorzitter van de Europese Commissie.
In een ander voorstel pleitte het EP ervoor ‘zoveel mogelijk leden van 
de volgende Commissie te kiezen uit de nieuw verkozen 
Europarlementsleden'. Zo zou de volgende Commissie een betere 
balans krijgen. Dat voorstel bleek bij het aantreden van de 
Commissie alvast formeel te zijn gehonoreerd. Marianne Thyssen 
die voor ons land van het Parlement naar de Commissie verhuist, 
vindt daar zes collega's terug met een EP-stempel. 

De hele Commissie, met inbegrip van de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid, moet 
het fiat van het Europees Parlement krijgen alvorens aan de slag te 
kunnen gaan.

Met het Verdrag van Lissabon heeft de integratie van Europese 
landen, die toch de belangrijkste opzet was van de founding fathers 
meer dan zestig jaar geleden, een geweldige stap voorwaarts gezet. 
Enkele weken na de Europese verkiezingen van mei 2014 startten 
de herdenkingen voor het begin van de Eerste Wereldoorlog; in feite 
een ‘Europese burgeroorlog’. Dankzij Europa is een dergelijke  
‘burgeroorlog’, zeventig jaar na het einde van WO II, ondenkbaar 
geworden. Europese integratie als garantie voor vrede blijft een  
cruciale overweging. De voorzitter van de Europese Raad, Herman 
Van Rompuy, zei eind augustus 2013 nog: ‘Ik doe niet meewarig 
over 60 jaar vrede’. En in maart 2014 kwam de Amerikaanse presi-
dent Barack Obama in een bevlogen toespraak in Brussel de 
Europeanen nog voorhouden dat “we nooit de vooruitgang die hier 
in Europa is geboekt en naar de rest van de wereld is verspreid, als 
vanzelfsprekend mogen beschouwen.”

Het Europees Parlement  staat mee garant voor die vrede en illustreert 
de vooruitgang die geboekt is. Anno 2015 is het EP gewapend om die 
opdracht te vervullen en de stem van de 500 miljoen burgers van de 
Europese Unie te laten klinken.

Johan Cuppens
Auteur

Na acht rechtstreekse verkiezingen ziet het Europees Parlement er heel anders uit dan bij de start 
in 1979. Met het Verdrag van Lissabon heeft het EP bovendien extra troeven gekregen. 

WOORD VAN DE AUTEUR

Ondertekening van het Verdrag van Lissabon, 2007.
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1948-1979 Van idee tot 
realisatie Aan de eerste verkiezingen ging een lange (lijdens-)weg vooraf.  

Het denkbeeld om verkiezingen in Europa te organiseren, werd voor 
het eerst geopperd tijdens het historische congres van de Europese 

Beweging in Den Haag. We schrijven dan 1948. Toen drie jaar later het 
verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) werd ondertekend, was sprake van een Parlementaire Vergadering. 
Ook het Verdrag van Rome (1957) nam het idee van een parlementaire 
vergadering over, maar ging tegelijkertijd een stap verder. De Vergadering, 
die ook toen al Europees Parlement werd genoemd, kreeg immers de 
opdracht een procedure uit te werken voor rechtstreekse verkiezingen.

Het Parlement kweet zich van zijn taak. In mei 1960 keurde het een  
ontwerptekst betreffende verkiezingen goed. De Belg Fernand Dehousse 
was de verslaggever van de tekst. De Europese ministerraad had er echter geen 
oren naar en schoof het thema op de lange baan. In 1969 blies het Parlement 
het stof van het dossier en diende het opnieuw in bij de ministerraad. 

Een doorbraak hing in de lucht, zeker toen de Europese Top van Den Haag 
er zich mee bemoeide en de ministers opdroeg de mogelijkheden van  
verkiezingen te onderzoeken. Ook dit leverde niets op.

De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het 
Europees Parlement kwamen in 1979 niet 
plots uit de lucht gevallen. Uiteraard niet. Aan 
de verkiezingen was veel politiek getouwtrek 
vooraf gegaan. Toen alles in kannen en kruiken 
leek, liep het mis en moesten de verkiezingen, 
die aanvankelijk voor 1978 gepland waren, nog 
een jaar worden uitgesteld.

19671967

1948-1979 I VAN IDEE TOT REALISATIE

1957 1958

1956

1960

1961

1979

1956

Het was wachten op de topconferentie van Europese staats- en regeringsleiders 
op 9 en 10 december 1974 in Parijs; de eerste top van de Franse president 
Valéry Giscard d’Estaing en de Duitse kanselier Helmut Schmidt. Op die top, die 
ook de aanzet was voor het rapport Tindemans over de Europese Unie, viel de 
definitieve beslissing over de rechtstreekse verkiezingen. 

De oproep van de top viel niet in dovemansoren bij het Parlement dat in januari 
1975 al uitpakte met een nieuwe ontwerptekst voor de verkiezingen. Gekibbel 
over het dubbel mandaat en het aantal zetels voor elk land zorgde nog voor 
vertraging maar op 20 september 1976 werd de officiële akte betreffende de 
verkiezingen uiteindelijk ondertekend.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de verkiezingen in mei/juni 1978 
zouden worden gehouden, maar al spoedig bleek die datum onhoudbaar, 
o.a. omdat de Britten lieten weten meer tijd nodig te hebben om technisch 
alles in orde te krijgen.

Uiteindelijk gingen de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees 
Parlement door in de lente van 1979. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en Ierland stemden op donderdag 7 juni; de overige vijf landen 
op zondag 10 juni. Samen duidden 111 miljoen kiezers 410 afgevaardigden 
aan voor een mandaat van vijf jaar. Ons land stuurde 24 leden naar Straatsburg.

1948  Congres Europese Beweging in Den Haag. 
1951  EGKS-verdrag in Parijs ondertekend.
1952  Paul-Henri Spaak voorzitter van EGKS-vergadering.
1956  Suez-crisis.  
 Opstand in Hongarije.
1957  Verdrag van Rome (EEG en Euratom).
1958  Europees Parlement vergadert in Straatsburg.
1960  Huwelijk koning Boudewijn en koningin Fabiola.
1961  Bouw Berlijnse Muur.
1962  Rakettencrisis rond Cuba.
1963  Toetredingsonderhandelingen met Groot-Brittannië afgebroken. 
 Amerikaanse president J.F. Kennedy in Dallas doodgeschoten.
1965  Generaal Mobutu grijpt macht in Congo.
1967  Zesdaagse Oorlog tussen Israël en Arabische landen.
 Jean Rey voorzitter van Europese Commissie.
1968  Praagse Lente.
1969  Eerste mens op de maan. 
 Eddy Merckx wint Ronde van Frankrijk. 
1972   Bloody Sunday in het Noord-Ierse Londonderry.  
 Terreur op Olympische Spelen in München.
1973  Eerste uitbreiding van de EG met Groot-Brittannië,  
 Denemarken en Ierland. 
 Jom Kippoer-oorlog in Israël.  
 Staatsgreep in Chili.
1974  EG-top in Parijs beslist tot houden van verkiezingen. 
 Einde kolonelsregime in Griekenland.  
 Einde dictatuur in Portugal.
1975  Overlijden Spaanse dictator Franco.
1976  Explosie in chemische fabriek in het Italiaanse Seveso.
1979  Eerste Europese verkiezingen EP.  
 Louise Weiss leidt openingszitting EP.

1974

19621963

1965

1948-1979 I VAN IDEE TOT REALISATIE
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Joegoslavische  
president Tito overlijdt.

Leo Tindemans

1979

In juni 1979 ging een droom van veel Europeanen in vervulling. 
De oproep die het Congres van de Europese federalisten in  
Den Haag in 1948 had geformuleerd, werd ingelost.

Eerste europese 
verkiezingen.

Simone Veil wordt eerste  
voorzitter. 1980

 1979  Triomf 
  voor Leo Tindemans

Was het een speling van het lot dat nog voor de eerste verkie-
zingen werden georganiseerd Jean Monnet, één van de 

vaders van Europa, in maart overleed? Hij zou de realisatie van een 
droom – een verkozen Europees Parlement – niet meer meemaken. 
Deze Franse staatsman had van 1952 tot 1955 de Hoge Autoriteit 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal – de voorloper 
van de Europese Commissie – voorgezeten. 

De eerste voorzitter van de Parlementaire Vergadering (zoals  
het Europees Parlement toen nog werd genoemd) was de Belg 
Paul-Henri Spaak.

De verkiezingen in België verliepen in een heel aparte 
politieke context 

Na de parlementsverkiezingen van 17 december 1978, volgend 
op het ontslag van de regering-Tindemans, duurde de politieke 
crisis uitzonderlijk lang. Pas op 3 april 1979 legde de nieuwe 
bewindsploeg van christendemocraten en socialisten plus het 
Front des Francophones (FDF), de eed af. Het was de eerste 
regering van Wilfried Martens.

Velen zagen in de Europese verkiezingen een ‘heruitgave’ van de 
parlementsverkiezingen van een half jaar eerder. Men keek vooral 
uit naar de score van Leo Tindemans die op 11 oktober 1978,  
in de nasleep van de Egmont Akkoorden, plots het ontslag van de 
regering had aangeboden.

Met bijna één miljoen voorkeurstemmen werd Tindemans 
‘geplebisciteerd’.

De Europese verkiezingen verliepen volgens nieuwe spelregels

Het kiezerskorps was voor het eerst opgedeeld in een 
Nederlandstalige en een Franstalige kieskring. Er waren drie 
kieskringen: Vlaanderen (de vier Vlaamse provincies en het 
arrondissement Leuven), Wallonië (de vier Waalse provincies en 
het arrondissement Nijvel) en het kiesarrondissement Brussel – 
Halle – Vilvoorde. In Vlaanderen konden alleen Nederlandstalige 
kandidatenlijsten worden ingediend; in Wallonië alleen Franstalige. 
In Brussel – Halle – Vilvoorde konden alle partijen een lijst indienen; 
de kiezers hadden er een stembiljet dat op de ene zijde de Vlaamse 
partijen en op de andere zijde de Franstalige partijen vermeldde.

Behalve de Volksunie en de Parti Socialiste stuurden de traditionele 
partijen hun voorzitters in de Europese arena.

 1979 I TRIOMF VOOR LEO TINDEMANS

Falklandoorlog.

Griekenland wordt 
lid van de EG.

François Mitterrand 
wordt president van 
Frankrijk.

Tweede europese 
verkiezingen.

1983

1982

1984Ronald Reagan 
wordt president 
in de VS.

1981

Betogingen tegen 
de plaatsing van 
kruisraketten.

Applaus voor Simone Veil na verkiezing als eerste voorzitter in 1979.
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PS   4   (fractie S)

Fernand Delmotte
Ernest Glinne
Anne-Marie Lizin
Lucien Radoux

PSC   3   (fractie EPP)

Fernand Herman
Victor Michel
Charles-Ferdinand Nothomb

PRL   2   (fractie L)

André Damseaux
Jean Rey

FDF/RW   2   (NA)

Paul-Henri Gendebien
Antoinette Spaak

CVP   7  (fractie EPP)

Lambert Croux 
Paul De Keersmaeker 
Jaak Henckens
Leo Tindemans
Marcel Vandewiele
Joris Verhaegen
Jan Verroken

BSP   3   (fractie S)

Marcel Colla  
Karel Van Miert  
Willy Vernimmen

PVV   2   (fractie L)

Willy De Clercq 
Herman Vanderpoorten

VU   1   (fractie CDI)

Maurits Coppieters

10 juni 1979

1

Ps
27,43%

prl
17,76%

psc
21,24%

fdf rw
19,75%

andere
13,82%

1PVV
15,32%

BSP
20,9%

CVP
48,09%

VU
9,71%

andere
5,98% Nederlandstalige kieskring  13 verkozenen

Franstalige kieskring  11 verkozenen

Bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement haalt CVP-voorzitter  
Leo Tindemans bijna één miljoen (983.000) voorkeurstemmen.

resultaat europees parlement: 410 verkozenen

resultaat België: 24 verkozenen

S: Socialistische Fractie

EPP: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocratische Fractie)

ED: Europese Democratische Fractie

COM: Communistische Fractie en geestverwanten

L: Liberale en Democratische Fractie

DEP: Fractie van Europese democraten voor de vooruitgang

CDI: Fractie voor de technische coördinatie en de verdediging van de onafhankelijke groepering en leden

NA: Niet-Ingeschrevenen

S 112
EPP 108
ED 63
COM 44
L 40
DEP 22
CDI 11
NA 10
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Internationaal
      Nieuws
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Margaret Thatcher 
Internationaal ging in 1979 veel aandacht uit naar de regeringswissel in 
Groot-Brittannië. Margaret Thatcher kwam met haar conservatieve equipe 
in de plaats van de Labour - regering geleid door James Callaghan.  
De Iron Lady deed haar intrede op het Europese toneel en de EG  
zou het snel geweten hebben.

bootvluchtelingen 
De wereld maakte dat jaar ook kennis  
met de ’bootvluchtelingen’, Vietnamezen 
en Cambodjanen die vaak met gammele 
vaartuigen de oorlogsellende in eigen  
land ontvluchtten. 
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Salt II-akkoord
In Wenen ondertekenden de Amerikaanse president 
Jimmy Carter en partijleider Leonid Breznjev van  
de Sovjet-Unie het zogeheten Salt II-akkoord over  
de beperking van het aantal strategische offensieve 
kernwapens in beide landen.

Johannes Paulus II 
En terwijl de inwoners van de negen landen 
van de Europese Gemeenschap gingen  
stemmen voor het Europees Parlement, 
bracht paus Johannes Paulus II een  
bezoek aan zijn geboorteland Polen.
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1984

Europees Parlement keurt rapport-
Spinelli goed over oprichting van 
de Europese Unie.

Tweede europese 
verkiezingen.

V olgens David Wood in The Times slaagde Veil erin het Parlement 
"a presence if not a power" te geven. De Nederlandse socialist 
Piet Dankert nam in de tweede helft van de legislatuur de 

voorzittershamer over. Met hem begon het serieuze werk. Hij 
slaagde erin de organisatorische wildgroei van het niet-recht-
streeks verkozen parlement weg te snoeien.

Het eerste Parlement moest veel leren

Van de 410 leden kwamen slechts 77 uit het niet-rechtstreeks 
verkozen Parlement; 212 hadden geen enkele parlementaire ervaring 
en 125 leden hadden nog een dubbel mandaat zodat ze hun aandacht 
moesten verdelen tussen hun Europese en het nationale werk.  
Vaak kwam Europa slechts op de tweede plaats.

Dat belette niet dat het Europees Parlement enkele keren van zich liet 
spreken. Het liet een eerste keer zijn tanden zien toen het op  
13 december 1979 de begroting voor 1980 wegstemde zodat de 
Europese instellingen het enkele maanden met voorlopige twaalfden 
moesten zien te rooien. Die verwerping volgde na de dramatische 
Europese Top van Dublin waar de Britse eerste minister Margaret 
Thatcher tot zeven maal toe herhaalde "I want my money back". Het 
zou tot de Top van Fontainebleau in juni 1984 duren alvorens de  
EG een door iedereen aanvaard compromis kon uitwerken en de 
budgettaire angel uit de Europese voet werd verwijderd.

De discussie over de Britse bijdrage woog dus (mee) op de tweede 
verkiezingen in juni 1984. In dezelfde campagne speelde de roep naar 
een Europese Grondwet mee. Op 14 februari 1984 (Valentijnsdag) had 
het Parlement immers een belangrijk verslag van de charismatische 
Italiaan Altiero Spinelli over een Europees Handvest goedgekeurd.

Bij de totstandkoming van dat Handvest had de jonge Vlaamse 
liberaal Karel De Gucht een belangrijke rol gespeeld. In februari 
1980 had hij Herman Vanderpoorten opgevolgd. Hij was met zijn 
26 jaar het jongste Belgische lid van het Europees Parlement  
(een ‘record’ dat nog overeind staat). De Gucht trok in 1984 de lijst 
van de Vlaamse liberalen en zou tot 1994 in het EP zetelen.

Van de lijsttrekkers uit 1979 bleven vijf jaar later alleen de socialisten 
Karel Van Miert en Ernest Glinne over. Was het daarom dat de  
socialisten in Vlaanderen én Wallonië gevoelig vooruitgang boekten? 
Andere winnaars waren de milieupartijen. Verkozenen van Agalev 
– Paul Staes – en Ecolo – François Roelants du Vivier – gaven de 
Belgische afvaardiging in Straatsburg een groen randje.

Paul Staes

In zijn eerste legislatuur had het Europees Parlement zich  
moeizaam een eigen profiel proberen aan te meten.  
Met de Franse liberale Simone Veil als eerste voorzitster  
had het Europees Parlement een aantrekkelijk ’uithangbord’  
en bovendien iemand die de Europese zaak genegen was.

1984  Parlement 
  krijgt groene rand

 1984 I PARLEMENT KRIJGT GROENE RAND

Europese 
Eenheidsakte 
van kracht.

Spanje en 
Portugal worden 
lid van de EG.

Derde europese 
verkiezingen.

1989

Nucleaire ramp 
in Tsjernobyl 
(Oekraïne).

1987

Val Berlijnse 
Muur.

Aantreden Michail 
Gorbatsjov als 
Sovjetleider.

Jacques Delors 
voorzitter van  
de Europese 
Commissie.

1985
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PS   5  (fractie S)

Raymonde Dury 
Ernest Glinne 
José Happart  
Anne-Marie Lizin   
Marcel Remacle

PSC   2   (fractie EPP)

Gérard Deprez 
Fernand Herman

PRL   3   (fractie L)

Luc Beyer de Ryke 
Daniel Ducarme1 
Michel Toussaint

ecolo   1   (fractie ARC)

François Roelants du Vivier

(1) Vervangt Roger Nols die niet zetelt.

CVP   4  (fractie EPP)

Raf Chanterie   
Lambert Croux   
Rika De Backer – Van Ocken 
Pol Marck

SP   4   (fractie S)

Jef Ulburghs   
Marijke Van Hemeldonck  
Karel Van Miert 
Willy Vernimmen

PVV   2   (fractie L)

Karel De Gucht  
August De Winter 

VU   2  (fractie ARC)

Willy Kuijpers
Jaak Vandemeulebroucke

Agalev   1  (fractie ARC)

Paul Staes

1

Ps
34,04%

FDF
6,38%

prl
24,14%

psc
19,47%

Ecolo  
9,85%

andere
6,12%

1

PVV
14,19%

SP
28,13%

CVP
32,53%

VU
13,91%

andere
4,16%

Agalev
7,08%

17 juni 1984
Ecologisten doen hun intrede.
José Happart naar Straatsburg.

S: Socialistische Fractie

EPP: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocratische Fractie)

ED: Europese Democratische Fractie

COM: Communistische Fractie en geestverwanten

L: Liberale en Democratische Fractie

RDE: Fractie van verenigde Europese democraten

ARC: Regenboogfractie: Federatie van Groen Alternatieve Europese Alliantie, Agalev en Ecolo, Deense Volksbeweging  
tegen het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap en de Europese Vrije Alliantie, binnen het Europees Parlement
DR: Europese Rechtse Fractie

NA: Niet-Ingeschrevenen

S  130
EPP  110
ED  50
COM  41
L  31
RDE  29
ARC  20
DR  16
NA  7

Nederlandstalige kieskring  13 verkozenen

Franstalige kieskring  11 verkozenen

resultaat europees parlement: 434 verkozenen

resultaat België: 24 verkozenen

 1984 I PARLEMENT KRIJGT GROENE RAND
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84

Koude Oorlog 
De Koude Oorlog bereikte een nieuw hoogtepunt met de verhitte discussies over 
de plaatsing van middellange afstandraketten in West-Europa. In de Sovjet-Unie 
heerste crisis na het overlijden van Joeri Andropov die slechts vijftien maanden 
partijleider was geweest. Zijn opvolger, Konstantin Tsjernenko, zou evenmin 
lang het land besturen. In die crisissfeer besliste Moskou de Olympische 
Spelen in Los Angeles te boycotten. 

bomaanslag IRA" 
De Britse premier Margaret Thatcher overleefde 
een bomaanslag van het IRA tegen het Grand 
Hotel in Brighton waar de conservatieven hun 
partijcongres hielden.

MOOrD OP Indira Gandhi" 
In 1984 werd de Indiase premier Indira Gandhi door  
Sikh-bewakers vermoord.  
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Ronald Reagan" 
In de VS werd Ronald Reagan met een 
overweldigende meerderheid herkozen 
als president.
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Het Parlement toonde zich niet enthousiast over de Eenheidsakte 
omdat zijn bevoegdheden veel minder verruimd waren dan 
gehoopt. Echte medebeslissingsbevoegdheid bleef uit. 

Volgens de voorzitter van de institutionele commissie, de Italiaan 
Altiero Spinelli, had de Top van Luxemburg ’de muis vertrappeld die 
in de jaren daarvoor was gebaard’.

De derde rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement 
op 18 juni 1989 werden in ons land gekenmerkt door de terugkeer 
van twee oudgedienden. Willy De Clercq had begin januari zijn zitje 
in de Europese Commissie moeten afstaan aan Karel Van Miert en 
voerde de PVV-lijst aan. De inbreng van De Clercq kon de liberalen 
niet voor verlies behoeden.

Ook de christendemocraat Leo Tindemans keerde terug naar het 
Europees Parlement dat hij in 1981 verlaten had om minister van 
Buitenlandse Zaken te worden. Dankzij Tindemans konden de christen-
democraten (een deel van) hun forse verlies van 1984 goedmaken.

Aan de verkiezingen waren communautaire spanningen 
voorafgegaan

De Vlaamse partijen hadden aangedrongen op een wijziging van 
de verdeelsleutel: 13 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen in  
14 Nederlandstaligen en 10 Franstaligen. Ze beriepen zich daarbij 

op de jongste bevolkingscijfers. Uiteindelijk haalden de Vlamingen 
hun slag niet thuis en bleef de verdeelsleutel ongewijzigd.

De verkiezingszondag kende zijn eigen incident dat in feite weinig 
meer was dan een fait divers. Om een openlijke confrontatie in het 
rebelse Voeren te voorkomen, liet minister van Binnenlandse Zaken, 
Louis Tobback, kantinewagens van de Civiele Bescherming aanrukken 
die als stembureau waren ingericht.

Toen de stemmen geteld waren, bleek dat de groenen van Agalev 
en de nationalisten van het Vlaams Blok duidelijke stemmenwinst 
hadden geboekt. Voor Agalev betekende de procentuele winst geen 
extra zetel. Het Vlaams Blok deed voor het eerst zijn intrede in het 
Europees Parlement.

Terwijl de Nederlandstalige socialisten fors verlies leden en een zetel 
moesten inleveren, gingen hun Franstalige collega’s met 4 procent 
vooruit, zonder echter zetelwinst te boeken. Ecolo kreeg niet alleen 
meer stemmen, het kaapte ook een tweede EP-zetel weg.

Willy De Clercq

Tijdens de voorbije vijf jaar had het EP veel werk verzet. Het werd  
meegezogen in de dynamiek die Jacques Delors, die in 1985 voorzitter 
van de Europese Commissie was geworden, op gang had gebracht. 

De Europese Eenheidsakte die op de Top van Luxemburg in 
december 1986 (moeizaam) was goedgekeurd, moest de weg  
vrijmaken om voor einde 1992 een interne markt te bereiken.

1989  Oudgedienden  
  keren terug

1989

Bloedbad op 
Tiananmenplein 
in Peking.

Derde europese  
verkiezingen.

1990

Lech Walesa wordt 
president van Polen.

 1989 I OUDGEDIENDEN KEREN TERUG 

België voorzitter 
van de EU.

Akkoorden van Oslo 
tussen Israël en 
Palestijnen.

Vierde europese 
verkiezingen.

1994

Lancering  
interne markt.

Verdrag van Maastricht treedt in 
werking. Grondslag gelegd voor 
Economische en Monetaire Unie. 
Voortaan is er sprake van 
Europese Unie.

1993
1992

Golfoorlog.
 

Ontbinding van het 
Warschaupact.

1991
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 1989 I OUDGEDIENDEN KEREN TERUG 

Verdrag van Maastricht wordt ondertekend, 1992.
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PS   5  (fractie PES)

Claude Desama 
Elio Di Rupo1 
Raymonde Dury  
Ernest Glinne  
José Happart 

PSC   2   (fractie EPP)

Gérard Deprez 
Fernand Herman

PRL   2   (fractie LDR)

François-Xavier de Donnea 
Jean Defraigne

ecolo   2   (fractie V)

Brigitte Ernst de la Graete
Paul Lannoye

(1) Vervangt Anne-Marie Lizin die niet zetelt.

CVP   5  (fractie EPP)

Raf Chanterie   
An Hermans   
Pol Marck   
Karel Pinxten   
Leo Tindemans

SP   3   (fractie PES)

Marc Galle   
Marijke Van Hemeldonck  
Lode Van Outrive

PVV   2   (fractie LDR)

Willy De Clercq  
Karel De Gucht   

VU   1  (fractie ARC)

Jaak Vandemeulebroucke

Agalev   1  (fractie V)

Paul Staes

Vlaams Blok   1  
(fractie DR)

Karel Dillen

Ps
38,13%

prl
18,90%

psc
21,28%

Ecolo  
16,56%

andere
5,13%

PVV
17,10% SP

20,04%

CVP
34,08%

VU
8,70%

Agalev
12,20%

18 juni 1989
Leo Tindemans en Willy De Clercq keren terug naar EP.
Vlaams Blok doet intrede. Ecolo haalt tweede verkozene.

PES: Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten

EPP: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocratische Fractie)

LDR: Liberale en Democratische Fractie

ED: Europese Democratische Fractie

V: Fractie De Groenen in het Europees Parlement

GUE: Fractie voor een Unitair Europees Links

RDE: Fractie van verenigde Europese democraten

DR: Europese Rechtse Fractie

CG: Linkse Coalitie

ARC: Regenboogfractie

NA: Niet-Ingeschrevenen

PES  180

EPP  121

LDR  49

ED  34

V  30

GUE  28

RDE  20

DR  17

CG  14

ARC  13

NA  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandstalige kieskring  13 verkozenen

Franstalige kieskring  11 verkozenen

resultaat europees parlement: 518 verkozenen

resultaat België: 24 verkozenen

 1989 I OUDGEDIENDEN KEREN TERUG 
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89

Zaïre 
In eigen land ging in 1989 veel aandacht en (politieke) 
energie naar de relaties met Zaïre. Pas na druk diplomatiek 
overleg en de kwijtschelding van de schuld van staat tot 
staat, raakte het geschil opgelost.

val Berlijnse Muur 
Na het aantreden van Michail Gorbatsjov als partijleider van de 
Sovjet-Unie was vanaf 1985 een ontspanning in de internatio-
nale politiek merkbaar. In de tweede helft van 1989 voltrok zich 
in sneltempo de implosie van de communistische regimes in 
Oost-Europa, vooral gesymboliseerd door de val van de 
Berlijnse Muur op 9 november. Enkele weken later besprak 
Gorbatsjov de veranderde situatie met de Amerikaanse president 
George Bush sr. op Malta. 

studentenprotest 
In juni 1989 werd het studentenprotest op het Plein 
van de Hemelse Vrede in de Chinese hoofdstad 
Peking bloedig neergeslagen.

SocialE onrust 
De regering van christendemocraten, socialisten en Volksunie moest ook het 
hoofd bieden aan sociale onrust, o.a. in de zachte sector (opvoedingsinstellingen, 
particuliere ziekenhuizen). De Limburgse mijnwerkers protesteerden wekenlang 
tegen de beslissing van de Vlaamse regering om de steenkoolontginning in het 
westelijke bekken (Beringen en Zolder) van de Kempense Steenkoolmijnen tegen 
uiterlijk 1 januari 1993 te beëindigen.

Ontvoering  
Vanden Boeynants 
Oud-premier Paul Vanden Boeynants werd ontvoerd en 
weer vrijgelaten.

 1989 I OUDGEDIENDEN KEREN TERUG 

Internationaal
      Nieuws

Vlaams 
Blok  
6,59%

Andere  
1,29%

--long text
--with boundary
--lookalikes--
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Dehaene, die de steun genoot van Duitsland en Frankrijk, stond 
tegenover de Nederlander Ruud Lubbers die kon rekenen op 
Italië en Spanje. Londen schoof een eigen kandidaat, Sir Leon 

Brittan, naar voren. 

De impasse van Korfoe werd enkele weken later doorbroken toen 
de Luxemburgse premier Jacques Santer als ’compromiskandidaat’ 
aanvaard werd. Later dat jaar zou een landgenoot toch een  
internationale topfunctie wegkapen. De socialist Willy Claes werd 
immers benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van de NAVO.

25 afgevaardigden voor België 

Bij de Europese verkiezingen mocht ons land voor het eerst  
25 afgevaardigden aanduiden. De extra zetel moest naar een 
politicus uit Duitstalig België gaan. De christendemocraat Mathieu 
Grosch, de burgemeester van Kelmis, deed zijn intrede op het 
Europese toneel.

In de Nederlandstalige kieskring boekten alleen de liberalen (lichte) 
en het Vlaams Blok (forse) winst, vertaald in een extra mandaat.  
De score van het Vlaams Blok was enorm. De extreem rechtse 
partij kon haar aanhang haast verdubbelen.

Een gelijkaardig fenomeen in de Franstalige kieskring. Winst voor 
de coalitie PRL/FDF en voor het Front National dat met Daniel 
Féret één verkozene kreeg in het Europees Parlement.

Het begrip “Maastrichtnorm” lag vooraan in de mond

Het binnenlandse politieke leven werd opgeschrikt door de eerste 
onthullingen in de Agusta-affaire; een zaak van onterechte partij- 
financiering. Hoewel het proces pas veel later zou volgen, stapten 
drie in verdenking gestelde Franstalige socialistische politici uit de 
federale (Guy Coëme) en de Waalse Gewestregering (Guy Spitaels 
en Guy Mathot). De bewindsploeg van premier Dehaene zette in 
1994 haar besparingsoperaties verder. De soms harde fiscale  
maatregelen moesten ons land klaarstomen voor de Economische 
en Monetaire Unie waartoe het Verdrag van Maastricht (1992) had 
beslist. Het begrip “Maastrichtnorm” lag vooraan in de mond.

Hetzelfde Verdrag van Maastricht had ook een Europese Politieke 
Unie in het vooruitzicht gesteld. De verdragsaanpassing was voor 
het Europees Parlement een nieuwe opdoffer: het kreeg weer geen 
substantiële extra bevoegdheden.

Onder zware druk van de nationale regeringen keurde het Europees 
Parlement in de laatste zitting van zijn aflopende legislatuur, de  
toetreding goed van vier nieuwe lidstaten. Per 1 januari 1995 mochten 
Zweden, Finland, Noorwegen en Oostenrijk lid worden van de EG. 
Later zou de Noorse bevolking in een referendum tegen lidmaatschap 
stemmen.

In 1994 kregen de vierde verkiezingen voor het Europees Parlement 
beduidend minder aandacht dan de strijd om het voorzitterschap 
van de Europese Commissie. Op de Top van Korfoe botste  
de Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene op het veto  
van de Britse premier John Major.

1994  Extreemrechts   
  in beide landsdelen

1994

Burgeroorlog in 
Rwanda.

Vierde europese 
verkiezingen.

1995

Israëlische premier 
Rabin vermoord.

Finland, 
Oostenrijk en 
Zweden worden 
lid van de EU.

 1994 I EXTREEM RECHTS IN BEIDE LANDSDELEN  

Koning Albert II huldigt in 
Brussel nieuw gebouw 
Europees Parlement in.

Vijfde europese 
verkiezingen.

1999

Oprichting 
Europese Centrale 
Bank (ECB).

Euro officiële 
munt in elf 
lidstaten.

Verdrag van 
Amsterdam.

Laurent Désiré 
Kabila verdrijft 
Mobutu uit Zaïre.

1997 1998

   
Fo

to
: R

ob
 W

ils
on

 -
 s

hu
tte

rs
to

ck

 1994 I EXTREEM RECHTS IN BEIDE LANDSDELEN   

Karel Dillen

Oprichting Europese Centrale Bank (ECB), 1998.
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12 juni 1994

CVP   4  (fractie EPP-ED)

Raf Chanterie 
Wilfried Martens 
Marianne Thyssen 
Leo Tindemans

SP   3   (fractie PES)

Philippe De Coene1

Anne Van Lancker
Freddy Willockx

VLD   3   (fractie ELDR)

Willy De Clercq 
Mimi Kestelijn – Sierens 
Annemie Neyts - Uyttebroeck

Vlaams Blok   2    
(NA)

Karel Dillen 
Frank Vanhecke 

Agalev   1  (fractie V)

Magda Aelvoet

VU   1   (fractie ARE)

Jaak Vandemeulebroucke

(1) Vervangt Louis Tobback die niet zetelt.

PS   3   (fractie PES)

Claude Desama 
Raymonde Dury 
José Happart

PRL-FDF   3   (fractie ELDR)

Anne André-Leonard
Jean Gol 
Antoinette Spaak 

PSC   2   (fractie EPP-ED)

Gérard Deprez  
Fernand Herman

Ecolo   1   (fractie V)

Paul Lannoye

Front National   1   
(NA)

Daniel Féret

CSP   1   (fractie EPP-ED)

Mathieu Grosch

CSP
31,29%

PFF
20,06%

PDB
15,51%

ECOLO
14,90%

SP
12,57%

andere
5,67%

Ps
30,44%

prl-FDF
24,25%

psc
18,81%

Ecolo  
13,02%

andere
5,61%

andere
6,20%

FN 
7,87%

SP
17,63%VLD

18,36%

CVP
27,43%

VU
7,09%

Vlaams 
Blok  
12,56%

Agalev
10,73%

Eerste Duitstalige Belg in EP. Vlaams Blok haalt tweede zetel.

PES: Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten

EPP-ED: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten

ELDR: Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij

GUE: Confederale Fractie Europees Unitair Links

FE: Groupe Forza Europa

RDE: Fractie van verenigde Europese democraten

V: Fractie De Groenen in het Europees Parlement

ARE: Fractie Europese Radicale Alliantie

EDN: Fractie Europa van Nationale Staten (Coördinatiegroep)

NA: Niet-Ingeschrevenen

PES  198
EPP-ED  156
ELDR  44
GUE  28
FE  27
RDE  26
V  23
ARE  19
EDN  19
NA  27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige kieskring  14 verkozenen

Franstalige kieskring  10 verkozenen

Duitstalige kieskring  1 verkozenE

resultaat europees parlement: 567 verkozenen

resultaat België: 25 verkozenen

 1994 I EXTREEM RECHTS IN BEIDE LANDSDELEN  

19
94

Genocide in 
Rwanda  
De meeste aandacht ging in 1994  
ongetwijfeld naar de burgeroorlog in 
Rwanda die volgde op het neerschieten 
van het vliegtuig met president Juvénal 
Habyarimana (centraal op de foto). In die 
eerste chaotische aprildagen werden tien 
Belgische paracommando’s vermoord 
die met een mandaat van de Verenigde 
Naties in de hoofdstad Kigali verbleven. 
De regering-Dehaene zou de overige 
Belgische militairen snel terugroepen.  
In Rwanda zelf werden in de loop van 
dat jaar bijna één miljoen mensen, vooral 
Tutsi’s en gematigde Hutu’s, vermoord.
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Nelson Mandela 
president
In Zuid-Afrika werd Nelson Mandela 
beëdigd als de eerste zwarte president 
van het land.

Kanaaltunnel
Op 6 mei 1994 openden de Franse president François 
Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth officieel de  
50 kilometer lange Kanaaltunnel tussen Calais en Folkestone. 
Een droom van velen om Groot-Brittannië dichter bij Europa te 
brengen werd zo gerealiseerd.

 1994 I EXTREEM RECHTS IN BEIDE LANDSDELEN   

Internationaal
      Nieuws
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Het Europees Parlement werd het kind van de rekening.  
Toen puntje bij paaltje kwam, bedankten liefst drie lijsttrekkers 
voor een Europees mandaat. Ze gaven de voorkeur aan hun 

zitje in een federale of gewestelijke assemblee. De eerste opvolgers 
bij de SP, VLD en Volksunie/ID21 konden zich, eerder onverwacht, 
opmaken voor een Europees mandaat.

De dioxinecrisis die enkele weken voor de verkiezingen 
uitbrak, zorgde (mee) voor een politieke aardverschuiving; 
zeker in de nationale assemblees 

Voor het Europees Parlement waren de zetelverschuivingen minder 
spectaculair dan de procentuele plussen en minnen. In die dioxi-
necontext was de forse vooruitgang van de milieupartijen (Agalev 
en Ecolo) niet verrassend. Voor de Franstalige groenen leverde 
dat twee extra zetels op terwijl hun Vlaamse collega’s er één zitje 
bij kregen. De duidelijke winst van de liberalen aan beide zijden 
van de taalgrens zorgde niet voor zetelwinst. Ook het Vlaams Blok 
dat opnieuw vooruitging, bleef op twee mandaten steken. Volksunie/
ID21 boekte winst en haalde twee zetels.

In de loop van de vierde legislatuur had het Europees Parlement 
aanzienlijk aan gewicht gewonnen. Het Verdrag van Amsterdam 
(1997) gaf het Parlement op een groter aantal terreinen mede- 

beslissingsbevoegdheid. Bovendien kreeg het adviesrecht voor de 
beleidsdomeinen waarin in de Raad van Ministers eenparigheid 
vereist is. Hoewel het EP nog geen volwaardige wetgevende partner 
was, is de weg die afgelegd werd sinds 1979, enorm.

Enkele maanden voor de verkiezingen toonde het uittredende 
Parlement volop zijn tanden

Onder druk van de volksvertegenwoordiging moest de voltallige 
Europese Commissie, voorgezeten door Jacques Santer, ontslag 
nemen omdat er een schandaalsfeer heerste rond één commissaris. 
Dat was nooit eerder vertoond in Europa. Later in 1999 trad 
Romano Prodi aan als het hoofd van een nieuwe Commissie waar 
de Waalse socialist Philippe Busquin de plaats innam van Karel 
Van Miert. Busquin ruilde zijn pas veroverde zitje als lid van het 
Europees Parlement voor een zetel in de Commissie waar hij  
verantwoordelijk werd voor wetenschappelijk onderzoek.

De verkiezingen voor het Europees Parlement werden voor het 
eerst in vijftien landen van de Unie georganiseerd. In 1995 waren 
Finland, Zweden en Oostenrijk lid geworden van de Unie. Het aantal 
parlementsleden werd verhoogd tot 626 afgevaardigden. België 
stuurde 25 leden naar het Europees Parlement.

Philippe Busquin

Op 13 juni 1999 beleefde ons land “de moeder van alle verkiezingen”. 
De kiezers werden opgeroepen om op dezelfde dag Kamer en Senaat, 
de deelstaatparlementen én het Europees Parlement te vernieuwen.  
De partijen grepen die stembusgang aan om hun stemkanonnen in 
stelling te brengen.

1999  Lijsttrekkers    
bedanken voor de eer

1999

Vijfde europese 
verkiezingen.

2001

Griekenland treedt  
toe tot eurozone.

Terroristische  
aanslagen 11/9.

België voorzitter 
van de EU.
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 1999 I LIJSTTREKKERS BEDANKEN VOOR DE EER 

Tweede 
Golfoorlog  
in Irak.

Tien nieuwe landen 
worden lid van de 
Europese Unie: Cyprus, 
Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Malta, 
Polen, Slovenië, Slowakije 
en Tsjechië.

Zesde europese 
verkiezingen.

2004

Verdrag van Nice 
treedt in werking.

2002
2003
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Euro wettelijk betaalmiddel 
in twaalf lidstaten. Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en 
Zweden doen niet mee.

 1999 I LIJSTTREKKERS BEDANKEN VOOR DE EER 

Uitbreiding in 2004.
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VLD   3   (fractie ELDR)

Ward Beysen1  
Willy De Clercq  
Dirk Sterckx

CVP   3  (fractie EPP-ED)

Miet Smet 
Marianne Thyssen 
Johan Van Hecke

SP   2   (fractie PES)

Peter Bossu2

Anne Van Lancker

Vlaams Blok   2   
(fractie TDI)

Karel Dillen 
Frank Vanhecke 

VU-ID21   2   
(fractie GREENS/EFA)

Nelly Maes 
Bart Staes3

Agalev   2   
(fractie GREENS/EFA)

Patsy Sörensen 
Luckas Vander Taelen

(1)  Vervangt Annemie Neyts die niet zetelt.
(2)  Vervangt Frank Vandenbroucke die niet zetelt.
(3)  Vervangt Bert Anciaux die niet zetelt.

PRL-FDF-MCC   3    
(fractie ELDR)

Gérard Deprez4

Daniel Ducarme 
Frédérique Ries 

PS   3   (fractie PES)

Philippe Busquin 
Claude Desama 
Freddy Thielemans

Ecolo   3   
(fractie GREENS/EFA)

Monica Frassoni 
Pierre Jonckheer 
Paul Lannoye 

PSC   1   (fractie EPP-ED)

Michel Hansenne

(4)   Zetelde niettemin gedurende 5 jaar in de  
EPP-ED-fractie.

CSP   1    (fractie EPP-ED)

Mathieu Grosch
CSP

36,47%

PFF
19,60%

ECOLO
17,01%

SP
11,42%

PDB
9,92%

andere
5,58%

Ps
25,78%

prl-FDF 
MCC

26,99%psc
13,31%

Ecolo  
22,70%

andere
7,12%

andere
2,99%

FN 
4,10%

SP
14,21%

VLD
21,88%

CVP
21,68%

VU-ID21
12,17%

Vlaams 
Blok  

15,09%

Agalev
11,98%

13 juni 1999
Drie Vlaamse lijsttrekkers kiezen nationaal mandaat.
Opmars Ecolo en Agalev.

EPP-ED: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten

PES: Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten

ELDR: Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij

GREENS/EFA: Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL: Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

UEN: Fractie Unie voor Europa van de Naties

TDI: Technische Fractie van Onafhankelijke Leden - Gemengde Fractie

EDD: Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit

NA: Niet-Ingeschrevenen

EPP-ED  233
PES  180
ELDR  50
Greens/EFA  48
GUE/NGL  42
UEN  30
TDI  18
EDD  16
NA  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige kieskring  14 verkozenen

Franstalige kieskring  10 verkozenen

Duitstalige kieskring  1 verkozene

resultaat europees parlement: 626 verkozenen

resultaat België: 25 verkozenen

 1999 I LIJSTTREKKERS BEDANKEN VOOR DE EER 
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Kosovo  
In de aanloop naar de Europese verkie-
zingen ging internationaal de meeste 
aandacht naar de oorlog in Kosovo. 
Tussen 24 maart en 3 juni 1999  
bombardeerden NAVO-vliegtuigen  
bijna dagelijks Servische doelwitten. 
Doel was het Servische leger te dwingen  
zich terug te trekken uit Kosovo.  
De bombardementen volgden op de 
mislukte vredesonderhandelingen in  
het Franse Rambouillet en moesten  
een humanitaire ramp voorkomen. 
De bombardementen waren ook de 
eerste aanvalsacties van het Atlantische 
bondgenootschap tegen een onafhanke-
lijke Europese mogendheid, nl. Servië.
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volledige  
zonsverduistering   
Op 11 augustus 1999 liep het in grote delen  
van Europa storm voor een volledige zonsverduistering. 
Het fenomeen was in ons land te zien in de buurt van 
Aarlen en Virton.

Millenniumbug   
Naarmate het jaar vorderde, steeg wereldwijd de spanning, 
bevreesd als men was voor de millenniumbug. ICT-specialisten, 
maar ook beleidsmensen hadden zich ontpopt tot doemdenkers. 
Volgens hen waren computers niet geprogrammeerd om de stap 
van het jaar 1999 naar 2000 te maken. Oudere systemen 
gebruikten alleen de laatste twee getallen van een jaartal,  
waardoor veel computers zouden denken dat het ‘1900’  
was in plaats van ‘2000’. Uiteindelijk viel dit behoorlijk mee, 
omdat veel systemen op tijd werden aangepast. 
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De zesde verkiezingen voor het Europees Parlement verliepen in een uitgebreide Unie. In liefst 25 landen 
konden de kiezers hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement aanduiden. De animo voor de 
verkiezingen was lauw en in de meeste landen domineerden binnenlandse thema’s de campagne.

2004  Strijd van de titanen 
of van de schijnkandidaten?

In ons land was het niet anders. De meeste aandacht ging naar de 
gewestverkiezingen die op dezelfde dag werden georganiseerd.
De politici maakten het de kiezers overigens niet gemakkelijk. 

Sommige partijen speelden hun nationale politieke kopstukken uit 
op de Europese lijst, hoewel het duidelijk was dat deze zwaargewichten 
hun zitje in Straatsburg niet zouden innemen. In die context ligt het voor 
de hand dat extra aandacht ging naar de opvolgers die meteen zouden 
doorschuiven naar het Europese halfrond. Die trend die zich vijf jaar 
geleden al had afgetekend, zette zich nu versterkt door.

Daarom sprak de pers nu eens over de strijd van de titanen, dan 
weer van de schijnkandidaten.

De meeste partijen trokken onder een nieuwe naam naar 
de stembus en in Vlaanderen waren de kartels in de mode

In de aanloop naar de verkiezingen was er enig communautair 
gekibbel toen 28 Vlaamse burgemeesters van het arrondissement 
Halle-Vilvoorde dreigden de verkiezingen te boycotten. Ze drongen 
aan op een voorafgaande splitsing van de kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde. Het dreigement werd uiteindelijk niet uitgevoerd en de 
kiesverrichtingen gingen overal door op 13 juni. De meeste partijen 
trokken onder een nieuwe naam naar de stembus en in Vlaanderen 
waren de kartels in de mode.

In Wallonië hadden liberalen en christendemocraten de voorbije 
vijf jaar een nieuwe naam aangenomen, net als hun zusterpartijen 
in Vlaanderen. De vroegere PRL noemde zich in maart 2002 MR 
(Mouvement Réformateur) terwijl de PSC in mei 2002 herdoopt 
werd tot cdH (centre démocrate Humaniste). In het Vlaamse politieke 
veld ging alleen het Vlaams Blok onder zijn vroegere naam naar de 
stembus. De SP trok naar de kiezer onder de banier van sp.a en 

had haar lot gekoppeld aan Spirit, een partij die ontstaan was na 
het uiteenvallen van de Volksunie, in 1999 nog goed voor twee 
verkozenen. De andere ‘erfgenamen’ van de VU gingen als N-VA 
in kartel met de christendemocraten die voortaan CD&V heetten. 
De liberalen van VLD vormden dan weer kartel met de kleine  
partij Vivant die tot dusver nooit een verkozene had. De Vlaamse 
milieupartij Agalev diende zich aan als Groen!

Het Parlement wierp zich meer en meer op als een politieke 
instelling die voluit haar rol speelt

Niet alleen de partijen kregen een andere naam, ook de Belgische 
delegatie in het Europees Parlement kreeg tussen 1999 en 2004 
een heel ander uitzicht. In de loop van de legislatuur daagden 
liefst 11 nieuwe gezichten op (op een totaal van 25 verkozenen).

Het Parlement zelf verzette bergen werk en wierp zich meer en 
meer op als een politieke instelling die voluit haar rol speelt. Dat 
was bijvoorbeeld te merken in de Europese Conventie die een 
ontwerp voor een Europese Grondwet uitwerkte. Bovendien 
toonde het Parlement zijn macht toen het de in ons land erg 
omstreden havenrichtlijn verwierp.

Guy Verhofstadt Joëlle Milquet Louis Michel

Tsunami in  
Zuidoost-Azië.

Zesde europese  
verkiezingen.

José Manuel Barroso voorzitter  
van de Europese Commissie.

 2004 I STRIJD VAN DE TITANEN OF VAN DE SCHIJNKANDIDATEN?  

Barack Obama verkozen als 
eerste niet-blanke president 
van de VS.

EP viert 50ste 
verjaardag.

Cyprus en Malta  
treden toe tot eurozone.

Ieren verwerpen 
Verdrag van 
Lissabon.

Verdrag van 
Lissabon.

Slovenië treedt toe tot 
eurozone.

Zevende europese 
verkiezingen.

2009

2005

2006

Europees Parlement keurt 
Europese Grondwet goed.

Europees Parlement  
verwerpt havenrichtlijn.

Aanslag in 
Londense metro.

Orkaan Katrina treft  
New Orleans.

Bulgarije en 
Roemenië lid  
van de EU.

2008
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 2004 I STRIJD VAN DE TITANEN OF VAN DE SCHIJNKANDIDATEN? 

2004

Ondertekening van het Verdrag van Lissabon, 2007.
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CD&V/N-VA   4  (fractie EPP-ED)

Ivo Belet 
Frieda Brepoels1 
Jean-Luc Dehaene 
Marianne Thyssen

Vlaams Blok   3   
(NA)

Philip Claeys 
Koen Dillen2  
Frank Vanhecke

VLD/Vivant   3   
(fractie ALDE)

Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Dirk Sterckx3 
Johan Van Hecke4

sp.a/spirit   3   
(fractie PES)

Mia De Vits  
Saïd El Khadraoui
Anne Van Lancker 

Groen!   1   
(fractie GREENS/EFA)

Bart Staes

(1) Vervangt Geert Bourgeois die niet zetelt.
(2) Vervangt Filip Dewinter die niet zetelt. 
(3) Vervangt Guy Verhofstadt die niet zetelt.
(4) Vervangt Karel De Gucht die niet zetelt.

PS   4    
(fractie PES)

Philippe Busquin5 
Véronique De Keyser 
Alain Hutchinson 
Marc Tarabella6 

MR-FDF-MCC   3    
(fractie ALDE)

Gérard Deprez
Antoine Duquesne7 
Frédérique Ries 

CDH   1    
(fractie EPP-ED)

Raymond Langendries8 

Ecolo   1    
(fractie GREENS/EFA)

Pierre Jonckheer 

(5) Vervangt Elio Di Rupo die niet zetelt.
(6) Vervangt Michel Daerden die niet zetelt.
(7) Vervangt Louis Michel die niet zetelt.
(8) Vervangt Joëlle Milquet die niet zetelt.

CSP   1    
(fractie EPP-ED)

Mathieu Grosch

CSP
42,49%

ECOLO
10,49%

SP
14,94%

PFF-MR 
22,79%

PDB
9,29%

Ps
36,09%

MR-FDF"
MCC 

27,58%

CDH
15,15%

Ecolo  
9,84%

andere
"3,89%

Groen!
7,99%

andere
0,96%

FN 
7,45%

sp.a"
spirit 
17,83%

VLD"
Vivant 
21,91%

CD&V/N-VA   
28,15%

Vlaams 
Blok  
23,16%

13 juni 2004
Vlaams Blok haalt derde zetel.
Ecolo verliest twee zetels.

EPP-ED: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten

PES: Fractie van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten

ALDE: Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie

GREENS/EFA: Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

GUE/NGL: Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

IND/DEM: Fractie Onafhankelijkheid/Democratie

UEN: Fractie Unie voor Europa van de Naties

NA: Niet-Ingeschrevenen

EPP-ED  268
PES  200
ALDE  88
Greens/EFA  42
GUE/NGL  41
IND/DEM  37
UEN  27
NA  29

 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige kieskring  14 verkozenen

Franstalige kieskring  9 verkozenen

Duitstalige kieskring  1 verkozenE

resultaat europees parlement: 732 verkozenen

resultaat België: 24 verkozenen

 2004 I STRIJD VAN DE TITANEN OF VAN DE SCHIJNKANDIDATEN?  
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herdenking D-Day 
De verkiezingen voor het Europees Parlement volgden enkele dagen na 
de herdenking van de 60ste verjaardag van D-Day, de ontscheping van 
de geallieerde troepen in Normandië die een jaar later leidde tot het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. De Europese integratie startte kort 
nadien en was er precies op gericht een herhaling van een Europese 
‘burgeroorlog’ te voorkomen. 

terreuraanslagen Madrid
In maart komen in Spanje bijna 200 mensen om  
het leven bij terreuraanslagen op vier treinstations. 
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tsunami" 
Op tweede kerstdag veroorzaakt een zeebeving  
in de Indische Oceaan een verwoestende tsunami 
in Zuidoost-Azië waarbij naar schatting  
tweehonderdduizend doden vallen.

atletieklegende
Tijdens de Olympische Spelen in Athene slaagt de Marokkaanse 
atleet Hicham El Guerrouj erin de wedstrijden over 1.500 en  
5.000 meter te winnen. Hij evenaart daarmee de Finse  
atletieklegende Paavo Nurmi die hetzelfde huzarenstukje  
presteerde tijdens de Spelen van 1924 in Parijs.
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In 2009 kozen inwoners uit 27 lidstaten van de Unie hun afgevaardigden in 
het Europees Parlement. Anders dan vijf jaar eerder zouden de (meeste) 
lijsttrekkers wel hun Europees mandaat opnemen. Maar, net als in 2004 
(én de jaren voordien), domineerden ook nu binnenlandse thema’s de 
campagne en ging de meeste aandacht naar de samenvallende  
verkiezingen voor de regionale parlementen.

T ijdens de voorbije legislatuur was de Belgische vertegenwoordiging 
in het EP bijzonder stabiel geweest. Alleen Marc Tarabella (PS) 
verliet in 2007 het Europese toneel om minister te worden in de 

Waalse Gewestregering. Hij werd opgevolgd door Giovanna Corda.

Politiek had ons land niettemin een turbulente periode 
achter de rug die ook gevolgen had voor de Belgische 
delegatie in het EP

Na het opbreken van het kartel CD&V/N-VA in september 2008, 
bleef Frieda Brepoels wel tot het einde van de legislatuur lid van 
de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) en 
Europese Democraten, maar bij de verkiezingen van 2009 kwamen 
CD&V en N-VA niet langer als een kartel op.

De bankencrisis van september 2008 domineerde in ruime mate de 
campagne voor de Europese verkiezingen waarbij oud-premier 
Guy Verhofstadt pleitte voor de uitgifte van euro-obligaties. 
Verhofstadt voerde, net als vijf jaar eerder, de lijst van de Vlaamse 
liberalen (Open VLD) aan. Na de verkiezingen zou hij zijn mandaat 
ook inderdaad opnemen. Ondanks licht verlies behield Open VLD 
haar drie Europarlementsleden. 

Ook Louis Michel, die de lijst van de Franstalige liberalen trok, zou 
zijn mandaat invullen. Bij de Franstalige socialisten had Elio Di Rupo, 
lijsttrekker in 2004, plaats geruimd voor Jean-Claude Marcourt. 
Deze Luikenaar zou precies twee dagen (14 en 15 juli 2009) lid van 
het EP zijn. Hij werd vervangen door Marc Tarabella die zijn 
Europese rentree maakte. Isabelle Durant die in 2004 als tweede 
op de Ecolo-lijst veruit de meeste stemmen had gekregen maar 
door de forse procentuele achteruitgang (- 4.75%) niet verkozen 
werd, voerde nu de lijst wel aan. Ecolo won overtuigend  
(+ 13.03%) zodat in het zog van Durant ook Philippe Lamberts 
verkozen werd. De Franstalige christendemocraten schoven 
mediagezicht Anne Delvaux naar voren. Na een carrière bij RTBF 
had zij in 2007 de spotlights geruild voor de Senaat en voerde 
twee jaar later de Europese lijst voor cdH aan.

De Vlaamse socialisten hadden geen verkiesbare plaats meer 
voor de alom gewaardeerde Anne Van Lancker die na 15 jaar uit 
het EP verdween. De sp.a verloor overigens één zetel. Ondanks felle 
interne strubbelingen en aanvallen van buitenuit behield Open VLD 
haar drie verkozenen. De felste aanvallen op Open VLD kwamen 
van Jean-Marie Dedecker die eerder uit de liberale partij was gezet. 
De gewezen judocoach trok met een eigen lijst naar de Europese 
verkiezingen. Dedecker werd verkozen maar zou zijn mandaat 
overlaten aan de eerste opvolger, Derk Jan Eppink; nog een 
‘naam’ uit de media die de overstap waagde naar de politiek. 
Door het opbreken van het kartel met N-VA verloor CD&V één 
verkozene. Ook het Vlaams Belang leed verlies en moest één 
zetel inleveren.

Bij de verkiezingen op 7 juni 2009 werden in ons land 13 
Nederlandstalige, 8 Franstalige en 1 Duitstalige afgevaardigden 
verkozen voor het Europees Parlement met 736 leden.

De verkiezingen voor het Europees Parlement verliepen in heel de 
Unie tegen de achtergrond van zware financiële spanningen als 
gevolg van de bankencrisis. Griekenland, Ierland en Portugal 
baarden de meeste zorgen.

De ‘spelregels’ voor de Unie lagen voortaan vervat in het Verdrag 
van Lissabon. Javier Solana zei bij zijn afscheid als hoge vertegen- 
woordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
dat ‘het Verdrag van Lissabon een droom is die werkelijkheid werd’. 
Enkele weken na de verkiezingen zou gewezen commissaris Karel 
Van Miert in juni 2009 plots sterven in zijn boomgaard. En in het 
najaar duidde de Europese Raad Herman Van Rompuy aan als 
eerste permanente voorzitter van de Europese Raad.

Herman Van Rompuy 
voorzitter van de 
Europese Raad.

Mandaat Commissievoorzitter 
Barroso verlengd.

Zevende europese 
verkiezingen.
 
Slowakije wordt lid van  
de eurozone.

2009

2009  Lijsttrekkers    
    houden woord

Anne Van Lancker
Filip wordt zevende koning 
der Belgen.

Kroatië 28ste  
lid van de EU.

Europese Unie krijgt 
Nobelprijs voor de Vrede.

Achtste 
europese  
verkiezingen.

Conflict in Oekraïne. 

2014

2010

2011

Estland lid van  
de eurozone.

Kernramp in het  
Japanse Fukushima.

Arabische 
Lente.

België voorzitter 
van de EU.

Mandaat Raadsvoorzitter 
Herman Van Rompuy 
verlengd.

2013
2012

Orkaan Sandy richt grote 
schade aan in de VS.
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Europese Unie krijgt Nobelprijs voor de Vrede, 2012.
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CD&V"   3  (fractie EPP)

Ivo Belet 
Jean-Luc Dehaene 
Marianne Thyssen 
 

OPEN VLD   3  (fractie ALDE)

Dirk Sterckx 
Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Guy Verhofstadt  

Vlaams Belang   2   
(NA)

Philip Claeys1  
Frank Vanhecke 
 

sp.a   2  (fractie S&D)

Saïd El Khadraoui
Kathleen Van Brempt 
 

N-VA  1  (fractie GREENS/EFA)

Frieda Brepoels2

Groen!   1   
(fractie GREENS/EFA)

Bart Staes

Lijst Dedecker   1   
(fractie ECR)

Derk Jan Eppink3

1 Vervangt Filip Dewinter die niet zetelt.
2 Vervangt Bart De Wever die niet zetelt.
3 Vervangt Jean-Marie Dedecker die niet zetelt.

PS   3   (fractie S&D)

Frédéric Daerden 
Véronique De Keyser 
Jean-Claude Marcourt  

MR   2   (fractie ALDE)

Louis Michel 
Frédérique Ries 

Ecolo   2    
(fractie GREENS/EFA) 
Isabelle Durant 
Philippe Lamberts

CDH   1   (fractie EPP)

Anne Delvaux 

CSP   1   (fractie EPP)

Mathieu Grosch

CSP
32,25%

ECOLO
15,58%

SP
14,63%

PFF 
20,37%

ProDG
10,07%

Ps
29,10%

MR 
26,05%

CDH
13,34%

Ecolo  
22,88%

andere
8,63%

Groen!
7,90%

N-VA  
9,88%

Open 
VLD  

20,56%

CD&V      
23,26%

Vlaams 
Belang   
15,88%

sp.a   
13,23%

7 juni 2009
Verrassende nieuwkomer Lijst Dedecker. Forse winst levert Ecolo extra zetel op.

EPP: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

S&D: Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

ALDE: Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie

GREENS/EFA: Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

ECR: Europese Conservatieven en Hervormers

GUE/NGL: Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

EFD: Europa van Vrijheid en Democratie

NA: Niet-Ingeschrevenen

EPP  265
S&D  184
ALDE  84
Greens/EFA  55
ECR  54
GUE/NGL  35
EFD  32
NA  27

 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige kieskring  13 verkozenen

Franstalige kieskring  8 verkozenen

Duitstalige kieskring  1 verkozenE

resultaat europees parlement: 736 verkozenen

resultaat België: 22 verkozenen 20
0

9 Barack Obama  
Internationaal lokt het aantreden  
van Barack Obama als 44ste  
president van de Verenigde Staten 
hoge verwachtingen uit.  
Obama krijgt dat jaar meteen  
de Nobelprijs voor de Vrede. 

Aanslag 
Koninginnedag  
In Apeldoorn wordt een mislukte 
aanslag gepleegd op de 
Nederlandse koningin Beatrix en 
haar familie tijdens Koninginnedag.
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zware aardbeving
Bij een zware aardbeving in het Italiaanse 
stadje L’Aquila vallen meer dan 300 doden 
en raken duizenden mensen dakloos. 

Usain Bolt
Tijdens de 
Wereldkampioenschappen  
atletiek in de Duitse  
hoofdstad Berlijn vestigt de 
Jamaicaan Usain Bolt met 
9.58 sec een nieuw wereldre-
cord over de 100 meter.  
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      Nieuws

2009 I LIJSTTREKKERS HOUDEN WOORD 2009 I LIJSTTREKKERS HOUDEN WOORD

Lijst 
Dedecker 

7,28%

andere
2,01%

andere
7,1%
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“De moeder aller verkiezingen”, zo werd de stembusgang van 25 mei 
2014 aangekondigd. Net als in 1999 vielen de Europese verkiezingen 
samen met de verkiezingen voor de federale Kamer en de deelstaat-
parlementen. Het grote verschil met vijftien jaar eerder was echter dat 
de partijen hun lijsten volgens nieuwe spelregels moesten opstellen. 
Ze konden niet langer hun stemkanonnen in stelling brengen.

Vanaf deze verkiezingen was het immers verboden om op  
hetzelfde ogenblik kandidaat te zijn voor verschillende parlemen-
ten. Bovendien kon een politicus niet tegelijk kandidaat-titularis 

en kandidaat-opvolger zijn. Vroeger konden nationaal of regionaal 
bekende kandidaten op verschillende lijsten voorkomen. Pas na 
de verkiezingen beslisten ze in welke assemblee ze zouden zetelen. 
De titels in deze publicatie bij de vorige drie verkiezingen leggen 
overigens de vinger op die wonde.

Er kwam dus - gelukkig - een einde aan een praktijk die de 
geloofwaardigheid van de politiek niet bevorderde

Anderzijds herhaalde zich wel het scenario van vroeger waarbij de 
meeste aandacht ging naar de verkiezingen voor het federale en 
deelstaatparlement. Maar omdat er niet langer kon worden 
gestemd voor de Senaat, waren de Europese verkiezingen de 
enige die zich in een ruim electoraal kader afspeelden, met een 
Nederlandstalige, een Franstalige en een Duitstalige kieskring.  
De resultaten van de federale/regionale verkiezingen waren echter 
niet wezenlijk anders dan bij de Europese.

In de Nederlandstalige kieskring realiseerden de Vlaams-nationalisten 
van N-VA een grote doorbraak met bijna 16% meer stemmen en drie 
extra verkozenen. Het extremistische Vlaams Belang verloor bijna 
tien procent terwijl ook het CD&V goed drie procent moest inleveren. 
Beide partijen verloren één zetel in het EP; net als de sp.a die, 
ondanks een procentueel status quo, afscheid moest nemen van 
het zeer gewaardeerde parlementslid Saïd El Khadraoui.

In de Franstalige kieskring viel het forse verlies van Ecolo op.  
De ecologisten verloren bijna de helft van hun kiespubliek en één zetel. 
Bij de andere partijen waren de procentuele verschuivingen 

beperkt maar de lichte winst van de liberale MR zorgde wel voor 
een extra verkozene waardoor Gérard Deprez, na een afwezigheid 
van vijf jaar, zijn Europese comeback maakte. Bij de PS bleef alleen 
Marc Tarabella op post omdat de partij geen plaats meer gunde 
aan Véronique De Keyser en andere (electorale) plannen had met 
Frédéric Daerden. En cdH honoreerde het goede werk van Anne 
Delvaux niet maar stuurde vakbondsman Claude Rolin naar het 
Europees Parlement. In de Duitstalige kieskring ruimde de alom 
geprezen Mathieu Grosch na 20 jaar EP plaats voor Pascal Arimont.

De campagne kreeg een extra dimensie door een bepaling uit het 
Verdrag van Lissabon. Voortaan moest de Europese Raad rekening 
houden met de uitslag van de verkiezingen om een kandidaat- 
Commissievoorzitter voor te stellen. De grote politieke families 
hadden een zogenaamde “Spitzenkandidat” voor die functie 
voorgedragen die dan in heel de Unie op campagnepad trok. De 
liberalen hadden Guy Verhofstadt als hun kandidaat naar voren 
geschoven zodat de Gentenaar niet alleen in eigen land maar ook 
in de andere EU-landen campagne ging voeren. De innovatie met 
de Spitzenkandidat kon echter, ondanks lovenswaardige pogingen, 
geen echte schwung brengen in de campagne.

De innovatie met de Spitzenkandidat bracht elders evenmin dynamiek 
in de campagne. De meeste aandacht ging naar de opmars van de 
eurokritische of zelfs - vijandige partijen. Toen alle stemmen geteld 
waren, bleek niet alleen dat de opkomst opnieuw gedaald was  
(van 43,1 naar 42,5 procent) maar ook dat het nieuwe Parlement af te 
rekenen zal krijgen met een grote groep verkozenen die het niet zo 
begrepen hebben op de Europese Unie.

2014  Doorbraak     
    Vlaams-nationalisten

Johan Van Overtveldt 

Jean-Claude Juncker 
wordt voorzitter van de 
Europese Commissie.

Federica Mogherini (Italië) wordt hoge 
vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid van de EU.

Achtste europese 
verkiezingen. 

Letland wordt lid van  
de eurozone.

Ebola-uitbraak 
in West-Afrika. 

Poolse premier Donald 
Tusk wordt voorzitter van 
de Europese Raad.

Litouwen  
wordt lid van  
de eurozone.

2015
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Europese verkiezingscampagne 2014.
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N-VA  4  (fractie ECR)

Johan Van Overtveldt 
Helga Stevens 
Mark Demesmaeker 
Louis Ide 

OPEN VLD   3  (fractie ALDE)

Guy Verhofstadt 
Annemie Neyts-Uyttebroeck 
Philippe De Backer 1 

  

CD&V"   2  (fractie EPP)

Marianne Thyssen 
Ivo Belet

sp.a   1  (fractie S&D)

Kathleen Van Brempt 

Groen   1   
(fractie GREENS/EFA)

Bart Staes 

Vlaams Belang   1   
(NA)

Gerolf Annemans

(1) Vervangt Karel De Gucht die niet zetelt.

PS   3   (fractie S&D)

Marie Arena 
Marc Tarabella 
Hugues Bayet  

MR   3   (fractie ALDE)

Louis Michel 
Frédérique Ries 
Gérard Deprez

CDH   1   (fractie EPP)

Claude Rolin 

Ecolo   1    
(fractie GREENS/EFA)

Philippe Lamberts

CSP   1   (fractie EPP)

Pascal Arimont

CSP
30,34%

ECOLO
16,66%

SP
15,12%

PFF 
16,06%

ProDG
13,23%

Ps
29,29%

MR 
27,10%

CDH
11,36%

Ecolo  
11,69%

andere
20,56%

andere
8,59%

Groen
10,62% N-VA  

26,67%

Open 
VLD  

20,40%
CD&V      
19,96%

sp.a   
13,18%

25 mei 2014
 N-VA haalt vier zetels.
 Christendemocraten en Vlaamse socialisten leveren in.

EPP: Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

S&D: Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

ECR: Europese Conservatieven en Hervormers

ALDE: Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

GUE/NGL: Europees Verenigd Links/Noords Groen Links

GREENS/EFA: De Groenen/Vrije Europese Alliantie

EFDD: Europa van Vrijheid en Directe Democratie

NA: Niet-Ingeschrevenen

EPP  221
S&D  191
ECR  70
alde  67
GUE/NGL  52
Greens/EFA 50
efdd  48
NA 52

 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandstalige kieskring  12 verkozenen

Franstalige kieskring  8 verkozenen

Duitstalige kieskring  1 verkozenE

resultaat europees parlement: 751 verkozenen

resultaat België: 21 verkozenen 20
14

70ste verjaardag van D-Day  
Enkele weken voor de verkiezingen had de Amerikaanse  
president Barack Obama nog de lof gezongen van die 
Europese Unie als uniek vredesproject. Tijdens een bevlogen 
toespraak in Bozar in Brussel zei Obama einde maart: “We 
mogen nooit de vooruitgang die hier in Europa is geboekt en 
naar de rest van de wereld is verspreid, als vanzelfsprekend 
beschouwen.” Volgens hem kunnen de grenzen van Europa 
niet met machtsvertoon worden hertekend. En enkele weken 

na de verkiezingen was de Amerikaanse president opnieuw in 
Europa om, samen met andere wereldleiders, in Normandië 
de plechtigheden rond de 70ste  verjaardag van D-Day bij te 
wonen. Heel symbolisch en erg emotioneel was het beeld, 
einde juni, van de 28 staats- en regeringsleiders van de 
Europese Unie onder de Menenpoort in Ieper bij het begin 
van hun topontmoeting. Honderd jaar na het begin van de 
Eerste Wereldoorlog kon de betekenis van de Europese  
integratie niet treffender worden getoond.

Conflict in Oekraïne  
Vanaf november 2013 demonstreerden grote delen van de 
Oekraïense bevolking op het Maidanplein (Onafhankelijkheidsplein) 
in de hoofdstad Kiev tegen president Victor Janoekovitsj nadat 
deze, op het laatste nippertje, een associatieverdrag met de 
Europese Unie had afgeblazen. In februari 2014 ontaardde het protest 
in een schietpartij waarbij doden vielen. President Janoekovitsj  
vluchtte naar Rusland. In Kiev kwam een pro-Europees bewind aan 
de macht dat af te rekenen kreeg met hevig verzet in het oosten van 
het land waar een pro-Russische beweging de wapens opnam en 
ijverde voor meer autonomie, zoniet aansluiting bij Rusland. Ondanks 
internationaal protest, o.a. van de Europese Unie, scheurde het 
schiereiland Krim zich af en voegde zich bij Rusland. 

Ramp met vlucht MH17  
Te midden van de krijgsverrichtingen in Oost-Oekraïne werd op  
17 juli 2014 vlucht MH17 van Malaysian Airlines neergeschoten.  
De Boeing 777 was met 298 personen aan boord op weg van 
Schiphol (Nederland) naar Kuala Lumpur. Niemand overleefde de 
ramp. Aangenomen wordt dat het vliegtuig door pro-Russische 
rebellen werd neergeschoten. Omdat ze ervan uitging dat die 
gewapende groeperingen de actieve steun van Rusland kregen, 
kondigde de Europese Unie sancties af tegen Moskou. Rusland 
reageerde met een ban op de invoer van fruit, groenten, vlees en 
zuivel uit onder meer de Europese Unie.

Islamitische Staat breekt 
door in Midden-Oosten  
De islamitische terroristische groepering Islamitische Staat breidt 
haar macht over Syrië en Irak uit. Honderdduizenden mensen 
slaan in de zomer van 2014 op de vlucht. Eind augustus  
verspreidt IS via de sociale media een videoboodschap getiteld  
"A message to America", waarin de onthoofding te zien is van de 
Amerikaanse soldaat James Foley. Het is de start van een reeks 
propaganda-onthoofdingen. De internationale gemeenschap 
richt een coalitie op om IS te bestrijden.

Internationaal
      Nieuws

2014 I DOORBRAAK VLAAMS-NATIONALISTEN 2014 I DOORBRAAK VLAAMS-NATIONALISTEN
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Vlaams 
Belang   

6,76% andere
2,41%
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Met bijna één miljoen voorkeurstemmen wordt Leo Tindemans in 1979 naar het eerste rechtstreeks 
verkozen Europees Parlement gestuurd; net zoals zovele andere politieke boegbeelden uit het 
Europa van de Negen. Tweeënhalf jaar later verruilt hij zijn Europees mandaat voor een zitje in een 
nieuwe christendemocratisch/liberale regering waar hij minister van Buitenlandse Zaken wordt. 

Bij de derde Europese verkiezingen in 1989 is Tindemans opnieuw van de partij en keert hij terug 
naar het Parlement waar hij fractieleider wordt. Na een herverkiezing neemt hij in 1999 afscheid van 
de actieve Europese politiek. Leo Tindemans stierf op 26 december 2014.

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

Leo Tindemans 
MET monsterscore 
naar het Europees 
Parlement 1 

Na uw ontslag op 11 oktober 1978 als  
eerste minister wordt u, na de  
verkiezingen van december van dat 

jaar, voorzitter van de CVP maar treedt 
niet toe tot de nieuwe regering die Wilfried 
Martens leidt. Was het daarom logisch 
dat u de Europese lijst zou aanvoeren?

Op het eerste gezicht wel. Niettemin heb ik 
na mijn ontslag als premier een periode van 
diepgaand gewetensonderzoek gekend.  
Na alles wat vooraf was gegaan aan mijn 
ontslag, was ik zeer ontgoocheld. Ik was van 
plan helemaal met de politiek te breken en 
mijn leven een heel andere wending te geven. 
Er dienden zich enkele mooie mogelijkheden 
aan. Rector Pieter De Somer van de Katholieke 
Universiteit Leuven drong er bijvoorbeeld op 
aan gewoon hoogleraar te worden. Bovendien 
waren er ook perspectieven op een internati-
onaal mandaat.

In mijn analyse realiseerde ik me dat ik geen 
“Hausmacht” had maar wel kiezers. Om te 
zien hoe de kiezers oordeelden over mijn 
houding, was er maar één mogelijkheid: 
deelnemen aan de Europese verkiezingen.
Vanuit de Europese Volkspartij (EPP) waarvan ik 
ook voorzitter was, werd bovendien geopperd 
dat ik mogelijk de eerste voorzitter van het 
rechtstreeks verkozen Europees Parlement kon 
worden. Het was ook duidelijk dat anderen die 
mogelijkheid evenmin uitsloten. Zo vroeg de 
leider van de Duitse sociaaldemocraten, 
ex-kanselier Willy Brandt, me naar Bonn te 
komen. Op de man af stelde hij me de vraag 
of ik kandidaat-voorzitter was. Waarom? 
Kennelijk speelde hij zelf met de gedachte 
een gooi te doen naar het voorzitterschap 
van het Europees Parlement. Hij zei het niet 
met zoveel woorden, maar ik leidde het wel 
af uit zijn houding en opmerkingen.

Het valt inderdaad op dat in het eerste 
rechtstreeks verkozen Parlement politieke 
zwaargewichten zetelden uit alle landen. 
Niettemin hebben die in het Parlement 
geen potten gebroken en de meesten  
lieten zich amper of niet zien of namen 
snel ontslag om nationaal weer aan de 
slag te gaan. Dat was geen fraai beeld.

De samenstelling van het eerste Parlement 
ziet er indrukwekkend uit. Het was een 
areopaag van nationale boegbeelden: Willy 
Brandt, François Mitterrand, Michel Debré, 
Alain Poher, Enrico Berlinguer, Bettino Craxi 
en zovele anderen. Nog nooit zaten zoveel 
politieke kleppers samen. Het feit dat ze kan-
didaat waren, maakte duidelijk dat ze Europa 
belangrijk vonden. Toch stel ik met spijt vast 
dat niemand kwam met duidelijke ideeën 
wat dat Parlement zou moeten doen.

Dat is mijn grote ontgoocheling. Na enkele 
maanden gaven velen het op. Ze realiseerden 
zich kennelijk dat een aangeduid parlement, 
zoals Europa dat tot dusver had gekend, iets 
helemaal anders is dan een Parlement dat 
de burgers rechtstreeks hadden verkozen. 
Ze misten het vuur van Honoré-Gabriel 
Riquetti, beter gekend als graaf van Mirabeau. 
In de woelige weken voor de bestorming van 
de Bastille in 1789 riep Mirabeau tijdens een 
bijeenkomst van de Staten-Generaal in 
Versailles uit: ”Allez dire à ceux qui vous 
ont envoyés que nous sommes ici par la 
volonté du peuple et que nous n’en sortirons 
pas que par la puissance des baïonettes”.

Verder wil ik ook opmerken dat het gebrek 
aan visie bij de meeste verkozenen de chaos 
van de eerste zittingsweek in juli 1979 mee in 
de hand heeft gewerkt. Velen arriveerden 
zonder welomschreven doel. Waarvoor gaan 
we ijveren? Wat willen we tot stand brengen? 
Die vragen leefden onvoldoende. 

Bovendien drong het snel door dat het Europees 
Parlement geen regering controleert en er zich 
al te gemakkelijk wisselende meerderheden 
aftekenen. Anders dan in nationale parlementen 
weet men in het EP nooit of een stemming een 
overwinning dan wel een nederlaag voor de 
uitvoerende macht is. Die wisselende meerder-
heden legden (en leggen nog altijd) een zware 
hypotheek op de werkzaamheden van het EP.

Terugkijkend naar juli 1979 moet het mij van 
het hart dat niet de politici maar de ambtenaren 
de toon aangaven. Vertrouwd met de gang 
van zaken in het aangeduide Parlement,  
wilden ze die aanpak doortrekken. Ze zagen de 
noodzaak niet in iets aan hun reglementen te 
veranderen. Elke verandering zou immers hun 
positie kunnen aantasten.

Tegenover die routine stond de onervarenheid 
van veel nieuwkomers. Daardoor konden niet 
alleen de ambtenaren maar ook een kern van 
‘oudgedienden’ (van het aangeduide Parlement) 
de zaken naar hun hand zetten. Velen voelden 
niet aan dat het rechtstreeks verkozen 

Parlement een breuk betekende met het  
verleden en nooit eerder geziene legitimiteit 
bezat. Het EP had unieke kansen.

“ Velen voelden niet aan 
dat het rechtstreeks 
verkozen Parlement 
een breuk betekende 
met het verleden.”

Leo Tindemans, 1980.

LEO TINDEMANS MET MONSTERSCORE NAAR HET EUROPEES PARLEMENT LEO TINDEMANS MET MONSTERSCORE NAAR HET EUROPEES PARLEMENT



48 49

Sluit u zich met die opmerking aan bij de 
uitspraak van Johann Wolfgang von Goethe 
die aanwezig was bij de beschieting van 
Valmy in 1792 en toen zou hebben  
verklaard: “Hier en nu begint een nieuw 
tijdperk in de wereldgeschiedenis en u 
zult kunnen zeggen dat u erbij was”?

Grote uitspraken over het “historische karakter” 
van een gebeurtenis liggen mij niet. Het gebeurt 
zelden dat we een historische dag beleven.  
Ik herinner me dat mijn Duitse collega,  
Hans-Dietrich Genscher, ooit een Europese 
ministerraad van Buitenlandse Zaken  
onderbrak om te waarschuwen voor grote 
woorden of overdrijvingen. Voor de media is 
het natuurlijk spannend de zaken wat  
overtrokken voor te stellen. Die vaststelling 
doet nochtans niets af aan mijn overtuiging 
dat de eerste rechtstreekse verkiezing van 
het Parlement en de eerste zitting belangrijke 
momenten waren in de geschiedenis van de 
Europese integratie.

Hoe terecht is uw strenge kritiek aan 
het adres van de boegbeelden die snel 
het Europees Parlement verlieten?  
U bleef immers zelf maar goed twee jaar 
lid van het EP. Toen Wilfried Martens na 
de verkiezingen van 8 november 1981 
een nieuwe regering vormde, zegde u 
Straatsburg vaarwel om minister van 
Buitenlandse Zaken te worden. Ook uw 
Europees ideaal was niet bestand tegen 
de nationale lokroep.

Ons land had toen een heel bewogen periode 
achter de rug waarbij ministers zelfs met sta-
king dreigden. De verkiezingen kwamen er na 
een kortstondig interregnum van Mark Eyskens 
als premier. Het land beleefde beroerde tijden. 
Er werd grote druk op mij uitgeoefend om in de 
nieuwe regering te stappen.

Daarmee zou misschien een einde kunnen 
komen aan de stroom insinuaties over tegen-
stellingen binnen de CVP: Tindemans versus 
Martens, Tindemans versus Eyskens of 
Eyskens versus Martens. Om tweespalt te 
vermijden heb ik het partijbureau uiteindelijk 
voorgesteld dat we alle drie in de regering 
zouden zetelen.

Mijn eerste taak als partijvoorzitter was 
ervoor te zorgen dat er opnieuw een  
regering op de been werd gebracht. Hoe 
erg het met ons land was gesteld, was een 

delegatie van het Internationaal Muntfonds 
me thuis in Edegem nog komen duidelijk 
maken. Daar werd een snelle devaluatie 
van de Belgische frank in het vooruitzicht 
gesteld [in februari 1982 was die devalua-
tie met 8,5% overigens een feit].

In die troebele tijden was het mijn plicht het 
land te redden en toe te treden tot de regering.

Aan de vooravond van de eerste verkiezingen 
schreef Le Soir “een monsterscore” te ver-
wachten voor Tindemans. Volgens de krant 
die sprak over mogelijk 800.000 tot zelfs één 
miljoen voorkeurstemmen, zou het een ple-
bisciet worden. Bepaald  visionair zo bleek.

Zo beschouw ik dat helemaal niet. Ik denk 
veeleer dat deze krant me probeerde belachelijk 
te maken. Door de lat bewust zo hoog te leggen, 

Campagneaffiche

“ De eerste rechtstreekse verkiezing van  
het Parlement en de eerste zitting waren 
belangrijke momenten in de geschiedenis  
van de Europese integratie.” 

kon men elk lager cijfer gemakkelijk afdoen als 
een nederlaag. Dat is een klassieke truc.

In 1989 keerde u terug naar het Europees 
Parlement. Werd u toen geconfronteerd 
met een ‘ander’ Parlement?

Na elke verkiezing is een parlement anders. 
Het Europees Parlement ontsnapt dus niet 
aan die wetmatigheid. Van de pioniers schoten 
niet meer zoveel leden over. Bovendien had 
Europa twee uitbreidingen achter de rug 
zodat voortaan ook Grieken, Spanjaarden en 
Portugezen in het EP zetelden. De krachtsver-
houdingen lagen dus anders waarbij nieuw-
komers ook andere accenten gaan leggen.

Bij uw terugkeer werd u ook fractieleider 
van een politieke formatie waarvan de 
Britse conservatieven voortaan deel  
uitmaakten. Vanuit uw Europees credo 
kon u bezwaarlijk enthousiast zijn over 
de aanwezigheid van de op zijn minst 
eurosceptische Tories.

De toetreding van de conservatieven was 
bedisseld voor ik arriveerde en gebeurde 
“ondanks” mij. Grote gangmaker bij die deal 
was de Duitser Egon Klepsch die er veel, 
zoniet alles, voor over had om medestanders 
te ronselen en te paaien als opstap naar de 
voorzitterszetel van het Parlement.

Beleefde u ontgoochelingen in het 
Parlement?

Het heeft me altijd gestoord dat het halfrond 
bij momenten als een meetingzaal werd  
misbruikt. De incidenten tijdens het bezoek 
van de paus of van de Franse president 
Jacques Chirac heb ik als zeer onheus en 
kwetsend ervaren. Ik meen dat het Europees  
Parlement altijd zijn waardigheid moet tonen 
en zijn gasten niet mag schofferen.

Daarnaast vind ik het jammer dat het Europees 
beleid zo slecht doordringt in de Belgische  
partijbureaus. Systematisch overleg over de 

werkzaamheden van het EP is onbestaande; 
en dat op een moment dat een steeds groter 
deel van de nationale of gewestelijke wetgeving 
niets anders is dan een omzetting van de 
Europese regelgeving. In het Belgische  
parlement is er amper discours over Europa. 
Dat is heel betreurenswaardig.

Om optimistisch te eindigen: wie of wat 
in het Europees Parlement heeft de 
grootste indruk gemaakt op u?

Dat is een moeilijke en delicate vraag. In het 
algemeen wil ik opmerken dat het Europees 
Parlement sinds 1979 serieus aan macht/
invloed heeft gewonnen en dat de werk-
zaamheden veel vlotter verlopen dan vroe-
ger. De omkadering van de leden is ook flink 
verbeterd. In de christendemocratische 
fractie heb ik grote waardering voor de inzet 
en competenties van de Belg Fernand 
Herman en van de française Cathérine 
Lalumière. Bij de socialisten denk ik speci-

aal aan parlementsvoorzitter Klaus Hänsch 
en aan de Britse Pauline Green die mijn 
tegenspeelster was als fractieleidster.  
En een geval apart vind ik Daniel Cohn-Bendit. 
Ook als parlementslid straalt deze studenten-
leider uit de jaren zestig heel veel charisma uit. 

Leo Tindemans overhandigt rapport van de Tindemans Group aan voorzitter van de Europese Commissie Jacques Santer, 1995.

De 9 regeringsleiders van de Europese Gemeenschappen op de trappen van het Elysée, 1974.

“ Ik vind het jammer dat het Europees beleid  
zo slecht doordringt  
in de Belgische partijbureaus.”

LEO TINDEMANS MET MONSTERSCORE NAAR HET EUROPEES PARLEMENT LEO TINDEMANS MET MONSTERSCORE NAAR HET EUROPEES PARLEMENT
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De jongste lijsttrekker bij de eerste verkiezingen voor het Europees Parlement is Karel Van Miert.  
Hij is pas 37 jaar en co-voorzitter van de nog unitaire Belgische Socialistische Partij. Toch heeft hij 
al een merkwaardig traject van Europese betrokkenheid achter de rug. Ook in 1984 is Van Miert 
lijsttrekker, nu van de Vlaamse ‘Socialistische Partij’. 

Een jaar later ‘verkast’ hij naar het Belgische parlement om in 1989 lid te worden van de Europese 
Commissie, eerst onder leiding van Jacques Delors, nadien van Jacques Santer. 

Na het aftreden van de Commissie – Santer in 1999 slaat Van Miert nieuwe wegen in en staat hij 
tot 1 april 2003 als president aan het hoofd van de prestigieuze Universiteit Nyenrode in het 
Nederlandse Breukelen. Karel Van Miert stierf in juni 2009.

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

KAREL VAN MIERT  
OP AFFICHE  
MET WILLY BRANDT  
EN JOOP DEN UYL 1 Op 10 juni 1979 was u lijsttrekker voor 

wat toen nog de Belgische Socia-
listische Partij heette. Het was uw 

allereerste kiescampagne. Is het niet vreemd 
dat de partij met een neofiet in de arena 
stapt voor zo’n belangrijke verkiezingen?

Wie alleen naar mijn leeftijd kijkt, kan die indruk 
hebben. Ik wil er niettemin op wijzen dat ik al 
van in mijn studententijd actieve belangstelling 
had voor Europa. Aan de Universiteit van Gent 
haalde ik mijn diploma met een thesis over de 
EGKS en nadien studeerde ik nog aan het 
gekende Europacentrum van Nancy. Nadien 
startte ik aan de Vrije Universiteit Brussel een 
cursus over de Europese instellingen op. Ik 
liep ook stage bij de Europese Commissie op 
de diensten van secretaris-generaal Emile 
Noël. Commissaris Sicco Mansholt vroeg me 
in die jaren ook mee te werken aan een  
progressieve partij. Ik was de eerste secretaris 
van die partij die geen lang leven beschoren 
was omdat de nationale partijen er geen heil  
in zagen.

Voor mijn eigen BSP was ik internationaal 
secretaris en nam namens de partij deel aan 
de oprichting van een Europese socialistische 
partij. Kortom, ik was heel actief met Europa 
bezig zonder een politiek mandaat te  
hebben. Nadat ik in 1977 BSP-voorzitter was 
geworden, schoven mijn politieke vrienden 

me twee jaar later naar voren als kopman bij 
de eerste Europese verkiezingen. Mijn ‘verle-
den’ pleitte ten slotte in mijn voordeel.

Ik realiseerde me wel dat het niet eenvoudig 
zou zijn een Europees mandaat te combineren 
met het voorzitterschap van de nationale partij, 
maar ik ging er vol overtuiging tegenaan.

De BSP voerde een heuse internationale 
campagne. Op de 20 m2 borden prijkte u 
tussen de Duitse ex-kanselier Willy Brandt 
en de Nederlandse minister-president 
Joop den Uyl. Wat was de achterliggende 
gedachte?

De aanwezigheid van Europese socialistische 
boegbeelden illustreerde onze filosofie dat we 
te maken hadden met verkiezingen die veel 
verder reikten dan het nationale niveau. We 
wilden duidelijk maken dat de socialistische 
beweging zeer internationaal is. Van meet af 
aan stond ik erop een echte Europese  
campagne te voeren. Ik geloof dat onze  
aanpak uniek was. Niemand voerde een 
gelijkaardige grensoverschrijdende Europese 
campagne. In dezelfde optiek wil ik erop  
wijzen dat niet alleen de affiches internationaal 
gekleurd waren, ook de meetings waren 
internationaal. Buitenlandse kopstukken 
verschenen op BSP-bijeenkomsten en zelf 
mocht ik gaan spreken voor de Duitse SPD 
in Nürnberg. Ik herinner me levendig hoe 
kanselier Helmut Schmidt erop hamerde 
dat de Europese Gemeenschap niet  
zelfgenoegzaam mocht zijn. Hij hield het 
gehoor voor dat steden als Praag, Warschau 
of Boedapest even Europees waren als 
Parijs, Londen of Brussel. Hij voorspelde dat 
op zekere dag ook zij volwaardig deel zouden 
uitmaken van de Europese integratie.

Schmidt heeft achteraf gelijk gekregen.  
Van zijn kant wees Willy Brandt, als architect 
van de Ostpolitik, erop dat Europese eenmaking 
de enige echte vredespolitiek is.

De meetings van de socialisten begonnen 
in 1979 met een film van ongeveer een 
half uur. Niet bepaald swingend en  
vandaag wellicht onverkoopbaar.

Ik herinner me niet meteen dat we een  
dergelijke film hadden. Tja, wij socialisten 
gingen ervan uit dat de campagne inhoud 
moest hebben. We moesten veel uitleggen 
aan de mensen en hen wijzen op het enorme 
belang van de verkiezingen (na even nadenken). 
Die film was een werkstuk van de socialistische 
fractie in het uittredende parlement en werd 
aan de nationale partijen ter beschikking 
gesteld om het hoe en vooral waarom van de 
verkiezingen duidelijk te maken. De film  
illustreerde dat er iets belangrijks op til was 

en wij als socialisten een vooraanstaande rol 
te spelen hadden.

De BSP-campagne werd in de media 
beschreven als een op Amerikaanse 
leest geschoeide aanpak.

Dat klopt. We introduceerden moderne  
technieken om onze boodschap ingang te 
doen vinden. De affiches van 20m2 zijn daarvan 
een voorbeeld. Zoals gezegd wilden we een 
inhoudelijk sterke campagne voeren én  
tegelijk aantonen dat de socialisten in België 
misschien niet de grootste politieke formatie 
waren, maar Europees wel zeer sterk  
stonden. Vandaar de inbreng van krachtige 
figuren als Brandt en Den Uyl.

Vijf jaar later, in 1984, pakten we het nog 
professioneler aan. We voerden toen ook al 
een ‘voorcampagne’. Hoewel de verkiezingen 
pas in juni werden georganiseerd, waren we 
in de paasvakantie al volop bezig de kuststreek 
te bewerken. Het heeft geloond want de SP 
won een zetel bij.

Ondank uw aanzienlijke internationale 
en speciaal Europese ervaring, speelde 
u in het rechtstreeks verkozen parlement 
geen in het oog springende rol.

Dat was een bewuste keuze. In de aanloop 
naar de verkiezingen was ik achter de schermen 
actief betrokken geweest bij de strategie die  
de socialisten in het Parlement zouden  
volgen. Ik heb toen direct duidelijk gemaakt 
dat ik geen leidinggevende functie in de fractie 
ambieerde maar liefst ‘backbencher’ speelde. 
In die rol heb ik me wel kunnen uitleven en 
heb ik toch enkele interessante rapporten 
mogen schrijven en meegewerkt aan andere 
belangrijke rapporten zoals het initiatiefrecht 
van het Parlement.

Hoe ervoer u die eerste zitting van het recht-
streeks verkozen Parlement in juli 1979?

Bij de eerste zitting had ik het gevoel een 
historisch moment mee te beleven. Ik wil dat 

“ Van meet af aan 
stond ik erop een 
echte Europese 
campagne te 
voeren.”

Karel Van Miert op affiche met Willy Brandt  en 
Joop den Uyl in 1979.
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niet met grote woorden beschrijven maar 
voor mij was duidelijk dat een verkozen 
Parlement legitimiteit had verkregen. 
Ik geloofde niet dat alles snel en als bij toverslag 
zou veranderen, maar wel dat een proces op 
gang was gebracht. Bij die start aanwezig 
mogen zijn, schonk me grote voldoening. 
Mijn vrouw en zoontje zaten die eerste dag 
op de publiekstribune. Later zal dat snaakje 
van zes kunnen zeggen dat hij erbij was. 
Wellicht was hij de jongste in de tribune.

Die eerste bijeenkomst kreeg natuurlijk ook 
extra aureool door de figuur van Louise 
Weiss die als oudste lid de werkzaamheden 
moest leiden. Haar indrukwekkende toespraak 
heeft diepe indruk gemaakt en bijgedragen tot 
de historische dimensie van het moment. Als 
jonge politicus stond ik oog in oog met deze 
grande dame uit Frankrijk over wie ik zo veel 
gehoord had en die veel van de historische 
pioniers van de Europese eenwording  
persoonlijk gekend had.

Die eerste zitting verliep nochtans 
niet volledig vlekkeloos. Of liever: 
chaos was troef.

Ja, dat klopt. Het was een gigantische 
improvisatie. Die verwarring was het meest 

zichtbaar in het plenum maar ook de fractie-
bijeenkomsten verliepen onvoorspelbaar en 
dus chaotisch. Er gold nog geen beperking 
van de spreektijd, en iedereen wilde aan de 
bak komen. In de voltallige vergadering 
waren er figuren à la spraakmaker Marco 
Pannella die er niet voor terugdeinsden om 
verwarring te stichten.

Het uittredende parlement dat de spelregels 
had vastgesteld, had onvoldoende ingeschat 
hoe de werkzaamheden zouden verlopen. 
Dat heeft zich gewroken. Maar ach, ook 
later liep het regelmatig scheef in het 
Parlement.

Van de Nederlandstalige lijsttrekkers uit 
1979 was u vijf jaar later de enige die 
opnieuw kandidaat was voor het 
Europees Parlement. Een jaar na die 
tweede verkiezingen verliet u niettemin 
Straatsburg om uw zetel op te nemen in 
het nationale parlement.

Die overstap had niets te maken met  
verminderde belangstelling voor Europa. 
Absoluut niet.

Bij de nationale verkiezingen had de SP mij 
als boegbeeld uitgespeeld en als je dan 
wordt verkozen, moet je, fatsoenlijkheidhalve, 
ook dat mandaat gaan opnemen. Ik heb van 
de nood een deugd gemaakt en ben in het 
nationale parlement gaan zetelen, maar mijn 
voorkeur ging uit naar het Europees Parlement. 
Ik heb met spijt afscheid genomen van 
Straatsburg.

In de periode dat ik mijn Europees mandaat 
combineerde met het voorzitterschap van de 
Socialistische Partij, had ik ook ervaren hoe 
ingewikkeld die combinatie soms was. U 
mag niet vergeten dat de Belgische politiek in 
het begin van de jaren tachtig niet stabiel 
was. De moeilijkste periode als partijvoorzitter 
kende ik tijdens de enkele maanden dat Mark 
Eyskens premier was (april - september 1981).

Bezoek van prins Filip aan de EEG, 1991. 

“ Bij de eerste zitting had ik het gevoel een 
historisch moment mee te beleven.”

Had u de indruk dat het Europees 
Parlement al op kruissnelheid gekomen 
was toen u het in 1985 verliet?

Neen, niet echt. Dat belet niet dat ik meen 
dat er toen veel zaken in beweging waren 
gezet en het de goede kant uitging. De 
ontwikkelingen verliepen niet zo snel als 

men idealiter zou wensen, maar het staat 
vast dat veel positieve energie opborrelde. 
Een belangrijke impuls was gegeven door 
Altiero Spinelli die in februari 1984 een 
blauwdruk voor een Europese grondwet 
goedgekeurd kreeg. Dat beschouw ik zeker 
als het hoogtepunt in mijn carrière als  
europarlementslid.

Nadat u in 1989 lid was geworden van 
de Europese Commissie kwam u opnieuw 
in contact met het EP. Was het Parlement 
veranderd sinds u het vier jaar eerder 
verliet?

Het Parlement had ongetwijfeld aan maturiteit 
gewonnen. Ik heb van meet af aan goed  
kunnen samenwerken met het EP. Het speelde 
in mijn voordeel dat ik veel leden nog  
persoonlijk kende en ook vertrouwd was met 
de werking van de instelling zelf. Omdat ik de 
noden en gevoeligheden van de parlements-
leden kende, kon ik daar gemakkelijk op 
inspelen. Alvorens voorstellen te lanceren 
had ik contact met parlementsleden over de 
haalbaarheid. Het Parlement had de indruk 
dat ik het au sérieux nam.

Niettemin deelde u in het voorjaar van 1999 
in de klappen. Onder druk van het Parlement 
nam de Europese Commissie, voorgezeten 
door Jacques Santer, collectief ontslag.

Dat is een spijtige en ongelukkige episode. 
Het had niet op die manier moeten lopen. 
Het was duidelijk dat het Parlement, enkele 
maanden voor de verkiezingen van juni 1999, 
zijn tanden wilde laten zien. In die hectische 
dagen en weken stapelden de zaken zich op 
en raakte elke rationaliteit zoek. Ik blijf erbij 
dat het zogenaamde rapport van wijzen unfair 
was en foute conclusies trok. De “Wijzen” 
leverden geen ernstig werk en sommigen 
volgden een eigen agenda. 

Karel Van Miert tijdens verkiezingsavond, juni 1999.

“ Het uittredende  
parlement dat de 
spelregels had  
vastgesteld,  
had onvoldoende  
ingeschat hoe de 
werkzaamheden  
zouden verlopen.”
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Bij zijn afscheid aan het Europees Parlement in 2004, zal Willy De Clercq meer dan zeventien jaar 
gezeteld hebben in het Straatsburgse halfrond; een echte ‘ancien’ dus. 

Bij de eerste verkiezingen trekt hij de lijst van de Vlaamse liberalen, de Partij voor Vrijheid en 
Vooruitgang, later omgedoopt tot Open VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten). Zijn eerste 
Europese campagne voert hij als partijvoorzitter; een functie die hij combineert met zijn Europees 
mandaat. Na de verkiezingen van 13 oktober 1981 verlaat hij het EP om vice-premier en minister 
van Financiën te worden in een kabinet van christendemocraten en liberalen, geleid door Wilfried 
Martens. Bij het aantreden van Jacques Delors wordt De Clercq de Belgische vertegenwoordiger 
in de Europese Commissie. Zo voegt hij zich in het rijtje politici die lid waren van de drie belangrijkste 
Europese instellingen: Raad, Parlement en Commissie. De Franstalige liberaal Jean Rey ging hem 
voor en nadien zouden ook Philippe Busquin (PS), Louis Michel (MR) en Karel De Gucht (VLD)  
dat huzarenstukje overdoen. Met zijn afscheid aan het EP sloot De Clercq in 2004 een lange en 
succesrijke politieke carrière af. Hij overleed in oktober 2011.  

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

WILLY DE CLERCQ   
ZETELDE  
IN DRIE EUROPESE 
INSTELLINGEN 1 

Bij de eerste rechtstreekse verkie- 
zingen voor het Europees Parlement 
in juni 1979 maakt uw partij geen 

deel uit van de Belgische regering. Een 
logische conclusie zou kunnen zijn dat u 
geen problemen mocht ondervinden om 
met een sterke lijst vol liberale boeg-
beelden naar de kiezer te stappen.

De werkelijkheid was niettemin heel anders. 
De samenstelling van de lijst verliep allerminst 
van een leien dakje. Als ik gis naar de redenen, 
meen ik als belangrijkste te moeten wijzen op 
het gebrek aan enthousiasme voor Europa. 
Hier gold ongetwijfeld het klassieke verhaal 
dat onbekend ook onbemind is. Bovendien 
stonden mijn politieke vrienden niet te springen 
om op een lijst te staan die geen garantie bood 
op een goed persoonlijk electoraal succes. 
Velen vreesden dat ik het leeuwendeel van 
de stemmen zou wegkapen en zij zelf een 
mal figuur zouden slaan. Een slecht resultaat 
bij de Europese verkiezingen zou hun nationale 
reputatie kunnen schaden en hun politieke 
toekomst op nationaal niveau kunnen hypothe-
keren, zo redeneerden ze. Fout natuurlijk,  
maar zo lagen de kaarten.

Hoe pakte u de Europese campagne aan?

Al mijn kiescampagnes verliepen volgens een 
vast patroon. Ik geloof sterk in persoonlijk  
contact. Daarom ben ik met mijn campagneteam 
altijd de straat opgetrokken om de mensen aan 
te spreken. We deelden folders uit en gadgets. 
Dat was destijds nog toegelaten. In mijn  
campagneteam liep o.a. Guy Verhofstadt 
mee. We trokken met een bus door heel 
Vlaanderen en richtten ons uiteraard op 
plaatsen waar we veel mensen tegelijk  
konden bereiken, zoals openbare markten.
Naast dat directe contact probeerde ik  
stemmen te winnen via gerichte briefacties. 
In die eerste campagne had ik heel speciale 
aandacht voor de jeugd en zeker de jeugd-
werkloosheid. Ik vertelde hen dat het een 
hoofdbekommernis van de liberalen was de 
strijd aan te binden tegen de jeugdwerkloosheid 
en dat het probleem best op Europees niveau 
werd aangepakt.

De verkiezingen leverden de PVV uiteindelijk 
twee zetels op. Samen met mij veroverde 
ook Herman Vanderpoorten een zitje in het 
Europees halfrond.

Toen de liberalen eind 1981 in een nieuwe 
regering-Martens stapten, verliet u het 
EP. Omdat ook de opvolgers zoals 
Herman De Croo en André Kempinaire 
eveneens minister of staatssecretaris 
werden, moest de PVV uiteindelijk een 
beroep doen op Mevr. Jeanne Pauwelyn- 
Decaesstecker om Europees Parlements- 
lid te worden. Indien haar of Karel De 
Gucht iets was overkomen voor het einde 
van de legislatuur, had zich een constitu-
tioneel probleem gesteld en waren nieuwe 
verkiezingen nodig geweest voor één 
mandaat.

Dat herinner ik me maar al te goed. Mevr. 
Pauwelyn was bijzonder populair in Oostende 
en omstreken en had zich laten overhalen om 
als laatste opvolger op de lijst te gaan staan. 

Geen mens had het voor mogelijk gehouden 
dat zij naar Straatsburg zou doorschuiven. 
Maar het gebeurde toch. En inderdaad, er had 
zich een probleem kunnen voordoen. In principe 
had het Vlaamse Gewest nieuwe verkiezingen 
moeten organiseren om één mandaat op te 
vullen. Toch denk ik dat het nooit zo ver zou 
zijn gekomen. Ik vermoed dat de partijen een 
‘herenakkoord’ zouden hebben gesloten om 
die zetel, ook zonder verkiezingen, aan de 
liberalen toe te wijzen. Het scenario werd nooit 
hardop uitgesproken, maar mijn aanvoelen 
zegt me dat het zo zou zijn verlopen.

Bij de verkiezingen van 1979 stuurde 
niet alleen ons land zijn politieke vedetten 
naar Straatsburg; dezelfde tendens 
tekende zich ook bij de buren af. Waaraan 
schrijft u dat toe? En is dat gunstig?

Europa is geen ‘flashy’ thema dat de  
mensen aanspreekt. Zij hebben slechts 
“onderkoelde” belangstelling. Daarom zijn 
Europese campagnes ook zo moeilijk.  

“ In die eerste cam-
pagne had ik heel 
speciale aandacht 
voor de jeugd en 
zeker de jeugd-
werkloosheid.”

Campagneteam van Willy De Clercq in 1979.
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De partijen roepen dan alle hens aan dek 
om toch een goed resultaat te boeken. 

Boegbeelden kunnen daarbij helpen. 
Bovendien bestaat de kwalijke neiging om 
van die Europese verkiezingen een test te 
maken voor de nationale politiek. Dat is 
natuurlijk complete nonsens. In het eerste 
rechtstreeks verkozen Europees Parlement 
zat een keur van nationale toppolitici die zich 
echter zelden of niet lieten zien of die, zoals 
François Mitterrand, al na enkele weken  
ontslag namen. Dat vind ik niet netjes. Waar 
zit de politieke deontologie als men zich voor 
een mandaat laat verkiezen en het niet 
opneemt? Bij de nationale verkiezingen van 
2003 hebben we dat ook meegemaakt.

In de campagne van 1979 zei u dat  
“overtuigde politici met voldoende 
nationaal gezag naar Europa moeten 
worden gestuurd”. Mooi, maar goed twee 
jaar later stapt u zelf op om minister te 
worden in de nationale regering. Schuilt 
daar geen contradictie?

Het klopt dat Europa nood had, en nog altijd 
heeft, aan overtuigde politici met nationaal 
gezag. Maar wie gevraagd wordt minister te 
worden, kan dat moeilijk weigeren. Een 
ministerportefeuille of een mandaat als 
Europees commissaris is belangrijker dan lid 
te zijn van een assemblee; zeker in 1979 of 
kort nadien toen het Europees Parlement 
nog niet de bevoegdheden van vandaag 
had. Tot aan het Verdrag van Maastricht had 
het EP ten slotte weinig macht. De keuze 
tussen een uitvoerend mandaat of deel  
uitmaken van een vergadering met beperkte 
politieke macht, is dan snel gemaakt.

Hoe ervoer u de kennismaking met het 
eerste rechtstreeks verkozen Parlement 
tijdens die eerste zittingsweek in juli 1979?

Dat was een tasten en zoeken. De rechtstreekse 
verkiezingen hadden het Parlement dat voordien 
alleen bestond uit leden die door de nationale 
assemblees waren afgevaardigd, een grote 
democratische legitimiteit gegeven. Ik spreek 
graag over “een doorbraak van de Europese 
democratie”. Ik weet wel dat de bevoegdheden 
van het Parlement aanvankelijk niet veel  
voorstelden, maar er was een flinke aanzet 
gegeven. Met het Verdrag van Amsterdam 
heeft het Parlement dan een medewetgevende 
bevoegdheid gekregen. Vandaag spreekt het 

Willy De Clercq en Jean-Luc Dehaene, 2003.

“ Het klopt dat Europa 
nood had, en nog 
altijd heeft, aan 
overtuigde politici 
met nationaal gezag.”

Commissaris voor Buitenlandse Zaken Willy De Clercq in het Europees Parlement in Straatsburg, 1986.

EP in ongeveer 80% van de Europese wetgeving 
volwaardig zijn woordje mee. Die evolutie mag 
men helemaal niet onderschatten.

Na uw vertrek als EP-lid in december 
1981 keerde u nadien terug als Belgisch 
minister en later ook als Europees 
commissaris. Hoe hebt u, vanuit die 
nieuwe positie, de werking van het 
Europees Parlement ervaren?

België werd vanaf januari 1982 voorzitter van 
de Europese Gemeenschap en ik zat de 
ministerraden van financiën voor. In die periode 
was het nog niet gebruikelijk dat de ministers 
het beleid van het voorzitterschap in het 
Europees Parlement gingen toelichten.

Het werd voor mij helemaal anders toen ik in 
januari 1985 Europees commissaris werd. 
Uit respect voor het Parlement meende ik 
mijn beleid als commissaris te moeten gaan 
toelichten bij de volksvertegenwoordiging. 

Dat was nog nooit eerder gebeurd. Mijn 
administratie trok grote ogen toen ik voorstelde 
mijn plannen te gaan ontvouwen in het EP en 
ook het Parlement was stomverbaasd dat ik 

als commissaris me verwaardigde uitleg te 
komen geven. Ik vond het mijn democratische 
plicht de verkozenen van het volk te vertellen 
waarmee ik bezig was.

Toen ik na nachtelijke onderhandelingen een 
handelsoorlog met de Verenigde Staten had 
afgewend, contacteerde ik de voorzitter van 
het Parlement en stelde hem voor het compro-
mis in primeur aan het Parlement aan te  
bieden. Dat voorstel viel aanvankelijk op een 
heel koude steen omdat het niet gebruikelijk 
was dat een commissaris voor een mededeling 
de agenda overhoop haalde. Uiteindelijk draaide 
de EP-voorzitter bij.

Er heerste toen in het Parlement nog een 
heel andere mentaliteit. Vandaag zijn de rollen 
omgekeerd en moet een commissaris onmid-

dellijk opdraven als het Parlement hem wil 
ondervragen. Ik vind dat een goede evolutie 
want het toont dat het Parlement mondiger is 
geworden en op zijn rechten staat als  
democratisch controleorgaan. Ik ben blij aan die 
mentaliteitswijziging te hebben meegewerkt;  
 of zelfs de eerste aanzet te hebben gegeven.

In 1989 keerde u terug naar het Europees 
Parlement. Hoe anders was dat Parlement 
vergeleken met de volksvertegenwoor-
diging die u bijna acht jaar eerder als 
lid had verlaten?

Het verschil was kolossaal. Wie er al die tijd 
zelf zal hebben gezeteld, zal die evolutie 
wellicht niet even scherp aanvoelen, maar 
voor mij maakten die jaren een wereld van 
verschil uit. In 1989 had het Parlement 
impact, invloed en macht verworven. Nadien 
kwamen er, zoals gezegd, nog wezenlijke 
bevoegdheden (medebeslissingsrecht) bij.

Ik geloof dat ik zonder overdrijven mag 
zeggen dat het Europees Parlement geen 
papieren tijger meer is maar een alerte 
waakhond van de democratie. Een hond die 
overigens niet alleen blaft maar ook bijt, zoals 
de Europese Commissie van Jacques Santer 
in het voorjaar van 1999 aan den lijve 
ondervond. Onder druk van het Parlement 
trad de voltallige Commissie toen af. Dat was 
nog nooit gebeurd. Is er een duidelijker 
bewijs mogelijk van de toegenomen macht 
van het Europees Parlement?

De Dalai Lama en Willy De Clercq in het Europees Parlement in Straatsburg, 1996. 

“ Uit respect voor het Parlement meende ik 
mijn beleid als commissaris te moeten gaan 
toelichten bij de volksvertegenwoordiging. 
Dat was nog nooit eerder gebeurd.”
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Bij de Europese verkiezingen van 1979 is de Volksunie haar reputatie als eigenzinnige partij trouw. 
Anders dan andere traditionele partijen pakt de VU niet uit met haar voorzitter Hugo Schiltz als 
lijsttrekker. Ze trekt naar de kiezer met senator en ‘backbencher’ Maurits Coppieters die eerder 
naam had verworven als beginselvaste voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad. Bovendien 
maakt de partij er geen geheim van dat Coppieters na zijn 60ste verjaardag de fakkel zal overlaten 
aan Jaak Vandemeulebroucke. Na zijn afscheid aan de actieve politiek zal Coppieters actief blijven 
binnen de Europese Vrije Alliantie, een bundeling van regionalistische partijen die hij zelf mee had 
opgericht. Coppieters overleed in november 2005.

Een dubbelgetuigenis over de begindagen van het EP en de plaats die de regionalisten 
moeizaam moesten verwerven.

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

Maurits Coppieters 
Volksunie    
wil Vlaanderen 
stem geven in 
Europa 1 

In Vlaanderen was u, Maurits Coppieters, 
de enige lijsttrekker die niet tegelijk 
partijvoorzitter was. Waarom schoof 

de Volksunie uitgerekend u naar voren?

De Volksunie wilde duidelijk aantonen dat 
een Vrij Vlaanderen onlosmakelijk verbonden 
was met een Vrij en democratisch Europa. 
Geen pop-poll-geschiedenis dus van  
gevestigde partijvoorzitters, maar een vooral 
nieuwe uitdaging tegenover een Europa van 
afgeschreven Staten. Men vond mij de  
aangewezen figuur om het symbool of zo u 
wilt het uithangbord te zijn van dit totaal 
andere Europa. En men wist ook dat ik niet 
slecht van tong was. Dus… 

Met welke thema’s bent u campagne 
gaan voeren?

 “Vlaming blijven in Europa”, was de centrale 
boodschap. Wij gingen ervan uit dat in het 
Europa van morgen Vlaanderen zijn plaats 
moest hebben. In een parafrase op de slagzin 
van August Vermeylen zegden wij dat we 
Europeeër moesten zijn maar tegelijk Vlaming 
moesten blijven. Wij meenden dat in het 

Europees Parlement de basis kon worden 
gelegd van een toekomstige Europese politieke 
structuur. Voor ons stond het vast dat Europa 
federaal zou worden. Wij wilden een federaal 
Europa, opgebouwd uit de volksgemeen-
schappen en regio’s die beantwoordden aan 
de historische en economische werkelijkheid.
Wij zouden de schakel worden die de Volken 
zonder Staat een nieuwe Europese vrijheids-
droom gaf. Dat was ons grote vernieuwings- 
effect: Vrije Volken in een Vrij Europa.

Had u de indruk dat de bevolking uitkeek 
naar die eerste Europese verkiezingen? 
Of liever: vanwaar dat scepticisme?

Europa was landbouwgeld, subsidies, cijfers of 
euroambtenaren. De bevolking liep er dus niet 
warm voor. Velen hebben Europa pas leren 
kennen door de eerste Europese verkiezingen 
in juni 1979. Wij werden eigenlijk de eerste  
zendelingen voor een volkomen onbekende 
boodschap. Wel vond ik heel veel enthousias-
me bij mijn apostolische kruistocht voor de 
vergeten volken van Europa. Wanneer het over 
cijfers ging, mochten de technici het woord 
voeren. En de toehoorders vielen dan in slaap.

De drie traditionele partijen hadden 
overal in Europa “zusterpartijen”. 
Voor hen was het dus relatief gemak-
kelijk elkaar te vinden in Straatsburg 
en een fractie te vormen. Hoe hebt u, 
als enige verkozene voor een volksna-
tionalistische partij uw contacten 
gelegd?

Er waren vijf ’aanvaarde traditionele partijen’: 
christendemocraten, socialisten, liberalen en 
ook gaullisten en communisten. Ik had dus 
geen ’zuster’. Mijn zoektocht begon vrijwel 
vanuit het niets. De christendemocraten wilden 
absoluut dat ik bij hen kwam. Ik mocht zelfs 
ondervoorzitter worden van het Europees 
Parlement. Ik heb hun aanbod resoluut  
afgewezen. Ik wou immers de woordvoerder 
worden van de gemiste schakel in de 
Europese basisdemocratie: een Europa van 
Volken en Regio’s.

Hoe kwam u in een fractie terecht en 
wie bedacht die naam?

Het was de Brit John Lambert, oud-student 
aan het Brugse Europacollege en initiatiefnemer 

Maurits Coppieters (links) en Marco Pannella, 1979.
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van “Agenor”. Agenor was een intellectuele 
denktank voor een democratisch en alternatief 
Europa. Hij bracht een aantal nieuw verkozenen 
bijeen die niet in het oude stramien pasten. In 
dat bonte gezelschap zaten enkele Denen, 
Italianen, een Ier. Hij had ook Paul-Henri 
Gendebien en mevrouw Antoinette Spaak  
uitgenodigd en uiteraard mij. (De twee verkozenen 
van de FDF-RW-lijst zouden snel afhaken). 
John Lambert wou de ’statenlozen’ een 
eigen gezicht geven in het Europees 
Parlement vanuit zijn ontgoocheling dat voor 
deze nieuwkomers niet eens een eigen bureau 
voorzien was! Wij bestonden gewoon niet. 
Vandaar dat ik met mijn medewerker Jaak 
Vandemeulebroucke clandestien de ambas-
sade van het Vaticaan omtoverde tot mijn 
bureau van Straatsburg.

Hoe chaotisch verliep die fractievorming?

We vonden elkaar onmiddellijk, want ons 
enige programmapunt was ’het recht te 
bestaan’. Voor de rest was elk fractielid 
inhoudelijk volledig zelfstandig. We hadden 
daarvoor tijdens de openingszitting van het 
Europees Parlement duizenden amendementen 
neergelegd op het volkomen achterhaald 
reglement van het EP. Niemand had immers 
willen inschatten dat de rechtstreekse verkiezing 
van het EP ook ’buitenbeentjes’ zou tellen.  Het 
was uiteindelijk de socialistische fractieleider 
Ernest Glinne die het ijs brak en onze Technische 
Coördinatiegroep officieel erkende.

Het heet dat u al vlug voor vuurwerk 
zorgde in Straatsburg.

Er was niet alleen een tumultueus gevecht 
voor de erkenning als fractie. Ik nam ook vlug 
initiatieven ten gunste van Basken, Bretoenen 
en Catalanen. De Fransen waren gewoon 
furieus. Ik zou me mengen in de interne  

aangelegenheden van een bevriende lidstaat. 
Het hek was helemaal van de dam toen  
dokter Edmond Simeoni, voorzitter van de 
Corsicaanse nationalistische partij, onder 
druk van het Elysée, niet eens de pers te 
woord mocht staan in Straatsburg. De gaulliste 
Louise Weiss verklaarde plechtig dat ze voort-
aan elk contact met mij had afgebroken. Even 
hoog waren de afwijzende Franse tremolo’s 
van Michel Debré, Georges Marchais en 
Maurice Druon (van de Académie Française 
nota bene!). Vandaag doet het me bijzonder 
plezier dat de bescherming van de minder-
heden een premisse is geworden voor de 
toetreding van nieuwe lidstaten tot de 
Europese Unie.

Ik timmerde dus aan de weg en kon in 1981 
met gerust gemoed mijn mandaat overdragen 
aan mijn opvolger Jaak Vandemeulebroucke. 
Zelf had ik immers uitdrukkelijk aangekondigd 
dat ik op 60-jarige leeftijd de fakkel zou door-
geven. Alle geledingen van de partij hebben 
die wissel ook voorafgaandelijk goedgekeurd.

Jaak Vandemeulebroucke, u volgde in 1981 
Maurits Coppieters op. Als persoonlijke 
medewerker had u al ruim tijd gekregen 
om het reilen en zeilen gade te slaan. In 
1979 liep men niet zo hoog op met al die 
nieuwe medewerkers in het EP?

Ook dat was nieuw in 1979. Elk Europarlementslid 
kreeg een dotatie waarmee hij een persoonlijke 
assistent kon aanwerven. Coppieters was een 
correcte werkgever. Hij eiste meteen dat mijn 
bezoldiging integraal op mijn persoonlijke 
rekening zou komen. Een vervelend prece-
dent voor een aantal van zijn collega’s die 
met dit geld hun partij financierden, of 
gewoon eigen familieleden in dienst namen. 

“ Met mijn medewerker toverde ik clandestien 
de ambassade van het Vaticaan om tot mijn 
bureau van Straatsburg.”

Jaak Vandemeulebroucke ontmoet Patriarch van Jeruzalem, 1990.

Anderen bezoldigden hun assistenten 
ondermaats. Parlementaire medewerkers van 
dit eerste uur werden dus niet voor “vol” 
aanzien. Dat was begrijpelijk. Velen misten 
Europese bekwaamheid en ervaring. 
Bovendien hadden de vaste euro-ambte-
naren schrik dat die nieuwkomers via 
deze zijpoort en zonder examen zouden 
binnendringen in hun streng gereglemen-
teerde promotiejobs. Zelf genoot ik echter 
een voorkeurpositie, omdat Coppieters 
aan iedereen vertelde dat ik hem straks in 
het EP zou opvolgen. Naderhand is de 
rekrutering van individuele medewerkers 
drastisch opgewaardeerd.

Het verhaal van regionalisten/autono-
misten in het EP was er wel één van 
vallen en opstaan?

Inderdaad. Vooreerst moest de Europese Vrije 
Alliantie een eenvormig programma hebben. 
Vrede en ontwapening, mensenrechten en 
zelfbestuur, internationale solidariteit en recht-
vaardigheid, milieubewust-zijn en economisch 
welzijn. We moesten dit samen willen uitdragen 
en dus in éénzelfde politieke groep zetelen. We 
zochten en vonden heel wat partijen die in de 
Europese opbouw het alternatief zagen 
tegenover de centrale almacht van hun 
hoofdstad. Er moesten dus meer regionalisten 
naar het EP gestuurd worden. En daar moesten 
we ook écht bestaan. De grote politieke 
groepen hebben nooit moeten vechten voor 
hun bestaan. Wij wel. Er waren ook kiessys-
temen met nationale lijsten en we moesten 
regionalisten overtuigen om in eigen lidstaat 
samen te kandideren. We trokken van 
Sardinië tot Val D’Aosta; van Corsica tot 
Bretagne en, later, doorheen de Spaanse 
regio’s. Mijn mooiste periode was natuurlijk 
die van 1984 – ’89 toen ik samen met Willy 
Kuijpers zetelde. Je kon geen regio in Europa 
bedenken of hij ging er heen.

U voerde een jarenlange strijd tegen de 
hormonenmaffia. Hoe kwam u bij dat 
dossier terecht?

Heel toevallig. Ik vocht in het Europees 
Parlement zelf voor de volwaardige erkenning 
van onze kleine fractie. Zo bleef ik er  
bijvoorbeeld op hameren dat ook onze groep 
in aanmerking zou komen voor een zitje in 
een onderzoekscommissie. Dat lukte pas in 
september 1988. Het Europees Parlement 
besloot toen een speciale commissie op te 
richten om het gebruik van groeibevorderende 

middelen in de veeteelt te onderzoeken. 
Apetrots deelde ik mijn “overwinning” aan 
mijn fractie mee. Toen bleek dat niemand in 
dat dossier geïnteresseerd was, kon ik wel 
niet anders dan dit mandaat zelf op te 
nemen. Een aardige klus voor een historicus 
die een totale leek was in de chemie of in 
vetmestingstechnieken. 

Het werd uiteindelijk een onvergetelijke zoek-
tocht naar topspecialisten en een wervelende 
kennisname met unieke inspectiediensten. 
Het dossier werd een keihard verhaal over 
bedrog, immoreel geldgewin van de “hormo-
nenmaffia”, over een laks gerecht en over 
falende nationale en Europese wetgevers. 
Mijn voorstellen terzake werden in het Europees 
Parlement twee keer met eenparigheid 
goedgekeurd.

Dreigen de Europese verkiezingen niet te 
ontaarden in pop-polls van nationale politici?

Een zeer moeilijke vraag. Neem bijvoorbeeld  
uitstekende oud-collega’s Leo Tindemans, Karel 
Van Miert en Willy De Clercq. Die zetelden in het 
EP, maar kregen nadien telkens verantwoorde-
lijkheden op een ander echelon: Buitenlandse 
Zaken, Europees commissaris. Anderen begon-
nen hun politieke carrière in Europa zoals Karel 
De Gucht of Fientje Moerman die ambtenaar was 
en het tot minister in de federale en nadien de 
Vlaame regering bracht. Hun ervaring maakt de 
regering attent op de naleving van de Europese 
regelgeving. Ik ben dus in principe niet tegen 
dergelijke overstappen voor zover in het vorige 
mandaat voldoende tijd zit om de opgedane 
ervaring ook nuttig te hanteren. Verder  
moeten partijen buitengewoon alert zijn voor 
de kandidaten die ze als opvolgers plaatsen. 
Denk bijvoorbeeld aan Jeanne Pauwelyn die 
toevallig EP-lid werd toen de liberale lijst met 
opvolgers uitgeput was. Ik begeleidde de dame 
naar Straatsburg en ik stelde daar haar ook Karel 
Van Miert voor. Waarop ze onthutst vroeg:  
“Oh, Jaakske, zitten er hier ook socialisten?”

 “Oh, Jaakske, zitten er hier ook socialisten?” 

Jaak Vandemeulebroucke, 1981.
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Lijsttrekker Ernest Glinne heeft in 1979 al elf jaar Europese ervaring achter de rug als lid van de 
Parlementaire Assemblee. In het rechtstreeks verkozen Parlement vindt hij direct zijn draai want hij 
wordt voorzitter van de socialistische fractie; toen de grootste van het EP. Tot 1994 blijft Glinne de 
Franstalige socialisten vertegenwoordigen in Straatsburg; een mandaat dat hij cumuleert met het 
lidmaatschap van de gemeenteraad van Courcelles. 

In het Parlement ijvert Glinne voor een sociaal Europa en neemt het op voor de Armeniërs. Hoewel 
hij later lid werd van Ecolo, bleef Glinne in hart en nieren een socialist. Maar tegelijk voelde hij zich 
Europeaan, wereldburger en andersmondialist. Hij overleed in augustus 2009.

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

  
Ernest Glinne
EUROPEAAN 
WERELDBURGER EN 
ANDERSMONDIALIST 1 

U   pakte bij de eerste Europese verkie-
zingen uit met een heel speciale 
affiche. U stond erop samen met 

een Afrikaan. Waarom?

Ik wilde graag het universele van de Europese 
strijd in de verf zetten. In de schoot van het 
(oude) Europees Parlement had ik meegewerkt 
aan twee onderzoeken over racisme. Daar 
had ik veel contacten met militanten tegen 
racisme, onder wie niet-blanken. Op een van 
mijn vele meetings heeft een journalist die 
foto getrokken. Ik gebruikte de foto voor mijn 
affiches die ik naar socialistische federaties 
stuurde. In Brussel gingen ze ervan uit dat de 
geesten er nog niet rijp voor waren. Ze  
vreesden vooral voor een negatieve weerslag 
bij de verkiezingen: stel je voor een zwarte 
samen met de PS-lijsttrekker voor de 
Europese verkiezingen. Veel mensen zouden 
dat niet pikken. De ‘top’ schrok ervoor terug 
de goegemeente te choqueren. Die affiche 
kwam er dus niet.

Welke thema’s bespeelde u in uw campagne?

Met eenvoudige woorden wilde ik de  
draagwijdte van de verkiezingen toelichten. 
Er zat iets pedagogisch in mijn betoog  
waarin ik de mensen vertelde wat Europa 
betekende en wat het al had gerealiseerd. Zo 
kon ik verwijzen naar  het Verdrag van Rome 
om te pleiten voor de gelijke kansen op de 
werkvloer. Met dergelijk discours kon ik  
tenminste iets positiefs over Europa vertellen. 

“Wij hebben gevochten voor dit en dat en 
Europa heeft u iets opgeleverd”.

Met welke idealen deed u uw intrede in het 
nieuwe Europees Parlement?

Ik voelde het aan als een roeping. Er rustte 
een belangrijke taak op mijn schouders.  
Ik ging ervan uit dat we Europa moesten 
opbouwen vanuit geopolitieke overwegingen; 
om te beletten dat er bij ons opnieuw oorlog 
zou worden gevoerd. We moesten boven-
dien goede contacten leggen met de rest van 
de wereld. Mijn houding sloot aan bij de linkse 
partijen en bij de Europese vakbonden. In 
1979 hield ik al voor dat de uitbouw van een 
sociaal Europa essentieel was. We moesten 
een sociaal beleid voeren als tegengewicht 
voor de liberalisering die er toen al zat aan te 
komen. Ik pleitte dus voor een sociaal Europa 
dat zelfstandig staat tegenover de Verenigde 
Staten en voor een goede samenwerking 
tussen Noord en Zuid.

Had u de indruk dat uw politieke vrienden 
open stonden voor uw idealen?

Er was een probleem. 1979 volgde kort na 
de grote fusiegolf van de gemeenten. Als 
burgemeester van Courcelles had ik veel 
energie moeten steken in het blussen van 

brandjes. Dat ging ten koste van mijn 
Europese opdracht. In de vele vergaderingen 
die nodig waren om de nieuwe gemeente-
structuren op poten te zetten, kwam Europa 
slechts sporadisch aan bod en altijd op het 
einde van de bijeenkomsten. De dagelijkse 

problemen en probleempjes in de gemeente 
eisten de aandacht op en Europa viel tussen 
de plooien. Als het al aan bod kwam, was 
middernacht voorbij en bleef slechts een 
handvol toehoorders over. De animo ontbrak 
om over Europa te praten. Bovendien stond 
men huiverachtig tegen mogelijke immigratie, 
zelfs vanuit Europese landen. Spreken over een 
wederzijdse beïnvloeding van nationaliteiten 
waarbij iedereen zijn culturele autonomie zou 
bewaren, was taboe. Helaas sloeg dergelijk 
discours in 1979 niet aan.

Klikte het met het publiek?

Niet echt. We preekten in de woestijn. Alleen 
de boeren en wie werkte in de staalnijverheid 
kenden Europa en wisten hoe nuttig het was.

Denkt u dat de Belgische bevolking vandaag 
meer belangstelling toont?

De visie van de Belgische burger op Europa 
is er niet beter op geworden. Hij haakt af 
omdat hij geen moer begrijpt van het  
idiote systeem van instellingen: een slecht 
georganiseerd Parlement dat op drie  
plaatsen werkt; een Raad van Ministers die 
onwaarschijnlijk ingewikkeld beslissingen 
neemt of een Commissie die 20 leden telt, en 
na de uitbreiding nog meer. Zelfs specialisten, 
de missionarissen voor Europa, kampen met 
twijfels die ze niet onder woorden durven 
brengen om het laatste greintje hoop niet de 
bodem in te slaan. Het publiek ziet intussen 
niets gebeuren.

“Wij hebben gevochten voor dit en dat  
  en Europa heeft u iets opgeleverd.”

“ We preekten in  
de woestijn. Alleen  
de boeren en  
wie werkten in  
de staalnijverheid  
kenden Europa.”

Ernest Glinne, Nobelprijswinnaar Desmond Tutu en voorzitter van het Europees Parlement Enrique 
Baron Crespo, 1990.
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In 1979 gaf u uw ambt als burgemeester op 
om u te wijden aan uw Europese activiteiten.

Ja, maar ik bleef wel lid van de gemeente-
raad en werd schepen van cultuur. Ik slaag-
de erin Europese subsidies los te peuteren 
voor het plaatselijke culturele centrum. 
Omdat ze geen geld had, klopte de gemeen-
te aan bij de Franse Gemeenschap die voor 
60% over de brug zou komen. De overige 
40% kreeg ik los bij Europa. Er was dus wel 
een wederzijdse invloed, zij het beperkt. Ik 
had voor het mandaat van schepen van cul-
tuur gekozen omdat het als het minst zware 
werd beschouwd zodat ik de nodige tijd in 
Straatsburg en Brussel kon zijn. Het sche-
pencollege vergaderde op vrijdag. Tijdens 
een Straatsburg-week kon ik nooit op tijd 
arriveren. Toch hebben ze dag noch uur wil-
len aanpassen.

Uw Europese betrokkenheid heeft dus uw 
activiteiten in de Belgische politiek stukje 
bij beetje verdrongen?

Ongetwijfeld. Logisch ook want ik ben eerst 
Europeaan. Europeaan en internationalist, 
geboren in een provincie die België heet en 
in het kanton Wallonië. Ik ben wereldburger 
en andersmondialist.

Welk dossier heeft u bijzonder getroffen?

Ik ben heel blij dat ik het Parlement de geno-
cide van 1915 op de Armeniërs heb laten 
erkennen. Daarvoor heb ik nauw 
samengewerkt met Henri Sabi, een merk-
waardige Fransman. Voor mij was die erken-
ning een van de meest aangrijpende momen-
ten. Het slotdebat over de genocide staat in 
mijn geheugen gegrift. Urenlang hadden 

honderden bejaarde Armeniërs de gietende 
regen buiten het parlementsgebouw getrot-
seerd. Na de stemming zijn Henri Sabi en ik 
naar buiten gegaan en hebben geroepen: 
“We hebben de stemming gewonnen. Het 
Europees Parlement heeft de genocide 
erkend”. Ik ben nog altijd fier op die prestatie.

Tijdens heel uw politieke loopbaan heeft u 
altijd gepleit voor een Parlement met twee 
Kamers.

Het Europees Parlement kan geen volwaardig 
wetgevend werk afleveren als het zijn manier 
van verkozen te worden niet grondig aanpast. 
Het EP zou, naar Amerikaans voorbeeld, een 
bicameraal systeem moeten krijgen. Mijn 
opmerking slaat niet op het beleid van de VS 
maar enkel op de institutionele structuur.  
Het Huis van Afgevaardigden weerspiegelt 

Campagneaffiche in 1979.

het aantal inwoners per staat. Zo telt het Huis 
meer afgevaardigden uit Californië dan uit 
het dunbevolkte Wyoming. De Senaat echter 
telt honderd verkozenen, of twee per staat. 
Ongeacht zijn grootte krijgt elke staat even 
veel invloed in de Senaat. En die Senaat 
heeft wel degelijk macht.

Na de uitbreiding en de aanpassing van de 
instellingen krijgt het Parlement meer 
leden. Hoe staat u daar tegenover?

Het Parlement dreigt onbeheersbaar te wor-
den. Zoals gezegd moet het een andere 
structuur krijgen met twee instellingen waar-
bij de ene de staten vertegenwoordigt (een 
Senaat) en de andere de bevolking (het Huis 
van Afgevaardigden). Men moet vandaag de 
vertegenwoordiging van de nieuwkomers 
beperken. De Europese Unie heeft weliswaar 
meer inwoners dan de VS maar zal bijna 
dubbel zoveel “congressmen” tellen. Dat is 
van het goede te veel. Een zodanig grote 
instelling kan politiek niet behoorlijk functio-
neren. Telkens het halfrond groter wordt, 
boet de individuele afgevaardigde aan 
invloed in. De spreektijd wordt een lachertje. 
“Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, 
vandaag zou ik over het volgende willen 
spreken, maar ik zal het doen via een schrif-
telijke verklaring die bij het mondelinge ver-
slag zal worden gevoegd. Ik dank u voor uw 
aandacht”. Dat is toch te gek om los te lopen. 
Het maakt me woedend. Ik heb altijd positief 
gestaan tegenover Europa, maar de dwaze 

richting waarin de instellingen evolueren, slaat 
me koud om het hart en doet me vrezen dat 
we afstevenen op een totale blokkering.

Het Europees Parlement heeft nochtans 
altijd meer bevoegdheden verworven.

Het Parlement heeft zeker een rol te spelen. 
Het is echter niet representatief. We hebben 

te maken met een democratisch deficit en de 
werking is geldverspillend. Voeg daar de drie 
werkplekken aan toe en het is duidelijk dat 
het de fysieke en intellectuele krachten van 
de leden te boven gaat. Bij elke uitbreiding 
merkte men veranderingen. Ik loop nog 
regelmatig langs in Brussel en volg de evolu-
tie op de voet. Wel, het instituut ‘Parlement’ 
is niet wreed of onmenselijk geworden maar 
is niet menselijk; behalve misschien bij die kleine 
kern die erin slaagt wel samen te werken. 
Globaal genomen kan dit “ding” niet efficiënt 
draaien. Hoe moet Europa het hoofd bieden 
aan de Amerikaanse supermacht?

Alvorens nieuwe landen toe te laten, had 
Europa intern orde op zaken moeten stellen. 
De tien nieuwe landen vertegenwoordigen 
het “nieuwe Europa”. Zij verwarren Navo en 
toetreding tot Europa en zijn enkel aanhang-
wagentjes van de Verenigde Staten.

Demonstratie voor erkenning van de Armeense genocide in Straatsburg, 1987.

Ernest Glinne en Britse premier Margaret Thatcher in het Europees Parlement, 1981.

“ Wel, het instituut 
‘Parlement’  
is niet wreed  
of onmenselijk 
geworden maar  
is niet menselijk.”
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De Franstalige christendemocraat Charles-Ferdinand Nothomb heeft zijn Europese overtuiging 
nooit verborgen. Als partijvoorzitter voert hij in 1979 de PSC-lijst aan maar combineert zijn Europees 
mandaat niet alleen met het voorzitterschap van de partij maar ook met dat van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. “Geen gelukkige keuze” geeft hij vandaag toe. Van Europa verkast hij in 
mei 1980 naar de Belgische regering waar hij minister van Buitenlandse Zaken, en later, van 
Binnenlandse Zaken wordt. Tijdens zijn korte verblijf in het EP legt Nothomb de fundamenten voor 
geregeld overleg tussen de afgevaardigden van het nationaal en het Europees Parlement. 

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

CHARLES-FERDINAND 
NOTHOMB     
SLAAT BRUG TUSSEN 
NATIONAAL EN 
EUROPEES PARLEMENT 1 

Hoe kijkt u terug op de eerste campagne 
voor de Europese verkiezingen?

Met een iets overtrokken maar toch verheven 
idee over het belang van de datum. Hoe men 
het ook draait of keert, de eerste verkiezing 
van het Parlement was toch bijzonder belangrijk 
in de geschiedenis van Europa. De verkiezingen 
waren zo belangrijk dat ze ook mijn politieke 
loopbaan hebben beïnvloed.

In welk opzicht?

Toen de campagne op gang kwam, was ik 
voorzitter van de Franstalige christen- 
democraten, de Parti Social Chrétien (PSC). 
Onze partij zat mee in de regeringscoalitie. 
De kans zat erin dat ik minister zou worden. 
Ik heb geaarzeld. Indien ik in de regering 
stapte, kon ik niet zetelen in het Europees 
Parlement. Als voorzitter van de Kamer kon 
ik wel naar Europa gaan. Die afweging 
illustreert hoe belangrijk ik de verkiezingen 
vond. Uiteindelijk maakte ik geen gelukkige 
keuze want ik was te jong om voorzitter te 
zijn van de Kamer. Een goede voorzitter van 
de Kamer heeft eerst zijn sporen verdiend als 
fractieleider of als voorzitter van een commissie. 
Dat inzicht is pas later gekomen. Toen ik, na 
een onderbreking van tien jaar opnieuw 
voorzitter van de Kamer werd, beheerste ik 
“de stiel” en liep alles veel vlotter.

Toen u in 1979 naar het Europees Parlement 
trok, was u dus enthousiast. Welke rol 
dichtte u aan deze instelling toe?

Ik ben er altijd van uit gegaan dat het Europees 
Parlement de band met de nationale parlemen-
ten niet mocht doorknippen. Met dat standpunt 
ben ik soms ernstig in aanvaring gekomen met 
de ultra-federalisten in Europa. In hun dromen 
hanteren ze een eenvoudig schema: een 
direct verkozen parlement dat een regering 
op de been brengt en een grondwet uitwerkt. 
Zij beschouwen zichzelf als de vertegenwoor-
digers van het volk en menen dat zij Europa 
schragen. Daarom streven ze naar steeds 
meer macht. Ik ga niet akkoord met dat 
schema. Volgens mij moeten de nationale 

parlementen een actieve rol spelen. In 1979 
ging ik ervan uit dat ik als voorzitter van de 
Belgische Kamer de ontbrekende schakel 
zou zijn tussen het Europees en het Belgische 
parlement. Ik wilde aantonen hoe goed dat 
kon functioneren. Dat was een vergissing. 
Samen met mij hebben velen moeten  
vaststellen dat men zich niet met twee 
instellingen tegelijk kon bezighouden. Ik was 
te weinig in het Europees Parlement, want ik 
had geen tijd.

Laat ons terugkeren naar de campagne 
van 1979. Hoe hebben de militanten van 
de PSC zich toen opgesteld?

Als partijvoorzitter was het voor mij vrij  
eenvoudig mijn partij mee te krijgen, ook al 
omdat we er goed op waren voorbereid. 
Naar aanleiding van de Europese verkiezingen 
waren we een beetje ‘verveld’ want we  
maakten deel uit van de Europese Volkspartij 
waarvan veel christendemocratische partijen lid 
waren. Conservatieve krachten binnen de 
PSC hadden moeite met dat lidmaatschap: 
“volks” rook volgens hen te fel naar “volksde-
mocratie”. De EPP had een naam gekregen 
zonder confessionele klank, want voor de 
Fransen was het uitgesloten dat er een  
verwijzing naar “christelijk” zou zijn. Tijdens 
de campagne hebben we die keuze ook 
moeten toelichten. Alles is goed gelopen en 
de discussie was boeiend.

Met welke argumenten hebt u de kiezers 
willen overtuigen?

Ik pleitte voor meer macht voor Europa, meer 
democratie en meer bevoegdheden voor het 

“ Ik pleitte voor meer macht voor Europa, 
meer democratie en meer bevoegdheden 
voor het Europees Parlement.” 

Belgische Minister voor Buitenlandse Zaken Charles-Ferdinand Nothomb (links), premier Wilfried Martens en 
Belgische Minister voor Economische Zaken Willy Claes (achter Martens), Europese top in Venetië, 1980.
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ministers van Buitenlandse Zaken van de 
Gemeenschap. Ik trof daar een beetje hetzelfde 
aan als in de commissie institutionele zaken van 
het EP, namelijk een groep van tien collega’s 
die elkaar goed leerde kennen. Iedereen 
deed er zijn job vanuit zijn regering. We  
legden elkaar de problemen voor waarmee 
we bij onze verschillende regeringen hadden 
af te rekenen en wat we niet konden doen 
omwille van de oppositie of van de eerste 
minister. Als de Britse minister, Lord Carrington 
over Margaret Thatcher sprak, had hij het altijd 
over “My Mistress”.

In die jaren draaiden de debatten in Europa 
over geld, na het fameuze ‘I want my money 
back’ van premier Thatcher. Ik heb geen 
goede herinneringen aan die periode. 

Niets marcheerde omdat zij alles blokkeerde.
Uiteindelijk heeft zij haar slag volledig 
thuisgehaald. Dat was geen glorieuze dag 
voor Europa. Misschien toch een lichtpunt. 
Op de Top van Venetië, in 1980, heeft Europa 
voor de eerste keer een gemeenschappelijk 
standpunt ingenomen over Palestina. De 
tevredenheid was groot want nooit eerder 
sprak Europa met één stem over een 
niet-Europees onderwerp.

Het aantal parlementsleden is steeds 
groter geworden bij elke uitbreiding. 
Dreigt het Parlement daardoor niet aan 
slagkracht in te boeten?

De parlementsleden horen het niet graag, maar 
de vuistregel is: hoe minder leden, des te sterker 
is een assemblee. Parlementsleden hebben 
helaas de reflex hun aantal op te drijven.  
Men zou kunnen dromen van een Europees 
Parlement met 250 leden. Maar Europa telt nu 
450 miljoen inwoners. Opletten voor ongelukken. 
Met zijn 10 miljoen inwoners is België slechts 
goed voor een vijfenveertigste van het aantal 
Europeanen. In een Parlement met 250 leden 
zou ons land slechts 5 afgevaardigden mogen 
verkiezen: drie Vlamingen en twee Franstaligen. 
De evenredige vertegenwoordiging zou aan 
flarden vliegen. Men heeft dus een bepaald 
aantal afgevaardigden nodig om tot een even-
wichtige vertegenwoordiging te komen. Toch 
zijn er grenzen. We moeten vermijden dat de 
zaak onbestuurbaar wordt en we evolueren 
naar Chinese toestanden met een assemblee 
van 2500 leden die niets te vertellen hebben.

Europees Parlement. Daarnaast waren er 
natuurlijk de meer algemene thema’s zoals 
eerbied voor de persoon, vrijheid en democratie. 
Ik kwam ook op voor het statuut van de vrouw 
want binnen de PSC was er een sterke  
vrouwenlobby. Ik sprak ongetwijfeld ook over 

landbouw want op de meetings kwamen veel 
boeren die zeer geïnteresseerd waren in 
Europa. Met dat thema maakte ik Europa 
concreet en kon ik ontsnappen aan het louter 
institutionele.

Kunnen we ervan uitgaan dat de PSC 
zich in een eerder comfortabele positie 
bevond, want u maakte deel uit van de 
regeringscoalitie.

Mijn belangrijkste tegenspeelster was Antoinette 
Spaak. Ze was niet alleen sympathiek en 

populair maar had ook haar naam mee.  
Je kwam haar foto werkelijk overal tegen, zelfs 
tot in de bastions van de christendemocratie. 
De dame is alleszins zeer sympathiek. Tegen 
haar of tegen haar partij kon ik weinig inbrengen. 
Op Belgisch vlak was ik ongetwijfeld tegen het 
FDF, maar Europees lag dat anders. Ik wilde 
geen gepersonaliseerde campagne voeren, 
maar de partij dwong me mijn foto’s te gebruiken, 
net zoals Antoinette Spaak.

Hoe kijkt u terug op de eerste zitting van 
het rechtstreeks verkozen Parlement?

Elke eerste bijeenkomst van een parlement 
lijkt op het begin van een schooljaar. Iedereen 
is nieuw; er zijn geen anciens. We voelden 
ons dus op ons gemak en iedereen moest 
zijn plaats zoeken. In het halfrond zetelden 
we in alfabetische volgorde zodat ik naast 
een Nederlander en een Fransman zat.  
Er kwamen ook emoties bij kijken toen 
plechtig werd aangekondigd: “We zijn het 
eerste Europees Parlement dat rechtstreeks 
verkozen is via algemeen stemrecht.” Het is 
een mooie herinnering.

Met welke belangrijke dossiers hebt u 
zich beziggehouden in het EP?

Ik heb me vol enthousiasme ingezet in de 
institutionele commissie waarvan ik ook 
voorzitter was. Omdat we elkaar niet kenden 
en uit verschillende landen kwamen, wilde ik 

dat we elkaar eerst beter leerden kennen. Ik 
genoot enig aanzien omdat ik voorzitter was 
van de Belgische Kamer. Toen we de werk-
verdeling vastlegden, spraken we ook af 
niet overijld te werk te gaan maar pas na 
één jaar met stevige en samenhangende 
rapporten naar buiten te komen. Ik voelde 
me als de patrouilleleider van een klein 
groepje waar iedereen iets om handen had. 
In de groep had ik met uitgekookte collega’s 
te maken. Het feit alleen dat ze verkozen 
waren, bewees dat ze geslepen waren.  

Ze kozen vaak voor de institutionele  
commissie onder druk van hun partij. Ik had 
dus te maken met een keurgroep van een 
twaalftal leden met wie ik regelmatiger  
vergaderde dan ik aanwezig kon zijn in de vol-
tallige zittingen. Vergaderingen van de commis-
sie gingen, tot grote voldoening van de leden, 
regelmatig door in de Belgische Kamer waar ik 
als voorzitter bepaalde faciliteiten genoot. Het 
was handiger dan te vergaderen in Straatsburg. 
Ik bewaar de beste herinneringen aan deze 
commissie die goed werk verrichtte maar ik heb 
haar verdere evolutie niet kunnen meemaken.

Inderdaad, want minder dan een jaar later 
werd u minister van Buitenlandse Zaken.

Vanuit mijn functie als minister van 
Buitenlandse Zaken kon ik de ontwikkelingen 
in Europa op de voet volgen want ik zetelde 
in de raad Algemene Zaken met de andere 

“ Elke eerste 
bijeenkomst van 
een parlement lijkt 
op het begin van 
een schooljaar.”

Charles-Ferdinand Nothomb (links), 1980.

“ De parlementsleden 
horen het niet 
graag, maar de 
vuistregel is: hoe 
minder leden, des 
te sterker is een 
assemblee.”

Europese Raad in Luxemburg, 1980.
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Als André Damseaux in 1979, als voorzitter van de Franstalige liberalen, de PRL-lijst trekt bij de Europese 
verkiezingen,  streeft hij een verkozen zitje na in een assemblee waarvan hij al sinds 1977 lid is. In de 
loop van de eerste legislatuur van het Europees Parlement wordt hij ook nog minister-president van het 
Waalse Gewest, op een moment dat cumul nog mogelijk is. Nadat hij het EP verlaten heeft, blijft 
Damseaux actief in de nationale of regionale politiek met functies als minister van Nationale Opvoeding 
en eerste ondervoorzitter van het Waalse parlement. Damseaux overleed in maart 2007.

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

André Damseaux
KOESTERT 
ONVERGETELIJKE 
HERINNERINGEN 1 

Vanuit welke overtuiging bent u in het 
Europese avontuur gestapt? Had u het 
gevoel een nieuwe bladzijde in de 
geschiedenis om te slaan?

Ja en neen. Ach, een politicus is zich nooit 
helemaal bewust van de impact van een 
gebeurtenis en weet ook niet altijd wat ervan 
zal blijven hangen. Toch werd in 1979 algemeen 
gedacht dat we een cruciaal moment voor 
Europa beleefden. Ik zelf was enthousiast 
omdat ik sinds 1977 lid was van de Parlementaire 
Vergadering (de voorloper van het rechtstreeks 
verkozen Parlement). Ik had genoten van die 
bijeenkomsten waar boeiend en op hoog 
niveau gedebatteerd werd; beter dan in het 
Belgisch parlement.

Hebt u daar een verklaring voor?

Na de eerste rechtstreekse verkiezingen 
kwam dat verschil nog duidelijker aan het 
licht. Alle landen hadden immers hun “grote 
kanonnen” naar Straatsburg gestuurd. De 
ontmoeting met deze toppolitici maakte 
grote indruk. Men loopt die boegbeelden ten 
slotte niet elke dag tegen het lijf. In onze  
fractie zat de meest briljante: de Fransman 
Edgard Faure. Hij was een man met een  
uitzonderlijk scherpe geest; de overtreffende 
trap van superbegaafd. Faure verstond de 
kunst om een dossier op amper 48 uur perfect 

onder de knie te krijgen. Schitterende man.
Verder had je natuurlijk ook de Franse  
communistenleider Georges Marchais en 
Marco Pannella of Emma Bonino van de 
Italiaanse radicalen. Je kwam ogen en oren 
te kort om al die mensen te observeren die je 
wel kende van de televisie maar die je nog 
nooit eerder ontmoette. Voor mij was dat een 
openbaring. Jammer genoeg zijn de kopstukken 
uit de nationale politiek weggebleven omdat de 
werkzaamheden van het Parlement zo pover 
aan bod komen in de media. En dat terwijl het 
Europees Parlement heel actief is en almaar 
meer invloed krijgt.

Een werk in de schaduw dus.

Dat is de keerzijde van de medaille: gedegen 
werk haalt niet noodzakelijk de krantenkoppen. 
In de media vind je wel discussies over  
bijkomstigheden zoals de vraag of het EP in 
Straatsburg moet vergaderen of in Brussel. 
Op dergelijke futiliteiten spitst de pers zich 
toe, eerder dan aandacht te besteden aan 
inhoudelijke kwesties.

Welke thema’s hebt u tijdens de campagne 
aangesneden om kiezers te winnen?

Heel merkwaardig: mijn thema’s zijn intussen 
(haast) volledig gerealiseerd. Zo hamerde ik 
op de noodzaak van een eenheidsmunt als 
hefboom om wisselkoersen te vermijden. De 

euro is er. Ik voerde ook aan dat de burgers 
vrijer zouden kunnen reizen indien we ‘meer 
Europa’ kregen. Met de akkoorden van 
Schengen is dat doel bereikt. Ik probeerde 
de kiezers warm te maken met onderwerpen 
die hen in hun dagelijkse leven raken.

Had u de indruk dat de burgers oor hadden 
naar uw betoog?

Ik werd aangenaam verrast door de massale 
opkomst bij mijn mini-bijeenkomsten. Ik 
spreek bewust over ‘mini-bijeenkomsten’ 
want het terrein dat ik tijdens de campagne 
moest bestrijken, was zo ruim, dat ik nooit 
lang kon spreken. Bij elke ontmoeting sprak 
ik ongeveer 20 minuten, beantwoordde 
enkele vragen, sprak met de mensen en 

“ Ik had genoten van 
die bijeenkomsten 
waar boeiend en op 
hoog niveau 
gedebatteerd werd; 
beter dan in het 
Belgisch parlement.”

ANDRÉ DAMSEAUX KOESTERT ONVERGETELIJKE HERINNERINGEN ANDRÉ DAMSEAUX KOESTERT ONVERGETELIJKE HERINNERINGEN

Campagneaffiche, 1979.
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haastte me naar een volgende afspraak. 
Een uur later herhaalde hetzelfde scenario 
zich. ’s Avonds was er telkens veel volk op 
grotere verkiezingsmeetings. Omdat er 
amper televisiedebatten waren, kwamen de 
mensen nog zelf opdagen bij meetings.

In 1979 waren de liberalen in de opposi-
tie, ondanks hun behoorlijke score bij 
de verkiezingen van december 1978. 
Woog dat op de Europese campagne? 
Ging u gebukt onder een soort minder-
waardigheidscomplex?

Zeker niet. Wij konden voor de Europese verkie-
zingen uitpakken met grote namen. Ik zelf was 
partijvoorzitter en voerde de lijst aan. Op de 
tweede plaats stond Jean Rey één van de top-
figuren in Europa. Verder hadden we op de 
derde plaats Luc Beyer de Ryke, een Bekende 
Franstalige avant la lettre. Hij had misschien een 
minder Europees profiel maar was bij iedereen 
gekend als journalist die elke avond het nieuws 
presenteerde op de RTB.

U verwijst naar Jean Rey. Hij was wel 
degelijk een Europese icoon.

Zonder enige twijfel noch overdrijving. Jean 
Rey was – en is nog altijd – de enige Belg die 
voorzitter was van de Europese Commissie. 

Zijn plaats op de Europese lijst vormde een 
bekroning van een schitterende carrière en 
de erkenning van zijn enorme verdiensten. 
Als Jean Rey het woord nam, werd er  
aandachtig geluisterd. De bar liep leeg want 
iedereen haastte zich naar het halfrond. 
Zoals afgesproken nam Rey na ongeveer 
een jaar ontslag om plaats te ruimen voor 
Luc Beyer de Ryke. Indien ik toen had geweten 
dat ik in 1981 zelf minister zou worden, hadden 
we het wellicht anders aangepakt om ervoor 
te zorgen dat iemand zich volop zou blijven 
bezighouden met het EP. We zouden het 
ontslag van Jean Rey zeker met een jaar 
hebben uitgesteld.

De betere score van de PRL in 1978 kwam 
al eerder aan bod. Kunnen we in die optiek 
de Europese verkiezingen beschouwen 
als een test voor de Franstalige liberalen?

Ja. De Europese verkiezingen waren een 
‘choc’ tussen de partijleiders. We zagen de 
verkiezingen ongetwijfeld als een groots 

André Damseaux, 1977.

opgezette opiniepeiling. Behalve de Parti 
Socialiste stuurden de Franstalige partijen 
hun voorzitter in de arena. Je kunt de 
Europese zien als ‘tussentijdse’ verkiezingen. 
We boekten vooruitgang en die winst vormde 
een opstap naar de doorbraak bij de nationale 
verkiezingen van 1981.

Stonden alle partijen in 1979 op dezelfde 
golflengte op het gebied van Europa?

Iedereen was pro Europa. Die houding droeg 
er toe bij dat de Europese campagne veel 
nationale trekjes had en iedereen alles op 
alles zette om zijn/haar partij vooruit te helpen. 
Omdat we in België allemaal eurofielen waren, 
had de campagne een apart karakter. 
Iedereen pleitte voor verdere Europese  
integratie, met als gevolg dat in de debatten 
eensgezindheid heerste en we elkaar zeer 
voorkomend bejegenden. Als journalisten 
ons tijdens televisiedebatten het vuur aan de 
schenen wilden leggen, pakte dat raar uit.  
Bij een rondvraag bleek immers steevast 
onze grote eensgezindheid over Europa. De 
vier eurofielen vlogen elkaar niet in het haar.
Hoe bitsig debatten tijdens nationale verkiezingen 
konden zijn, zo hoofs verliep de Europese 
campagne. Nooit maakte ik een vreemdere 
campagne mee. 

Hoe kijkt u terug op de eerste zitting van het 
rechtstreeks verkozen Parlement in juli 1979?

Het was een mooi moment toen Louise Weiss 
als ouderdomsdeken de openingszitting voorzat. 
Toch denk ik vooral terug aan de eerste  
bijeenkomst van de liberale fractie. Die verliep in 
een eerder geladen sfeer met wachtende 
televisieploegen aan de deur. We hadden 
afspraken met de christendemocraten van 
de EPP (Europese Volkspartij) dat de eerste 
voorzitter van het Parlement een liberaal zou 
zijn. In de tweede helft van de legislatuur zou 
iemand van de EPP aan de beurt komen.  
De liberale fractie telde 37 leden, onder wie 
17 Fransen. De keuze was duidelijk. Ofwel werd 
het Simone Veil die de steun genoot van haar 
landgenoten ofwel de Luxemburger Gaston 
Thorn voor wie de anderen supporterden.

Na veel schorsingen konden de Fransen vier 
Duitse afgevaardigden overhalen en was het 
pleit beslecht in het voordeel van Veil. De 
leider van de Duitse delegatie, Martin 
Bangemann, lichtte ons met veel woorden het 
hoe en waarom van de Duitse ommezwaai 
toe die hij een nieuw symbool noemde van 
de Frans-Duitse verzoening. De beloning 
volgde snel toen de Fransen de kandidatuur 
van Bangemann als fractieleider steunden.

Welke andere herinneringen bewaart u aan 
die eerste zittingen van het Parlement?

Onvergetelijke herinneringen. Vooral de begro-
tingsdebatten waren spectaculair. Het 
Parlement gaf meteen zijn visitekaartje af toen 
het in december de begroting weigerde goed te 
keuren. Dat was nog nooit eerder vertoond in 
Europa. In de Parlementaire Vergadering was 
dergelijke verwerping ondenkbaar geweest.

Van welke commissies van het Europees 
Parlement bent u lid geweest?

Ik had de eer de commissie voor te zitten die 
de kieswetgeving in de verschillende landen 
probeerde te harmoniseren. De discussies 
waren heftig. Zelf heb ik altijd gepleit voor het 
systeem van evenredige vertegenwoordiging 
met een kiesdrempel om te vermijden dat 
fantasten met hun groepering in het 
Parlement zouden geraken. Verder vind ik 
ook dat de belangrijke politieke stromingen 
pro rata van hun belang, vertegenwoordigd 
moeten zijn. Ik realiseerde me wel dat de 
sleutel tot de oplossing bij de Britten lag die 
in kleine kiesomschrijvingen telkens één  
vertegenwoordiger aanduiden. Het Britse 
systeem van ‘first-past-the-post’ zorgt wel 
voor stabiliteit maar heeft niets van doen met 
evenredigheid. In één enkele ronde wordt per 
kiesomschrijving één kandidaat verkozen; de 
stemmen voor de andere partijen tellen niet 
mee. Dat leidt ertoe dat beperkte procentuele 
verschuivingen een ingrijpende ommekeer 
kunnen veroorzaken. Sleutelen aan het  
Britse systeem zou dus ook tot belangrijke  
verschuivingen kunnen leiden in het EP. Op 
dat ogenblik zetelden in het Parlement meer 
conservatieven dan Britse socialisten. We 
konden destijds de knopen niet doorhakken 
en ook vandaag is er nog altijd geen  
geharmoniseerd Europees kiessysteem.André Damseaux in een vergadering van het EP in Brussel, 2006.

“ Het Parlement  
gaf meteen zijn  
visitekaartje af toen 
het in december de 
begroting weigerde 
goed te keuren.  
Dat was nog nooit 
eerder vertoond in 
Europa.”

ANDRÉ DAMSEAUX KOESTERT ONVERGETELIJKE HERINNERINGEN ANDRÉ DAMSEAUX KOESTERT ONVERGETELIJKE HERINNERINGEN

“ Dat is de keerzijde 
van de medaille: 
gedegen werk 
haalt niet 
noodzakelijk de 
krantenkoppen.”
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De naam ‘Spaak’ opent voor Antoinette, dochter-van, veel deuren als ze in 1979 campagne voert en 
lid wordt van het eerste rechtstreeks verkozen Europees Parlement. 

Het boegbeeld van het FDF vormt front met het Rassemblement-Wallon en die gecombineerde lijst 
stuurt twee afgevaardigden naar het EP. Mevr. Spaak houdt een bittere smaak over aan de openings-
zitting omdat de voorzitster de naam van Paul-Henri niet laat vallen in de opsomming van de pères 
fondateurs van Europa. Na een eerste legislatuur keert Antoinette Spaak in 1994 voor nog eens vijf jaar 
terug naar het EP. Nadien zet ze zich actief in voor het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel.

1. Dit interview dateert van eind 2003 in de aanloop naar de eerste editie van deze publicatie.

ANTOINETTE SPAAK   
Profiteert  
van illustere  
familienaam 1 

Hoe keek u een kwart eeuw  
geleden aan tegen de Europese 
campagne?

Met dolle vreugde. Ik was zo Europees geën-
gageerd dat verkiezingen me de evidentie zelf 
leken. Ik moest naar het Europees Parlement! 
Omdat ik het Belgische parlement al kende, 
was de ‘structurele’ stap niet zo groot. 
Psychologisch was het enthousiasme enorm.

Deelde uw partij, het Front des Franco-
phones, uw enthousiasme?

De partij was verscheurd over Europa. Toen ik 
lid werd van het FDF, waren er twee  
kopstukken: Lucien Outers en André Lagasse, 
die op het gebied van Europa aanleunden bij 
de Franse gaullisten. Ze waren tegen de Navo. 
Voor mij was er dus werk aan de winkel. 
Binnen de partij werd er flink gebakkeleid maar 
dankzij mijn naam had ik meteen een voetje 
voor. Een jaar na het overlijden van mijn vader 
werd ik in 1973 politiek actief. Bij het FDF waren 
ze voldoende geslepen om te beseffen dat ik 
met mijn naam aanhangers zou werven. Toen 
de Europese verkiezingen eraan kwamen, 
hebben ze bij zichzelf gezegd: “Indien we 
tegensputteren, dreigt ze op te stappen”. Ik zou 
het niet gedaan hebben, maar ze gaven me 
wel de vrije hand. Ik ben de partij en haar  
leiders er nog altijd erkentelijk voor. Voor mij 
was de campagne in 1979 alleszins heel boeiend.

Hoe hebben de kiezers uw acties onthaald?

Ik was altijd zeer verwonderd hoeveel mensen 
opdaagden tijdens de campagne; vooral veel 
jongeren. Ik heb het Waalse Gewest en Brussel 
doorkruist en overal veel belangstelling gewekt 
van mensen die ook goede vragen stelden.

U voerde campagne samen met het 
Rassemblement Wallon.

We hadden inderdaad een gezamenlijke lijst 
met het RW van Paul-Henri Gendebien.  
We werden beiden verkozen. Dat was een 
echte triomf.

Met welke slagzinnen hebt u campagne 
gevoerd?

Wij voerden een zeer traditionele campagne. 
Een speciaal thema was niettemin ons pleidooi 

voor de rechten van de francophonie. Wij  
gingen ervan uit dat naast het Engels ook de 
andere talen zouden overleven dankzij 
Europa. Die boodschap sloeg aan. Voor het 
overige was het een zeer Europese campagne; 
zeer federalistisch ook. Wij pleitten voor een 
sterke Europese Commissie en een Raad 
van Ministers die de staten zou vertegen-
woordigen. Wij ijverden ook voor meer 
bevoegdheden voor het Europees Parlement.

Het Parlement kreeg soms het verwijt 
zich uit te spreken over zaken waarover 
het geen bevoegdheid had.

Dat verwijt was volkomen terecht. Maar  
precies omdat we zo weinig bevoegdheden 
hadden, hielden we ons met de hele wereld 
bezig. We moesten onze tijd nuttig doorbrengen. 
Ik kreeg snel in de gaten dat we onze tijd  
verprutsten. Door zich met alles in te laten, 
dreigde het Parlement aan aanzien in te boeten. 
Van zodra het EP meer macht verwierf, daalde 
het aantal resoluties.

Welke rol hebt u zelf gespeeld tijdens 
die eerste legislatuur?

Mijn naambekendheid heeft me geholpen snel 
een netwerk uit te bouwen. Velen in het EP 
hadden nog met mijn vader samengewerkt. 
Altiero Spinelli bijvoorbeeld. Hij heeft mij 
meteen onder zijn vleugels genomen, zoals 

een fiere haan met zijn kuiken. Iedereen in 
het Parlement kende Spaak. Dankzij mijn 
naam heb ik vlot toegang gekregen tot de 
circuits die zich parallel met de parlementaire 
activiteiten ontwikkelden.

Terugblikkend, hebt u de indruk dat u 
een historisch moment beleefde tijdens 
de openingszitting?

Zeker weten. Het was zeer ontroerend toen 
gesproken werd over de “grondleggers” van 
Europa, “les pères fondateurs”.

Droeg Louise Weiss die de openingszitting 
voorzat, daartoe haar steentje bij?

Absoluut niet. Ze bestond het mijn vader te 
vergeten toen ze herinnerde aan de grond-
leggers. Ik heb de fiolen van mijn toorn over 
haar uitgestort. Jean Rey kookte van woede 
en was hels. De ruiker bloemen die ik twee 

dagen later van Mevr. Weiss kreeg, kon mij 
niet troosten. Het is toch godgeklaagd dat ze 
Paul-Henri Spaak over het hoofd had gezien!

Hoe kijkt u terug op die (andere) eerste 
momenten in het Europees Parlement?

Voor de openingszitting in juli 1979 zou ik, 
samen met andere parlementsleden, het 
vliegtuig nemen. Het is nooit opgestegen 
want er was een staking. We zijn toen met 
zijn allen in een bus gestapt richting 

Straatsburg. Mijn reisgezel was een gevierde 
Italiaanse schrijver die me onophoudelijk 
over zijn land verteld heeft en over de aard 
van de Italianen. Een wonderlijke ervaring. 
Dankzij die reis weet ik veel over Italië; kennis 
die ik regelmatig zelf opdis aan mijn Italiaanse 
gesprekspartners.

“ Ik was altijd zeer verwonderd hoeveel 
mensen opdaagden tijdens de campagne; 
vooral veel jongeren.”

“ Altiero Spinelli heeft 
mij meteen onder zijn 
vleugels genomen, 
zoals een fiere haan 
met zijn kuiken.”

ANTOINETTE SPAAK PROFITEERT VAN ILLUSTERE FAMILIENAAM ANTOINETTE SPAAK PROFITEERT VAN ILLUSTERE FAMILIENAAM

Campagneaffiche, 1979.
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Het boeiende aan het Europees Parlement is 
dat je er mensen ontmoet die vensters openen 
op hun land en cultuur.

Net als vele andere leden van het Europees 
Parlement hebt u uw mandaat gecumu-
leerd met dat van het Belgische parlement.

Dat heb ik inderdaad gedurende één jaar 
gedaan. Donderdagochtend vertrok ik uit 
Straatsburg en was rond 14 uur in het Belgische 
parlement. In beide assemblees maakte ik  
deel uit van de commissie volksgezondheid. 
Het was geen onverdeeld succes. Als ik de 

Belgische collega’s attent maakte op de 
Europese context, luisterden ze slechts met 
een half oor.

Van waar die neerbuigendheid?

Belgische parlementsleden hadden minachting 
voor de Europees Parlementsleden. Ze waren 
jaloers omdat we veel reisden en omdat we 
meer verdienden (ongeveer twee keer en half 
meer). Ze rangschikten ons bij de internationale 
jet set. Je moest dus veel diplomatie aan de 
dag leggen om die wrevel op te vangen. Na enige 
tijd zijn de scherpste kantjes verdwenen, ook al 

omdat er gemengde commissies kwamen met 
vertegenwoordigers van het Belgische en  
het Europees Parlement. Die bijeenkomsten  
(Cosac genoemd) kwamen er onder impuls van 
Charles-Ferdinand Nothomb en zijn Franse 
christendemocratische collega Nicole Fontaine. 
Maar ook dan liep het niet meteen van een leien 
dakje en bleef er animositeit heersen omdat de 
leden van het nationale parlement met evenveel 
wilden zijn als die van het EP. De Cosac op zich 
was dus onvoldoende. Het werd pas beter 
nadat nationale delegaties werden uitgenodigd 
bij commissievergaderingen van het EP. In die 
evolutie heeft de Conventie voor een sluitstuk 

Antoinette Spaak in het Europees Parlement in Straatsburg, 1979.

gezorgd. De nationale parlementen zijn voort-
aan zelfs enthousiast. In feite is dat geen toeval: 
men moet zorgen voor een wisselwerking 
zodat iedereen beseft dat de toekomst in 
Europa ligt. Daar ligt de kracht van de Conventie.

Dreigt de verhoging van het aantal leden 
de slagkracht van het Parlement niet 
aan te tasten?

Neen. Tot dusver telde het EP 626 leden.  
Ik zie niet in waarom honderd bijkomende 
leden de efficiëntie zouden schaden. Het is 
wel nodig de werkzaamheden aan te passen, 
zowel  de voltallige zittingen als  de commis-
sievergaderingen. Veel zaken kunnen in de 
commissies worden goedgekeurd zonder in 
de openbare zittingen herkauwd te worden.
En hoe zou men de nieuwkomers moeten 
uitleggen dat er minder parlementsleden  
zouden zijn? Als Luxemburg 6 parlementsleden 
eist voor 360.000 inwoners, moeten ook de 
nieuwe landen behoorlijk vertegenwoordigd 
zijn. Zonder het totaalaantal te verhogen tot 
ongeveer 720 leden  is een eerlijke vertegen-
woordiging van elk land niet haalbaar.  
Zo liggen de zaken. En aan dat soort proble-
men is altijd een mouw te passen.

Binnen de politieke fracties leven vaak 
uiteenlopende visies. Pleit u voor de 
vorming van echte, meer coherente 
Europese partijen?

Zonder meer. Afgezien daarvan stel ik vast 
dat de politieke partijen in België vandaag 

minder eensgezind zijn over Europa. De 
Vlaamse Socialistische Partij is niet langer 
Europees gezind. Minister Johan Vande 
Lanotte is zelfs een euroscepticus, net als 
Louis Tobback. Dat is een grote ommezwaai. 
Frank Vandenbroucke echter vaart bij de 
sp.a wel nog een pro Europese koers. De 
vroegere traditie Tindemans in de CVP is fel 
verwaterd bij CD&V. Bovendien vind ik dat 
Joëlle Milquet, de voorzitster van cdH, de 
Franstalige christendemocraten, geen 
belangstelling meer heeft voor Europa. De 
Europese reflex van Pierre Harmel en anderen 
is vandaag ver zoek bij de cdH. Ik bespeur geen 
scepsis over Europa bij de Franstalige liberalen. 
Wellicht voert de MR het meest samenhangen-
de Europese beleid. Ik kan hen alleen verwijten 
te weinig debat te voeren over Europa.

U hebt nog veel voeling met de Belgische 
politieke wereld. Meent u dat “Europa” 
daar nog een thema is?

Neen. De partijen wekken de indruk dat 
Europa geen impact heeft op hun publieke 
opinie. Men moppert een beetje als het 
slecht gaat, maar men zwijgt als Europa 
iets positiefs doet. De partijen hangen een 
beeld op van een falend Europa maar  
verzuimen de mensen te vertellen hoe 
belangrijk en nuttig Europa wel is voor veel 
dagelijkse dingen.

Moet Europa opnieuw aan bod komen in 
de nationale campagnes?

Uiteraard. Die boodschap houd ik voor als 
jonge kandidaten bij de federale of gewestelijke 
verkiezingen me komen vragen wat ze moeten 
doen. Ze moeten de mensen onophoudelijk 
erop wijzen wat Europa doet én belangrijk is. 
En bovendien heb je de aanwezigheid van 
Europa in Brussel. Daar valt veel over te  
vertellen; goed en kwaad. Maar ik bespeur 
enig fatalisme. Dat is verkeerd.

In 1979 ging het er anders aan toe. Toen 
leefde een Europese bezieling waarbij de 
politici bij de publieke opinie een positieve 
boodschap probeerden over te brengen. Dat 
elan is vandaag verdwenen. De politici zijn 
niet tegen Europa. “Natuurlijk zijn we voor 
Europa,” zo vertellen ze. Dat is echter niet 
vanzelfsprekend en zeker onvoldoende! 
Europa vergt dagelijkse inzet.

Inwijding van een monument ter ere van Paul-Henri Spaak, 2008.

“ Ik stel vast dat de 
politieke partijen in 
België vandaag 
minder eensgezind 
zijn over Europa.”

“ Europa vergt 
dagelijkse inzet.”
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Marianne Thyssen zetelde van december 1991 tot oktober 2014 onafgebroken in het Europees 
Parlement. In die ruim twee decennia bouwde ze een ijzersterke reputatie op met waardering over 
de partijgrenzen heen. Vanaf 1 november 2014 maakt deze christendemocratische politica deel uit 
van de Europese Commissie. Samen met haar blikken we terug op een carrière van meer dan twee 
decennia Straatsburg/Brussel en kijken we vooruit op haar nieuwe functie. 

1. Dit interview dateert van september 2014.

Marianne Thyssen    
maakt balans op 
van twee decennia 
Europees Parlement 1 

In december 1991 belandde u eerder 
onverwacht in het EP als opvolgster 
van Karel Pinxten. Vanuit welke strate-

gie had de CVP u als eerste opvolger op 
de lijst gezet? Of was er helemaal geen 
strategie?

Er zat wel degelijk een strategie achter. Toen 
CVP-voorzitter Herman Van Rompuy de lijst 
voor de Europese verkiezingen van 1989 
samenstelde, ging de partijtop ervan uit dat 
Karel Pinxten, na de parlementsverkiezingen 
van 1991 in België, zou opteren voor een 
nationale carrière. Ik liet me overtuigen op de 
Europese lijst te komen door het perspectief 
dat Europa aan belang won. ‘Daar zal het 
gebeuren,’ zo geloofde ik. Terecht, zo is 
gebleken.

Afgezien van uw doortocht op het kabinet 
van staatssecretaris Wivina Demeester, 
had u als directeur van Unizo op dat  
ogenblik weinig of geen politieke ervaring. 
Was dat een handicap?

Ik had inderdaad geen echte politieke ervaring 
en mijn ‘doortocht’ bij staatssecretaris 
Demeester was boeiend maar beperkt 
omdat ik er slechts deeltijds aan de slag 
was en die functie combineerde met mijn 
werk bij Unizo, de organisatie die de belangen 
van de zelfstandigen behartigt. Toen ik in 
het EP arriveerde, merkte ik snel dat mijn 
parlementaire werk naadloos aansloot bij 
mijn opdracht op de studiedienst van Unizo. 
Ik had elf jaar dossiers gemaakt rond  
uiteenlopende thema’s. Het kwam erop aan 
een beleid vorm te geven en standpunten te 
formuleren en die dan te gaan verdedigen. 
Om een standpunt uit te werken moet je 
naar verschillende opinies luisteren, erover 
nadenken, afwegen en dan beslissen. Wat ik 
vroeger deed bij een belangenorganisatie, 
zou ik voortaan doen in een politieke context. 
Oog hebben voor de consequenties, nu dus 
het algemeen belang, bleef de boodschap. 
Ik voelde me meteen als een vis in het  
water en had bovendien het geluk dat ik lid 
kon worden van liefst drie commissies  
die aansloten bij mijn belangstelling en  
competenties.

Als jong parlementslid moest u in 1994 
meteen mee beslissen over de toetreding 
van nieuwe lidstaten. Bij die stemming 
stemde u tegen, ondanks grote politieke 
druk vanuit de diverse hoofdsteden om 
het licht op groen te zetten. Hoe hebt u die 
druk ervaren? Hebt u door die tegenstem 
kritiek ontvangen binnen de christendemo-
cratische fractie? 

Ik herinner me die episode nog bijzonder 
goed. We moesten stemmen over de toetreding 
van Finland, Oostenrijk, Zweden en Noorwegen 
(dat uiteindelijk afhaakte). De druk op de 
Europese parlementsleden was inderdaad 
bijzonder groot. We werden bestookt met 
brieven, faxen en telefoons van christen- 
democratische regeringsleiders zoals de 

Duitse kanselier Helmut Kohl of de eerste 
ministers van België, Nederland en 
Luxemburg. Samen met een aantal collega’s 
meende ik dat de Europese Unie nog niet 
klaar was om die nieuwkomers te verwelko-
men. Een spilfiguur in dat kransje was mijn 
Franstalige collega Fernand Herman van wie 
de verdiensten in het EP moeilijk kunnen 
worden overschat. We hadden niets tegen 
de betrokken landen, maar we wilden - in het 
taalgebruik van die dagen - voorrang geven 
aan verdieping van de EU alvorens van uit-
breiding sprake kon zijn. Ondanks onze 
tegenstem zette het Parlement het licht op 
groen voor de uitbreiding. Ik ben nooit aan-
gesproken op mijn tegenstem. En vandaag 
ben ik nog altijd fier op mijn houding van toen.

Hoe hebt u de macht van het EP zien 
evolueren? Is het Parlement ‘mondiger’ 
of liever ‘meer politiek’ geworden?

Ik belandde in het Parlement enkele dagen 
nadat de Europese Raad in Maastricht een 
belangrijke verdragswijziging had goedgekeurd. 
Terwijl het EP voordien haast uitsluitend  
adviezen mocht geven, kreeg het nu ook een 
gedeelde wetgevende bevoegdheid en 
kwam er een heel nieuwe dynamiek. 
Bovendien moest toen werk worden gemaakt 
van de wetgeving rond de Interne Markt.  
En we moesten de komst van de euro  

voorbereiden. De verdere doorbraak van de 
bevoegdheden van het EP kwam er later bij 
het Verdrag van Lissabon. Dat zorgde voor 
een kwantitatieve sprong waarbij het EP ook 
medezeggenschap kreeg voor o.a. landbouw, 
asiel of migratie. Door dat verdrag heeft het 
EP ook een luidere stem in het kapittel voor 
de benoeming van de voorzitter van de 
Europese Commissie zoals gebleken is bij de 
aanstelling van de Luxemburger Jean-Claude 
Juncker en meer zeggenschap over de 
begroting. En niet te vergeten, de instelling 
die in de schoot van de Europese Centrale 
Bank is opgericht om toezicht te houden op 
de Europese banken, moet verantwoording 
afleggen bij het Europees Parlement.

Waar heeft het EP de voorbije jaren kansen 
gemist? 

(lange aarzeling) Dat is een moeilijke. Of liever, 
ik geloof niet dat het EP veel kansen mist.  
Het is ten slotte een forum met veel leden die 
alert de vinger aan de pols van de samenle-
ving houden. Sommigen noemen het 
Europees Parlement een logge tanker die je 
moeilijk van koers kunt doen veranderen.  
Ik zie het EP eerder als een vloot kleine bootjes 
die heel wendbaar zijn. Zoals in andere parle-
menten speelt het eigenlijke wetgevende werk 
zich af in de commissies. En je kunt ervan op 
aan dat in die commissies competente mensen 
zitten die de dossiers grondig beheersen en 
alert handelen.

Toen u in het EP arriveerde, was het aan-
tal vrouwen duidelijk lager dan vandaag. 
Na de verkiezingen van 1989 was amper 
19% van de leden een vrouw. Bij de 
Belgische leden lag dat percentage 
(17%) zelfs nog lager. Sindsdien is het 
percentage vrouwen gestegen en scoort 
de Belgische delegatie doorgaans boven 
het gemiddelde. Komen de vrouwen  
voldoende aan bod in de verdeling van 
de belangrijke functies in het EP? 

“ Sommigen noemen het Europees Parlement 
een logge tanker die je moeilijk van koers kunt 
doen veranderen. Ik zie het EP eerder als een 
vloot kleine bootjes die heel wendbaar zijn.”

Marianne Thyssen tijdens plenaire zitting in 
Straatsburg, 1993.
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Ik heb hier nooit het gevoel gehad tot een 
minderheid te behoren. Het EP heeft altijd 
een aantal sterke vrouwen geteld. Simone 
Veil, de eerste voorzitster van het recht-
streeks verkozen Parlement, was overigens 
een vrouw, maar later bekleedde enkel nog 
Nicole Fontaine die functie, wat de teller op  
2 van de 14 voorzitters brengt. Helaas stel ik 
vandaag vast dat de mannen nog overver- 
tegenwoordigd zijn in de echte machtscentra 
van het EP. Men mag zich niet blind staren 
op het mooie aantal vrouwelijke ondervoor-
zitters van het EP. De echte macht berust bij 
de parlementsvoorzitter en de fractieleiders 
en dat is een mannenbastion. Alleen de 
Groenen hebben met Rebecca Harms een 
vrouwelijke co-fractieleider.

In een interview merkte u eens op dat 
u vijf jaar lang als enige vrouw in het 
presidium van uw EPP-fractie had 
gezeten tussen tien mannen. U voegde 
eraan toe dat het niet meer kan anno 
2013 en dat men daar nu iets aan gaat 
doen. Welke concrete maatregelen zijn 
genomen? Of staan nog op stapel?

Die situatie heeft me inderdaad behoorlijk 
dwars gezeten en ik heb er formeel tegen 
geprotesteerd bij mijn fractieleider. Het gevolg 
is dat we eind 2013 het reglement van de 

fractie hebben gewijzigd en dat het presidium 
van de fractie voortaan voor een derde uit 
vrouwen moet bestaan. Anders kan er niet 
meer geldig worden gestemd. Dat heeft 
goed gewerkt, want in ons nieuwe presidium 
zitten nu vijf vrouwelijke ondervoorzitters en 
vijf mannelijke. Perfect in evenwicht dus.

U hebt enkele jaren uw mandaat als 
EP-lid gecombineerd met het voorzit-
terschap van uw partij. Collega’s die 
hetzelfde deden, kijken niet onverdeeld 
positief terug op die periode. U sluit 
zich kennelijk aan bij die collega’s met 
uw uitspraak: ‘Ik heb totaal geen spijt 
dat ik de partij heb geleid, maar het 
hoeft voor mij geen tweede keer’. Hoe 
hebt u die jaren ervaren?

Toen men mij vroeg voorzitster te worden 
van de CD&V, heb ik me eerst de vraag 
gesteld of dat te combineren was met mijn 
mandaat als EP-lid. Ik wilde mijn verantwoor-
delijkheid opnemen. Eerder hadden o.a. 
Karel Van Miert en Gérard Deprez hun partij 
geleid terwijl ze in het EP zetelden. Dat het 
geen ideale wereld was, wist ik ook maar de 
omstandigheden in het begin van de 21ste 
eeuw zijn heel anders dan de context waarin 
voorzitters vroeger aan de slag waren. Toen 
Van Miert na de verkiezingen van 1979 de 

(toen nog) BSP leidde en intussen actief was 
in het EP, was er nog geen sprake van de 
elektronica die we vandaag kennen. Omdat 
we altijd te bereiken zijn, kunnen we meer 
tegelijk doen. Anderzijds wilde ik bewijzen 
dat een partijvoorzitter ook uit het Europees 
Parlement kan komen. De andere partijvoor-
zitters zetelen ook in een federaal of gewestelijk 
parlement. Waarom zou de combinatie met 
het EP niet mogelijk zijn?

Niettemin, zoals ik zegde: het is geen ideale 
wereld. Het is ongelofelijk zwaar, zeker binnen 
de turbulente politieke context in eigen land 
waar ik als voorzitster van de partij die de 
premier levert, voortdurend moest aanschuiven 
aan tafel om een zoveelste crisis op te lossen. 

“ Helaas stel ik vandaag 
vast dat de mannen nog 
oververtegenwoordigd 
zijn in de echte machts-
centra van het EP.”

Campagneaffiche in 1994.

Dat belet niet dat ik in die periode in het EP 
toch het belangrijke rapport over de veiligheid 
van speelgoed heb gemaakt en goedgekeurd 
heb gekregen. Ook daar wilde ik me bewijzen. 
Maar om terug te komen op uw vraag: ‘Ik heb 
totaal geen spijt dat ik de partij heb geleid, 
maar het hoeft voor mij geen tweede keer’.

De campagnes voor de Europese  
verkiezingen verlopen doorgaans in een 
aparte context omdat de Belgische 
partijen amper van mening verschillen 
over Europa. Of is die vaststelling  
voltooid verleden tijd?

Dat geloof ik wel. Het Europees Parlement is 
erg ‘politiek’ geworden en beslissingen zijn 
ideologisch mee bepaald. Net zoals CD&V in 
eigen land eensgezind optreedt, probeert 
mijn christendemocratische EPP-fractie ook 
eensgezinde standpunten in te nemen.  
We willen een moedig beleid in het midden 
voeren; wars van elk goedkoop populisme. 
Dat is niet populair, sexy of gemakkelijk. 
Maar het EP denkt op de lange termijn en wil 
de komende generaties niet opzadelen  
met nieuwe, irrealistische verplichtingen.  
De uitdagingen waarvoor Europa (en elk  
individueel land) staat, zijn gigantisch. Denk 
maar aan de globalisering, de vergrijzing,  
de schuldproblematiek of een beter leefmilieu. 
Mijn EPP-fractie denkt daar ernstig over na 
en hoedt er zich voor extra lasten door te 
schuiven naar de komende generaties.  
En als dan in eigen land sommige politici hun 
verantwoordelijkheid niet nemen of onpopu-
laire maar noodzakelijke maatregelen op het 
conto van Europa schrijven, kan ik behoorlijk 
boos worden. Europa is niet het probleem, 
maar een deel van de oplossing.

Vanuit de Europese Commissie kunt u 

voortaan actief meewerken aan mogelijke 
oplossingen, speciaal dan inzake werk en 
sociale zaken die de kern vormen van  
uw bevoegdheidspakket. De Leuvense  
politicoloog Steven van Hecke schreef 
“Thyssen moet een sociale Olli Rehn worden”, 
verwijzend naar de rigide begrotings- 
aanpak van de liberale commissaris de 
voorbije jaren. Voelt u die druk? Of neigt u 
meer naar de vriendelijke verwoording 
door uw (nu ex-)collega Ivo Belet  
volgens wie uw bevoegdheden als 
commissaris zwaarder wegen dan de 
functie van premier?

Laat mij maar vooral mezelf zijn. Sommige 
critici beweren graag dat Europa niet sociaal 
is, en meer met cijfers dan met mensen 
bezig is. De nieuwe Europese Commissie wil 
precies het tegendeel bewijzen. Voorzitter 
Juncker zet terecht de welvaart en het welzijn 
van de Europeanen centraal. Met deze 

bevoegdheden krijg ik de kans om daar voluit 
aan mee te werken. Samen met de lidstaten 
en regio's wil ik de komende jaren de best 
mogelijke omstandigheden creëren voor 
méér werkgelegenheid. Tegelijk wil ik dat de 
mensen zo goed mogelijk opgeleid worden 
en zo sterk als mogelijk op de arbeidsmarkt 
komen, om hen maximale kansen te geven. Er 
zijn momenteel 2 miljoen openstaande vaca-
tures in Europa. We moeten de beschikbare 
arbeidskrachten daar beter op afstemmen. 
Tegelijk moeten we de Europeanen de best 
mogelijke sociale bescherming blijven bieden.

Bij uw afscheid aan het Europees 
Parlement klonken, over alle politieke 
banken heen, woorden van waardering 
en lof voor uw werk in het EP. Straks 
keert u vanuit een andere functie naar 
datzelfde Parlement terug met uw 
beleidsplannen. Het is niet zeker dat u 
dan nog op dezelfde goodwill zult kun-
nen rekenen. Hoe gaat u om met die 
druk, ook als ik commentatoren hoor 
zeggen dat van uw succes heel veel 
voor Europa afhangt?

Er hangt inderdaad veel van af. Niet zozeer voor 
mezelf, maar voor de Europeanen. Veel mensen 
verloren tijdens de crisis hun vertrouwen in de 
Europese Unie. De nieuwe Commissie moet 
concrete resultaten boeken die echt relevant zijn 
voor de Europeanen. Jobs zijn daarbij de eerste 
prioriteit. Alleen zo kunnen we het vertrouwen 
herstellen en de harten heroveren. Daar wil ik 
mee werk van maken. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit zal lukken in een goede samenwerking 
met het Europees Parlement.

Toen u in 1991 in het Parlement belandde 
leek dat onverwacht, maar, zoals u in het 
begin van het interview aangaf, school er 
een partijstrategie achter. Verraadt uw 
overstap naar de Commissie ook nu een 
langetermijnplanning?

Een groot masterplan moet je daar niet achter 
zoeken. Maar het is wel juist dat CD&V bij 
uitstek de verdediger is van de sociale markt-
economie. Verantwoordelijkheid en solidariteit 
gaan bij ons hand in hand. Economische 
groei en sociale vooruitgang zijn voor ons 
twee zijden van dezelfde medaille. In mijn 
nieuwe functie krijg ik dus de kans om werk 
te maken van één van de belangrijkste 
christendemocratische prioriteiten.

“ Europa is niet het 
probleem, maar een 
deel van de oplossing.”

Marianne Thyssen tijdens stemming over uitbreiding van de EU, 2003.

Marianne Thyssen ontmoet voorzitter van het 
Europees Parlement Martin Schulz, 2012.
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Wilfried Martens zetelde vijf jaar (1994-1999) in het Europees Parlement na meer dan tien jaar (1979-1992) 
aan het hoofd te hebben gestaan van de federale regering. Hij is dus goed geplaatst om een inzicht te 
geven in de verhoudingen tussen het Parlement en de Europese Raad waarvan hij jarenlang deel  
uitmaakte. Als voorzitter van de Europese Volkspartij bleef hij tot oktober 2013 nauw betrokken bij het 
reilen en zeilen van Europa. Kort na dit interview overleed Wilfried Martens.

1. Dit interview dateert van enkele weken voor het overlijden van Wilfried Martens.

Wilfried Martens 
Oud-premier 
verdedigde 
Brussel als zetel 
van het Europees 
Parlement 1 

U was net eerste minister toen u in 
juni 1979 deelnam aan een Europese 
Raad in Straatsburg, kort voor het 

rechtstreeks verkozen Parlement er zijn 
eerste zitting zou houden. Toch werd er 
op die Raad niet, of amper over dat 
Parlement gepraat. Is dat een illustratie 
van de beperkte uitstraling van dat 
Parlement of van een zeker misprijzen van 
de Raad voor het EP? 

Er was, zeker wat mij betreft, geen misprijzen 
tegenover het EP. Men moet de zaken in hun 
context zien. In 1979 was er een economische 
crisis en het oplossen ervan was het  
belangrijkste agendapunt van de Europese 
Raad in Straatsburg. Bovendien komen op 
een Raad ook thema’s aan bod die niet op 
de agenda staan. België had zwaar geijverd 
om de rechtstreekse verkiezingen van het 
Europeees Parlement mogelijk te maken. 

Gewezen premier Leo Tindemans was de 
lijsttrekker van mijn partij, de Vlaamse christen-
democraten, voor de Europese verkiezingen 
van 10 juni 1979 en hij behaalde een groot 
succes. Het zou dan ook ongepast zijn om 
dit succes te minimaliseren. 

Later hebt u zich in de Europese Raad 
consequent ingezet om te beletten dat 
Straatsburg de enige vergaderplaats 
werd van het EP. Met welke argumenten 
verzette u zich tegen de ambities van de 
Franse presidenten Valéry Giscard 
d’Estaing en François Mitterrand?  
Kon u zich vinden in de overeenkomst 
dat later de voltallige vergaderingen in 
Straatsburg zouden plaatsvinden?

Brussel moest volgens mij de exclusieve 
zetel van het EP zijn. Het samen vestigen van 
de Commissie, de Raad en het Parlement is 
politiek gezien een absolute noodzaak opdat 
het Europees Parlement democratische  
controle kan uitoefenen op de Commissie. 
Een verhuis naar Straatsburg betekende dat 
daar een nieuw parlementsgebouw moest 
worden gebouwd. De maandelijkse verhuis 
naar Straatsburg kost bovendien handenvol 
geld en zorgt voor praktische problemen.  

Ik heb me in dit verzet altijd gesteund geweten 
door de meerderheid van de Europese parle-
mentsleden en gebruikte dit ook als argument. 
Ik was tegen het compromis van Edinburgh 
uit 1992. Omwille van redenen van efficiëntie 
op zowel logistiek als financieel vlak vind ik 
het een slechte uitkomst. Het werd eerder 
voorgesteld door de Nederlandse minister- 
president Ruud Lubbers en ik had het zelf  
tijdens de Europese Raad van Maastricht 
(1991) geweigerd. 

U nam deel aan de onderhandelingen 
over het Verdrag van Maastricht dat de 
bevoegdheden van het EP slechts beperkt 
uitbreidde; zeer tot ongenoegen van  
datzelfde Parlement. In 1994 werd u, na 
‘een tocht door de woestijn’ zoals u in 
uw memoires zegt, zelf lid van dat 
Parlement. U werd bovendien meteen 
fractieleider van de christendemocraten. 

In uw memoires merkt u op dat u terecht 
kwam ‘in een omgeving die ik aanvankelijk 
niet kende’. Hoe werd u door uw fractie-
leden onthaald/aanvaard? Hebt u de indruk 
dat het EP toen inderdaad over te beperkte 
bevoegdheden beschikte?

De uitspraak ‘in een omgeving die ik aanvankelijk 
niet kende’ moet worden gekaderd. Het was niet 
vanzelfsprekend dat een nieuwbakken Europees 

parlementslid onmiddellijk tot fractieleider werd 
verkozen en zeker in mijn beginperiode als frac-
tieleider was het op sommige momenten niet 
evident om de leden van de fractie op één lijn te 
krijgen. Maar gelukkig kon ik terugvallen op mijn 
rijke ervaring als lid van de Europese Raad en 
voorzitter van de Europese Volkspartij (EPP). 

Ik werd heel goed onthaald in de EPP-fractie. 
Ik was kandidaat-fractieleider op vraag van 
bondskanselier Helmut Kohl en de Duitse 
delegatie en had bijgevolg hun uitdrukkelijke 
steun. Ik werd verkozen met een ruime  
meerderheid van 118 op 136 stemmen. Deze 
fantastische score was in zekere zin een 
goedkeuring van mijn beleid als EPP-voorzitter. 
Het EP had toen minder bevoegdheden. 
Maar met het Verdrag van Maastricht werd 
een belangrijke stap gezet: de communautaire 
bevoegdheden werden uitgebreid, net als de 
meerderheidsstemming, de medebeslissings-
procedure werd ingevoerd en het EP kreeg 
een rol in de benoeming van de Commissie. 
Het gros van de doelstellingen zoals voorop-
gesteld tijdens de EPP-top in Den Haag werd 
hiermee gehaald. Verder zouden de bevoegd-
heden van het EP tijdens mijn parlementair 
mandaat, met het Verdrag van Amsterdam 
(1997), verder worden uitgebreid.

Als u terugblikt op uw jaren als fractieleider 
van de EPP, welke memorabele gebeur-
tenissen in het EP zijn u bijgebleven?

De verschillende uitbreidingen van de EPP-
fractie in het Europees Parlement waren 
natuurlijk memorabele gebeurtenissen. Maar 
het was tijdens mijn jaren als EPP-fractieleider 
dat Brussel ten volle ging beseffen dat de  
EU op termijn zou uitbreiden: de Centraal- en 
Oost-Europese landen vroegen EU-lidmaat- 
schap aan en samenwerkingsakkoorden met 
deze landen, zogenaamde Europa-akkoorden, 
traden in werking. Ik ben ervan overtuigd dat 
achteraf gezien de voorbereiding van de  
uitbreiding één van de belangrijke aspecten 
was uit deze periode.

Wat is uw grootste ontgoocheling over 
uw periode in het EP?

Eén van de moeilijkste momenten waren natuurlijk 
de incidenten die geleid hebben tot het ontslag 
van de Commissie Santer. Strategische zetten 
verhinderden dat er inhoudelijk gediscussieerd 
werd over het gedrag van sommige socialistische 
commissarissen. Maar uiteindelijk kwam het EP 
gesterkt uit deze periode, de parlementsleden 
hadden op verschillende momenten hun tanden 
laten zien. 

Na uw vertrek uit het EP bleef u voorzitter 
van de Europese Volkspartij, een functie 
die u tot voor kort nog bekleedde. Hoe kunt 

“ Het samen vestigen van de Commissie,  
de Raad en het Parlement is politiek gezien  
een absolute noodzaak opdat het Europees 
Parlement democratische controle kan  
uitoefenen op de Commissie.”

“ Ik hoop dat het EP en de 
parlementsleden, meer 
nog dan nu het geval is, 
het contact met de  
burgers aanhalen en het 
Europees niveau dichter 
bij de mensen brengen.” 
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u vanuit de EPP de werking van het EP 
beïnvloeden?
Als EPP wegen we niet enkel op de werking van 
de EPP-fractie in het EP; we brengen onze 
staatshoofden en regeringsleiders samen voor 
de Europese Raad en we coördineren onze EPP-
ministers in niet minder dan 12 Raadsformaties. 
Naast de EPP-fractieleider in het EP maken er 
momenteel 3 Europese parlementsleden deel uit 
van het Presidium van de EPP en zijn een heel 
aantal Europese parlementsleden actief in de 
verschillende organen van de EPP. Bovendien 
is het de EPP, en niet de EPP-fractie, die de 
grote politieke lijnen uitzet, bijvoorbeeld in het 
verkiezingsprogramma voor de periode 
2014-2019. 

Hoe hebt u nadien de macht van het 
EP zien evolueren? Is het Parlement  
‘mondiger’ of liever ‘meer politiek’ 
geworden?

De macht van het EP is ontegensprekelijk 
gegroeid. Verschillende verdragswijzigingen 
kenden het immers meer bevoegdheden toe 
en de medebeslissingsprocedure waar het 

EP op gelijke voet staat met de Raad werd 
de algemene regel. 

Omdat het EP afgevaardigden uit 28 lidstaten 
telt, verloopt de werking moeilijker dan in de 
nationale parlementen. Zo is het minder  
aantrekkelijk voor publiek en pers. Bovendien 
is er geen spel van meerderheid en oppositie. 
Ik ben ervan overtuigd dat het aanduiden per 
partij van een kandidaat voor Commissie-
voorzitter de politisering en de uitstraling van het 
EP ten goede zal komen. Daarnaast hoop ik 
dat het EP en de parlementsleden, meer nog 
dan nu het geval is, het contact met de burgers 
aanhalen en het Europees niveau dichter bij de 
mensen brengen. 

Waar heeft het EP de voorbije jaren kansen 
gemist? 

Ik ben van mening dat het EP een kans gemist 
heeft door het Duff-rapport niet goed te keuren. 
Transnationale lijsten voor de verkiezing van een 
beperkt aantal Europese parlementsleden 
zouden de Europese verkiezingen zeker en vast 
een groter Europees elan hebben gegeven. 

Misschien was de tijd er niet rijp voor. Toch 
komt dit vroeg of laat terug op de Europese 
agenda en hopelijk dan wel met een positieve 
afloop. Maar laten we vooral kijken naar de 
dossiers waarin het EP de afgelopen jaren 
wel kansen afgedwongen en gegrepen heeft. 
Denk maar aan het Swift-dossier en de nieuwe 
meerjarenbegroting 2014-2020 waarin het EP 
heel duidelijk heeft gemaakt dat het zich niet 
onder de voet laat lopen. 

Bij de vorige verkiezingen voor het 
Europees Parlement pakten Belgische 
lijsten regelmatig uit met politici van  
wie op voorhand geweten was dat ze 
hun mandaat niet zouden opnemen.  
De verkiezingen van 1999 en 2004 zijn 
daarvan duidelijke voorbeelden. Voor de 
verkiezingen van 2014 zijn de spelregels 
veranderd. Politici kunnen voortaan maar 
op één lijst kandidaat zijn. Hoe staat u 
tegenover de vroegere praktijken en de 
nieuwe regeling?

Ik heb zelf altijd het mandaat opgenomen 
waarvoor ik me kandidaat stelde. Dus kan ik 

Wilfried Martens bij bekendmaking rapport over fraude en mismanagement bij Europese Commissie, 1999.

enkel positief staan tegenover de nieuwe 
regeling die dubbele of meervoudige kandi-
daatstelling verbiedt voor mandaten waarvoor 
een grondwettelijke of wettelijke onverenig-
baarheid geldt. Dit is het duidelijkst voor de 
burger en het zorgt voor meer transparantie. 

De campagnes voor de Europese  
verkiezingen verlopen doorgaans in een 
aparte context omdat de Belgische 
partijen amper van mening verschillen 
over Europa. Of is die vaststelling voltooid 
verleden tijd?

Het is inderdaad zo dat in het verleden alle 
Belgische partijen, op het Vlaams Belang na, 
pro-Europees waren. Spijtig genoeg heb ik 
de indruk dat een aantal partijen niet meer ten 
volle op die lijn zitten. Hoe dan ook verschillen 
de meningen tussen de traditionele partijen 
over hoe bijvoorbeeld economische groei tot 
stand kan komen. En daarnaast moet men 
zich de vraag stellen wat de visie van de 
N-VA is op Europa. In 2009 stond in hun 
verkiezingsprogramma dat ze altijd een sterk 
pro-Europese partij waren geweest en dit 
ook zouden blijven. Maar is dit wel zo?  
Ik denk van niet.

Het thema dat de komende verkiezingen 
zal beheersen, is wellicht de geloof- 
waardigheid van de Europese Unie. 
Wordt dat geen ‘mission impossible’?

De Europese politici zullen afgerekend  
worden op hun succes om uit de economi-
sche en financiële crisis te geraken. Dat is een  
‘mission possible’, geen ‘mission impossible’. 
Zonder Europa zouden de EU-lidstaten er 
veel slechter aan toe zijn. De economische 
indicatoren en prognoses zijn licht positief en 
landen die met de hulp van Europa de nodige 
hervormingen doorvoerden, zullen beter 

gepositioneerd zijn om de welvaart van hun 
burgers te garanderen. Er zijn natuurlijk nog 
verdere stappen nodig maar Europa mag 
niet beschaamd zijn over wat er de afgelopen 
jaren verwezenlijkt werd.

Welke collega’s die niet tot uw EPP-fractie 
behoren, hebben de meeste indruk op u 
gemaakt?

Jacques Delors. Als Commissievoorzitter 
toonde hij echt leiderschap en visie. De een-
heidsmarkt en de voorbereiding van de euro 
zijn slechts enkele van de dossiers die hij 
succesvol realiseerde. Zijn beleid zorgde 
voor de heropleving van de Europese 
gedachte. Natuurlijk zou hij zijn agenda nooit 
gerealiseerd kunnen hebben zonder de 
steun van de sterke Duits-Franse as, Kohl-
Mitterrand. Ik ben er trots op dat ik Delors, 
waar mogelijk, gesteund heb in de realisering 
van zijn Europese agenda.

“ Er zijn natuurlijk nog 
verdere stappen 
nodig maar Europa 
mag niet beschaamd 
zijn over wat er de 
afgelopen jaren 
verwezenlijkt werd.”

Bezoek van Koningin Fabiola aan het Europees Parlement in Brussel, 1998.

WILFRIED MARTENS OUD-PREMIER VERDEDIGDE BRUSSEL ALS ZETEL VAN HET EUROPEES PARLEMENT WILFRIED MARTENS OUD-PREMIER VERDEDIGDE BRUSSEL ALS ZETEL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Campagneaffiche, 1994.
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De Luikse socialiste Véronique De Keyser zetelde in het Europees Parlement sinds september 2001. 
Ze ervaart onbegrip van haar collega's aan de Universiteit van Luik wanneer ze  beslist om haar 
academische carrière achter zich te laten en voor een mandaat in de politiek te kiezen, na de dood 
van Jacques Santkin. Maar ze is een goede leerling en verwerft snel respect, vooral met haar inzet 
voor de Palestijnse zaak. Ze verwerpt sterk de kritiek die Europa als zondebok ziet voor alles wat er 
mis gaat.  Een interview met een geëngageerde vrouw uit Luik. 

1. Dit interview dateert van eind 2013.

Véronique  
De Keyser  
van de  
universiteit  
naar de politiek 1 

U was pas de vierde opvolger op de 
lijst van de PS bij de Europese 
verkiezingen van 1999. Na het niet 

opnemen van het mandaat door Phillipe 
Busquin en Freddy Thielemans, die  
vervangen werden door Jean-Maurice 
Dehousse en Jacques Santkin, het vertrek 
van Claude Desama en het onverwachte 
overlijden van Jacques Santkin,  kon u 
starten in het Europees Parlement. Tot uw 
grote verbazing, zonder twijfel? 

Tot mijn grote verrassing inderdaad. Ik had 
dit helemaal niet verwacht. Zelfs de dood van 
Jacques Santkin deed me er niet meteen 
aan denken. Hij was voor mij, veel meer dan 
een lid van het EP, een collega van de 
geneeskundefaculteit. 

U verliet een academische carrière aan 
de Universiteit van Luik en uw uitgebreide 
internationale wetenschappelijke netwerk 
voor een politieke functie. Wat dacht u 
over dit keerpunt in uw leven? 

Ik nam de beslissing zeer snel en ik ben me 
blijven afvragen waarom. Ik leidde een  
interuniversitair expertisecentrum aan de 
universiteit. Dat is het beste waar een acade-
micus naar kan  streven, en ik was decaan 
van de faculteit. Maar ik kwam ook op een 

leeftijd waarop je aanzien begint te genieten 
en waarop ik veel tijd stak in het verkrijgen van 
contracten, waardoor ik me langzaamaan 
enkel nog bezighield met het administratieve 
van de baan. Ik miste de tijd dat ik nog enkel 
onderzoeker was. Toen me de kans werd 
geboden om actief te zijn in het Europees 

Parlement, dacht ik dat ik de verschillende 
terreinen waarop ik al actief was, zoals het 
programma Esprit, ook aan de "andere kant" 
kon voortzetten. Ik kreeg echter verbazende 
reacties van sommige collega's. Eén van hen 
vatte hun reactie samen met deze woorden: 
"Waarom  laat je een goede carrière achter je 
na al die jaren?" Na twaalf jaar in het 
Europees Parlement, heb ik niet het gevoel 
dat ik een slechte carrièrezet maakte, maar ik 
moest wel vanaf nul beginnen om het politieke 
systeem te kunnen begrijpen. 

U bent begonnen in het Europees 
Parlement tijdens de nasleep van  
11 september 2001. Wat waren uw eer-
ste indrukken op dat moment? 

Ik had tot dat moment altijd gewerkt aan 
beveiligingssystemen, in het bijzonder van  
toepassing bij een menselijke fout, een ongeval 
of een ramp. In eerste instantie was het een 
zeer emotioneel moment. Vervolgens spraken 
mensen enkel over terrorisme. Ik vroeg me af 
of de manier om tegen terrorisme te strijden 
onder het voorwendsel van het waarborgen 
van de nationale veiligheid, een goed idee 
was. Vandaag ben ik ook betrokken bij alles 
wat te maken heeft met het voorkomen van 
conflicten of rampen. Mijn wetenschappelijke 
manier van denken en analyseren blijft, maar 

ik kan ze nu veel meer toepassen op andere 
gebieden en is veel meer gericht op actie en 
op politieke en wetgevende domeinen. 

Hoe heeft u het Europees Parlement in 
twaalf jaar zien veranderen? Op welk 
punt is de instelling hetzelfde gebleven 
als toen u begon? 

Het Parlement heeft zich ontwikkeld maar het 
is vooral de Europese Unie die is veranderd. 
Wat er gebeurt op het niveau van de lidstaten, 
de beeldvorming over Europa, de ontgoo-
cheling van de burgers ten opzichte van 
Europa, is ongelooflijk. Toen ik in het 
Parlement startte, had Europa een goed 
imago. Vandaag is het totaal anders. Er ont-
stond een golf van woede, soms volkomen 
onterecht: alle kwalen van de wereld worden 
toegeschreven aan Europa, alsof de 
Europese instellingen verantwoordelijk zijn 
voor waar we nu staan. We vergeten dat er 
geen enkele EU-wetgeving is die niet ook 

door de Raad, dat wil zeggen door de lidsta-
ten, is goedgekeurd. Des te meer omdat er 
bij veel dossiers unanimiteit nodig is. Bijgevolg 
hebben niet alleen de supranationale instel-
lingen de verantwoordelijkheid, maar ook de 
nationale regeringen hebben meebeslist hoe 
Europa zou worden. Tegenwoordig is er een 
groeiend euroscepticisme, een stijging van 
gewelddadig extremisme, sociale spanningen 
en het imago van Europa dat rampzalig is. Het 
is natuurlijk heel moeilijk om dat laatste tegen 
te gaan. Vanaf het moment dat mensen het 
vertrouwen verliezen, hebben rationele argu-
menten weinig zin. Dit verlies aan vertrouwen 
maakt de communicatie erg moeilijk, want 

elke keer dat je het tegendeel probeert te 
bewijzen, krijgen we de indruk dat de men-
sen zeggen: "Maar je maakt ons iets wijs!" 
Dit is een groot probleem op dit moment. 

Het Parlement zelf lijdt hier ook onder omdat 
het eurosceptischer is dan voorheen. En 
extreem rechts blijft zeer stil in het Parlement: 
Vlaams Belang of Marine Le Pen zien we 
bijna nooit. Maar de meeste schade voor de 
instellingen, ook het Europees Parlement, 
komt van hoe men ze de laatste tijd van  
buitenaf bekijkt. De dialoog met de burger, en 
het vertrouwen van de burger in de instellingen 
is verbrijzeld door de economische crisis en de 
grote bezuinigingsplannen. De burgers vinden 
dat de instellingen hen niet goed hebben 
beschermd. En dat zit heel diep, helaas.

Slechts 30% van de Europese parlements- 
leden zijn vrouwen. Als vrouwenrechten-
activiste kunt u natuurlijk niet tevreden 
zijn met dit kleine percentage. Bent u van 
mening dat het Parlement anders zou 
functioneren als er meer vrouwen zouden 
zetelen? 

De participatie van vrouwen is een barometer 
van de democratie. Vanaf het moment dat 
een deel van de bevolking niet vertegen-

“ Na twaalf jaar in het Europees Parlement, heb 
ik niet het gevoel dat ik een slechte carrièrezet 
maakte, maar ik moest wel vanaf nul beginnen 
om het politieke systeem te kunnen.”

“ We vergeten dat er 
geen enkele 
EU-wetgeving is die 
niet ook door de 
Raad, dat wil zeggen 
door de lidstaten,  
is goedgekeurd.”

Véronique De Keyser tijdens plenaire  
vergadering, 2013.
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woordigd is in het Parlement, is er geen 
sprake meer van een democratie. Maar dit 
gebrek is te wijten aan de werking van de 
nationale electorale systemen. In feite kunnen 
we alleen betreuren dat de lidstaten niet ver 
genoeg gevorderd zijn op het vlak van rechten 
voor vrouwen in de politiek. Ik vind het een 
echte paradox dat, afgezien van het beginsel 
van gendergelijkheid, de rechten van vrouwen 
niet zijn vastgelegd in de Verdragen. Het recht 
op abortus en het recht om te scheiden valt 
onder de exclusieve bevoegdheid van elke 

lidstaat. Het is absoluut verbazingwekkend 
dat  een domein dat de helft van alle Europese 
burgers treft, volledig is overgelaten aan de 
lidstaten. Er moeten inderdaad religieuze 
invloeden hebben gespeeld, religies geven 
vrouwen immers vaak een ongelijke plaats. 

Het is bizar want, gelukkig overigens, zijn 
homorechten anders geëvolueerd: omdat er 
in het Handvest van de Grondrechten een 
klein stukje staat over non-discriminatie op 
grond van religie, ras of seksuele geaardheid, 
kan de EU een echt beleid ter verdediging 
van de rechten van homo's en lesbiennes 
ontwikkelen. Vrouwenrechten daarentegen...  
het is vrij zielig! 

Hebben vrouwen, naar uw mening, binnen 
het Europees Parlement minder toegang 
tot topfuncties of minder kansen bij de 
toewijzing van rapporten? 

Nee, absoluut niet. Dit is waarschijnlijk een 
van de minst macho plaatsen in de politiek. 

Eigen aan België is een brede consensus 
onder de politieke partijen over Europa. 
Dat gold zeker in het verleden. Hebt u het 
gevoel dat dit nog steeds zo is, en indien 
niet, waar liggen de huidige breuklijnen? 

België is een klein land met een grote 
Europese traditie. We hebben niet de ambitie 
om te bestaan als een natiestaat. Dat is de 
reden voor de Belgische consensus over 

Europa, naar mijn mening. Bovendien zijn 
alle Europese instellingen hier gevestigd, is 
Herman Van Rompuy de voorzitter van de 
Europese Raad en heeft Guy Verhofstadt 
ambitie om voorzitter van de Commissie te 
worden. Om deze redenen denk ik dat er 
geen meningsverschillen kunnen ontstaan 
tussen de Belgische politieke partijen over de 
Europees kwesties of zelfs over de noodzaak 
voor meer federalisme in Europa. Waar  
we geen consensus over hebben zijn de 
sociaaleconomische aspecten, de uitweg 
uit de crisis, bezuinigingen en de behoefte 
aan meer of minder sociale maatregelen... 

Is er buiten uw socialistische fractie een 
andere collega die indruk op u heeft 
gemaakt? 

Er zijn veel mensen die ik respecteer. Met 
sommigen van hen heb ik succesvol samen-
gewerkt. Voor politici die nationale politieke 
ervaring hebben, is het soms moeilijk om de 
werking van het Europees Parlement te 
begrijpen. Het is een instelling die steeds 
verschillende coalities moet vormen. We 
hebben hier geen permanente blokken. In 
sommige gevallen zullen de socialisten de 

“ Dit is waarschijnlijk 
een van de minst 
macho plaatsen  
in de politiek.”

Véronique De Keyser bezoekt ziekenhuis in Lomé (Togo) tijdens Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, 2011.

krachten bundelen met Europees Unitair 
Links en de Groenen, in andere gevallen met 
de liberalen of de Europese Volkspartij. Het is 
voor veel mensen moeilijk te begrijpen, en des te 
meer voor de nationale politici die de gewoonte 
hebben te werken met een meerderheid tegen 
oppositie. Ik houd mij bijvoorbeeld veel bezig 
met dossiers rond Afrika en het is niet ongewoon 
dat ik objectief kan samenwerken met Louis 

Michel die de voorzitter is van de gezamenlijke 
parlementaire vergadering tussen de EU en de 
Afrikaanse landen. Hij leidt de vergadering op 
een opmerkelijke manier en er zijn veel dos-
siers waarin we kunnen samenwerken. Dit 
geldt ook voor Verhofstadt en andere 
Vlamingen. Je moet weten, Belgen weten heel 
goed waar en wanneer we kunnen rekenen op 
elkaar. Alleen de leden van het Vlaams Belang 
blijven gescheiden door het cordon sanitaire.
Voor de rest is er een man die indruk op mij 

heeft gemaakt door zijn onafhankelijkheid van 
geest over de Palestijnse kwestie, namelijk de 
Duitse christendemocraat Hans-Gert 
Pöttering, voormalig voorzitter van het 
Europees Parlement. 

Net als vele andere Belgische collega's 
combineert u uw Europese mandaat 
met een lokaal mandaat als lid van de 
gemeenteraad van Luik. Is dat goed te 
combineren? Wat zijn de voordelen? 
Nadelen? 

Dat is een uitgebreide vraag. Ik beoefen enkel 
deze twee mandaten. Ik heb het lesgeven aan 
de Universiteit over Europese strategie over 
werkgelegenheid laten vallen. Het was namelijk 
een helse combinatie op vlak van uurschema's, 
en dan vooral voor de studenten. Het lokale 
mandaat is geen gemakkelijk mandaat en 
het geeft me geen materieel voordeel. Het 
stelt me in staat om gekend te blijven in Luik, 
maar het zorgt er vooral voor dat ik uit  
de "Europese bubbel" kom. En me kan  
bezighouden met de realiteit van het dage-
lijks leven van de burgers. Dat is uiterst 
belangrijk om Europa aan de burger te blijven 
koppelen. We moeten met beide voeten op 
de grond blijven zodat we ons niet te veel 
laten meeslepen in een politiek die zegt te 
werken voor het welzijn van elke burger, 
maar er in werkelijkheid heel ver vanaf staat. 

“ Het is uiterst belangrijk 
om Europa aan de 
burger te blijven 
koppelen.”

“ Je moet weten,  
Belgen weten  
heel goed waar en  
wanneer we kunnen 
rekenen op elkaar.”

Véronique De Keyser en Kim Clijsters tijdens anti-armoede campagne, 2010.
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Campagneaffiche, 2009.
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Percentages bij de verkiezingen

 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
CVP¹ 48,09 32,53 34,08 27,43 21,68 28,15 23,26 19,96
BSP² 20,90 28,13 20,04 17,63 14,21 17,83 13,23 13,18
PVV3 15,32 14,19 17,10 18,36 21,88 21,91 20,56 20,40
VU4 9,71 13,91 8,70  7,09 12,17
N-VA       9,88 26,67
Agalev5 2,33 7,08 12,20 10,73 11,98 7,99 7,90 10,62
Vlaams Blok6  2,10  6,59 12,56  15,09 23,16 15,88 6,76
Lijst Dedecker         7,28

 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
PS 27,43 34,04 38,13 30,44 25,78 36,09 29,10 29,29
PSC¹ 21,24 19,47 21,28 18,81 13,31 15,15 13,34 11,36
PRL² 17,76 24,14 18,90 24,25 26,99 27,58 26,05 27,10
FDF-RW³ 19,75   6,38   3,83 
Ecolo  5,14   9,85 16,56 13,02 22,70   9,84 22,88 11,69
Front National    7,87 4,10 7,45 3,57

Nederlandstalige kieskring

Franstalige kieskring

Duitstalige kieskring 
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¹ In 2004 = CD&V/N-VA; vanaf 2009 = CD&V    ² Van 1984 tot 1999 = SP; in 2004 = sp.a-spirit; vanaf 2009 = sp.a    ³ In 1994 en 1999 = VLD; in 2004 = VLD-Vivant; vanaf 2009 = Open VLD
4 In 1999 = VU/ID21; in 2004 kartel CD&V/N-VA. Vanaf 2009 = N-VA   5 In 2004 en 2009 = Groen! In 2014 = Groen   6 Vanaf 2009 = Vlaams Belang

¹ Vanaf 2004 = cdH   ² In 1994 en 1999 = PRL – FDF – MCC; in 2004 = MR – FDF – MCC; vanaf 2009 = MR   ³ Front des Francophones – Rassemblement wallon. In 1984 alleen FDF; in 1989  
in combinatie met Europe, Régions Environnement

¹ In 2009 en 2014 = ProDG

CVP

BSP

PVV

VU

N-VA

Agalev

Vlaams Blok

Lijst Dedecker

PS
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PRL²

FDF-RW³

Ecolo

Front National

CSP

PFF

PDB

Ecolo

SP

 1994 1999 2004 2009 2014
CSP 31,29 36,47 42,49 32,25 30,34
PFF 20,06 19,60 22,79 20,37 16,06
PDB¹ 15,51 9,92 9,30 10,07 13,23
Ecolo 14,90 17,01 10,49 15,58 16,66
SP 12,57 11,42 14,94 14,63 15,12

%        Stoelendans

EEN OVERZICHT VAN DE STOELENDANS 
(CHRONOLOGISCH)

1979-1984
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR

Karel De Gucht PVV Herman Vanderpoorten Ontslag 1980
Pierre Deschamps PSC Charles-Ferdinand Nothomb Ontslag 1980
Luc Beyer de Ryke PRL Jean Rey Ontslag 1980
Jaak Vandemeulebroucke VU Maurits Coppieters Ontslag 1981
Erik Van Rompuy CVP Jaak Henckens Overleden 1981
Pol Marck CVP Joris Verhaegen Overleden 1981
Alphonsine Phlix CVP Leo Tindemans Ontslag 1981
Raf Chanterie CVP Paul De Keersmaeker Ontslag 1981
Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker PVV Willy De Clercq Ontslag  1981
Marijke Van Hemeldonck BSP Marcel Colla Ontslag 1981
Raymonde Dury PS Fernand Delmotte Ontslag 1982
Paul Vankerkhoven PSC Victor Michel Overleden 1982

1984-1989
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR 

Alfons Boesmans SP Karel Van Miert Ontslag 1985
Anne André-Léonard PRL Daniel Ducarme Ontslag 1985
Claude Desama PS Anne-Marie Lizin Ontslag 1988

1989-1994
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR 

Anne André-Léonard PRL François-Xavier de Donnea Ontslag 1991
Marianne Thyssen CVP Karel Pinxten Ontslag 1991
Claude Delcroix PS Elio Di Rupo Ontslag 1992

Niet minder dan 40 Belgische parlementsleden verdwenen voortijdig uit het Europees Parlement. In zes gevallen ging het om een overlijden. 
De anderen namen ontslag en werden door een partijgenoot opgevolgd. Het overlijden van Jean-Luc Dehaene (15 mei 2014) viel zo kort 
voor de verkiezingen van 25 mei dat er geen opvolger meer werd benoemd.

Vooral in de eerste en de vijfde (1999-2004) legislatuur was het verloop groot. Tussen 1979 en 1984 maakten 12 opvolgers hun opwachting. 
Dat betekent dat de helft van de verkozenen na vijf jaar nieuw was. In de periode 1999-2004 waren er 11 nieuwkomers. Tijdens de zesde 
legislatuur was er slechts één verschuiving terwijl in de periode 2009-2014 drie EP-leden ontslag namen en vervangen werden; terwijl Dehaene 
niet meer vervangen werd. In de eerste maanden van de achtste legislatuur gebeurden liefst vier verschuivingen. Eerst “verhuisde” Marianne 
Thyssen van het EP naar de Europese Commissie. Haar plaats in het Parlement werd ingenomen door de 30-jarige Tom Vandenkendelaere. 
Bij de vorming van de federale regering verliet ook de pas verkozen Johan Van Overtveldt het EP om minister te worden. Hij werd vervangen 
door de eerste opvolger op de N-VA-lijst, Sander Loones. Kort nadien stapte Louis Ide, een andere N-VA-nieuwkomer, op om plaats te maken 
voor Anneleen Van Bossuyt. En nog in december 2014 kondigde Annemie Neyts-Uyttebroeck, een grande dame in de liberale Europese  
familie, na 15 jaar EP-lidmaatschap, haar ontslag aan. Zij werd in januari 2015 opgevolgd door Hilde Vautmans.

PERCENTAGES BIJ DE VERKIEZINGEN STOELENDANS
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1994-1999
IN  PARTIJ OUT REDEN JAAR

Philippe Monfils PRL Jean Gol Overleden 1995
Claude Delcroix PS Raymonde Dury Ontslag 1998
Nelly Maes VU Jaak Vandemeulebroucke Ontslag 1998

1999-2004
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR 

Jean-Maurice Dehousse PS Philippe Busquin Ontslag 1999
Kathleen Van Brempt SP Peter Bossu Ontslag 2000
Jacques Santkin PS Freddy Thielemans Ontslag 2001
Olga Zrihen PS Claude Desama Ontslag 2001
Véronique De Keyser PS Jacques Santkin Overleden 2001
Jan Dhaene Agalev Luckas Vander Taelen Ontslag 2002
Philip Claeys Vl. Blok Karel Dillen Ontslag  2003
Koen Dillen Vl. Blok Frank Vanhecke Ontslag  2003
Anne André-Léonard MR Daniel Ducarme Ontslag 2003
Saïd El Khadraoui sp.a Kathleen Van Brempt Ontslag 2003
Jacqueline Rousseaux MR Frédérique Ries Ontslag 2004

2004-2009
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR 

Giovanna Corda PS Marc Tarabella Ontslag 2007

2009-2014
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR 

Marc Tarabella  PS Jean-Claude Marcourt Ontslag 2009
Philippe De Backer  Open VLD Dirk Sterckx Ontslag 2011
Mark Demesmaeker  N-VA Frieda Brepoels Ontslag 2013
Geen opvolger CD&V Jean-Luc Dehaene Overleden 2014

2014-2019
IN  PARTIJ OUT   REDEN JAAR 

Tom Vandenkendelaere CD&V Marianne Thyssen Ontslag 2014
Sander Loones N-VA Johan Van Overtveldt Ontslag 2014
Anneleen Van Bossuyt N-VA Louis Ide Ontslag 2014
Hilde Vautmans Open VLD Annemie Neyts-Uyttebroeck Ontslag 2014

       Stoelendans

Bij de acht verkiezingen tussen 1979 en 2014 lieten tal van politici die rechtstreeks gekozen waren, een Europees mandaat aan hun 
neus voorbijgaan. Sommigen zetelden tijdens andere perioden wel in het EP.

Roger Nols, PRL, verkozen in 1984. Vervangen door Daniel Ducarme.

Anne-Marie Lizin wordt na de verkiezingen van 1989 vervangen door Elio Di Rupo.

Louis Tobback, SP, verkozen in 1994. Vervangen door Philippe De Coene.

Bert Anciaux, VU/ID21, verkozen in 1999. Vervangen door Bart Staes.

Annemie Neyts-Uyttebroeck wordt na de verkiezingen van 1999 vervangen door Ward Beysen. 

Frank Vandenbroucke, SP, verkozen in 1999. Vervangen door Peter Bossu.

Geert Bourgeois, N-VA, verkozen in 2004. Vervangen door Frieda Brepoels.

Michel Daerden, PS, verkozen in 2004. Vervangen door Marc Tarabella.

Karel De Gucht wordt na de verkiezingen van 2004 vervangen door Johan Van Hecke.

Filip Dewinter, Vlaams Blok/Belang, verkozen in 2004 en 2009. Vervangen door Koen Dillen, respectievelijk Philip Claeys.

Elio Di Rupo wordt na de verkiezingen van 2004 vervangen door Philippe Busquin.

Louis Michel, MR, verkozen in 2004. Vervangen door Antoine Duquesne. 

Joëlle Milquet, cdH, verkozen in 2004. Vervangen door Raymond Langendries.

Guy Verhofstadt, VLD, verkozen in 2004. Vervangen door Dirk Sterckx. 

Bart De Wever, N-VA, verkozen in 2009. Vervangen door Frieda Brepoels.

Jean-Marie Dedecker, LDD, verkozen in 2009. Vervangen door Derk Jan Eppink.

Karel De Gucht, Open Vld, wordt na de verkiezingen van 2014 vervangen door Philippe De Backer.

Verkozen maar niet naar het  
Europees parlement

STOELENDANS VERKOZEN MAAR NIET NAAR HET EUROPEES PARLEMENT
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Er gaapt een kloof van 51 jaar tussen het oudste en het jongste Belgische lid van het Europees Parlement. Ouderdomsdeken is Jean Rey terwijl 
Karel de Gucht voor ons land (tot dusver) het jongste lid ooit was toen hij als opvolger in het EP belandde. Niettemin is Anne-Marie Lizin 
het jongste rechtstreeks verkozen parlementslid.

In de legislatuur 2014-2019 bedraagt de gemiddelde leeftijd van de 21 Belgen 53 jaar of het hoogste gemiddelde over de hele periode. 

Jongste EP-lid bij verkiezingen of als opvolger:

Karel De Gucht 26 jaar in 1980
Saïd El Khadraoui 28 jaar in 2003
Kathleen Van Brempt 30 jaar in 2000
Daniel Ducarme 30 jaar in 1984
Tom Vandenkendelaere 30 jaar in 2014
Anne-Marie Lizin 30 jaar in 1979

Oudste EP-lid bij verkiezingen of als opvolger:

Jean Rey 77 jaar in 1979
Karel Dillen 74 jaar in 1999
Leo Tindemans 72 jaar in 1994
Willy De Clercq 72 jaar in 1999
Gérard Deprez 71 jaar in 2014
Annemie Neyts-Uyttebroeck 70 jaar in 2014
Jean-Luc Dehaene 69 jaar in 2009
Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker 67 jaar in 1981
Louis Michel 67 jaar in 2014
Antoinette Spaak 66 jaar in 1994
Victor Michel 64 jaar in 1979
Véronique De Keyser 64 jaar in 2009
Dirk Sterckx 63 jaar in 2009
Maurice Dehousse 63 jaar in 1999
Jan Verroken 62 jaar in 1979
Michel Toussaint 62 jaar in 1984
Jef Ulburghs 62 jaar in 1984

Oudste EP-lid bij vertrek/overlijden:

Jean Rey 78 in 1980
Karel Dillen 78 in 2003
Leo Tindemans  77 in 1999
Willy De Clercq 77 in 2004
Jean-Luc Dehaene 74 in 2014
Antoinette Spaak 71 in 1999
Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker 70 in 1984
Annemie Neyts-Uyttebroeck 70 in 2014
 

       Oudste en jongste

Jean Rey

Karel De Gucht Saïd El Khadraoui

Kathleen Van Brempt

Leo Tindemans

Anne-Marie Lizin

Jean-Luc Dehaene

Meeste ‘dienstjaren’  

Gérard Deprez 25 jaar (1984 – 2009; 2014-heden)
Marianne Thyssen 23 jaar (1991 – 2014)
Fernand Herman 20 jaar (1979 – 1999)
Mathieu Grosch 20 jaar (1994 – 2014)
Jaak Vandemeulebroucke 17 jaar (1981 – 1998)
Raf Chanterie 17 jaar (1981 – 1999)
Willy De Clercq 17 jaar (1979 – 1981; 1989 – 2004)
Raymonde Dury 16 jaar (1982 – 1998)
Ernest Glinne¹ 15 jaar (1979 – 1994)
José Happart 15 jaar (1984 – 1999)
Paul Lannoye 15 jaar (1989 – 2004)
Anne Van Lancker 15 jaar (1994 – 2009)
Annemie Neyts-Uyttebroeck 15 jaar (1994-1999; 2004-2014)
Frédérique Ries 15 jaar (1999-2004; 2004-heden)
Bart Staes 15 jaar (1999-heden)

1. Ernest Glinne zetelde wel al van 1968 tot 1979 in het niet-rechtstreeks verkozen Parlement. 
Met die 11 jaar erbij is hij onbetwiste koploper op het vlak van het aantal dienstjaren.

Kortste ‘carrières’

Jean-Claude Marcourt 2 dagen (14-15 juli 2009)
Neemt ontslag om minister te worden in de Waalse Gewestregering.

Philippe Busquin  2 maanden (juli – september 1999)
Neemt ontslag om Europees commissaris te worden.

Jacqueline Rousseaux 4 maanden (februari – juni 2004)
Doet als opvolgster van Frédérique Ries de legislatuur uit.

Peter Bossu  6 maanden (juli – december 1999)
Neemt ontslag.

Louis Ide 7 maanden (juni-december 2014)
Neemt ontslag.

Johan Van Overtveldt  3 maanden (juli – oktober 2014)
Neemt ontslag om minister van Financiën te worden in de federale regering.

       Langste / kortste ‘carrières’

Fernand Herman

Mathieu Grosch

Gérard Deprez

Marianne Thyssen

Jacqueline Rousseaux Johan Van Overtveldt

Philippe BusquinJean-Claude Marcourt

OUDSTE EN JONGSTE LANGSTE / KORTSTE ‘CARRIÈRES’
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Anne André–Léonard

Sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen zetelden/zetelen 
130 Belgen in het Europees Parlement. In die groep vormen  
de 30 vrouwelijke verkozenen een duidelijke minderheid.  
Slechts 23% was een vrouw, of minder dan één op vier.

Vrouwen in het
  Europees Parlement

D ie cijfers zeggen echter niet alles. Een nauwkeuriger analyse 
leert dat het aandeel van de vrouwen groeide in de loop der 
jaren maar ook dat de meeste vrouwen slechts via het spel 

van de opvolging in het Parlement geraakten. Sommigen, zoals 
Raymonde Dury, Marianne Thyssen, Anne André–Léonard, Nelly 
Maes, Marijke Van Hemeldonck, Véronique De Keyser of Kathleen Van 
Brempt, slaagden er wel in die invallerbeurt succesrijk te verzilveren en 
doken nadien als effectieve verkozenen op.

Anne André-Léonard heeft een bijzondere carrière achter de rug.  
Ze kan worden beschouwd als de ‘super sub’, of de joker van de 
Franstalige liberalen. Ze belandde een eerste keer in het EP toen ze 
in 1985 Daniel Ducarme opvolgde. Bij de verkiezingen van 1989 viel 
ze uit de boot, maar niet getreurd want in 1991 keerde ze terug;  
nu als opvolgster van François-Xavier de Donnea. Als rechtstreeks 
verkozene in 1994 deed ze een volledige legislatuur uit maar miste in 
1999 opnieuw de trein naar Straatsburg. Toch keerde ze ook nu 
terug. In 2003 volgde ze (opnieuw) Daniel Ducarme op. In totaal zetelde 
Anne André-Léonard dus liefst 13 jaar in het Europees Parlement.

Ook Kathleen Van Brempt hopte heen en weer tussen het EP en het 
federale of Vlaamse parlement. Nadat ze in 2000 Peter Bossu had 
opgevolgd, verliet ze nog voor het einde van de legislatuur het EP om 
federaal staatssecretaris van Arbeidsorganisatie en Welzijn op het 
werk te worden. In juli 2004 werd ze minister van Mobiliteit, Sociale 
Economie en Gelijke Kansen in de Vlaamse regering. Bij de verkiezingen 
van 2009 trok ze de Europese lijst voor de sp.a en keerde dus terug naar 
het EP waar ze na de verkiezingen van 2014 haar zetel behield.

Bij de verkiezingen in 1979 raakten amper 2 vrouwen rechtstreeks 
verkozen: Antoinette Spaak en Anne-Marie Lizin. Procentueel was 
het aandeel vrouwen slechts 8,3% (2 op een totaal van 24). Op dat 
ogenblik was Lizin 30 jaar en nog altijd het jongste Belgische parle-
mentslid dat rechtstreeks werd verkozen in het EP. 

Op het einde van de eerste legislatuur zag het plaatje er echter heel 
anders uit. Het duo Spaak–Lizin had het gezelschap gekregen van vier 
andere dames die de plaats van evenveel heren hadden ingenomen.

De volgende verkiezingen ging het crescendo. In 1984 en in 1989 
werden telkens vier vrouwen direct verkozen. Op 24 verkozenen was 
dat amper één op zes. Niettemin het dubbele van vijf jaar eerder.  
Op het einde van de tweede legislatuur bleef de verhouding ongewijzigd 
(vertrek Lizin + komst André-Léonard) terwijl nog eens vijf jaar later 
6 Belgische vrouwen in het EP zetelden of één op vier; Marianne 
Thyssen had Karel Pinxten opgevolgd en Anne André-Léonard had 
François-Xavier de Donnea vervangen.

De grote doorbraak kwam in 1994. Van de 25 Belgische EP-leden 
was 32% procent vrouw. In absolute cijfers werden 8 dames recht-
streeks verkozen. Van de 567 leden van het Parlement waren er toen 
169 vrouwen of 27%. Ons land scoorde dus hoger dan het Europese 
gemiddelde.

Op het einde van die legislatuur waren het er zelfs 9 nadat Nelly Maes 
de plaats had ingenomen van Jaak Vandemeulebroucke. Met 9 op 
25 steeg het procentuele aandeel tot 36 procent.

De verkiezingen van 1999 trokken die lijn door. Opnieuw werden acht 
vrouwen rechtstreeks verkozen maar hun gezelschap werd meteen 
uitgedund omdat Annemie Neyts-Uyttebroeck voor een nationaal 
mandaat opteerde. In de loop van de legislatuur arriveerden 4 nieuwe 
vrouwen zodat van de 25 Belgen niet minder dan 11 vrouw waren,  
of 44 procent. Omdat Kathleen Van Brempt in 2003 naar de 
Belgische federale regering verhuisde, viel het aantal vrouwen terug 
tot 10. Enkele maanden voor het einde van de legislatuur trok ook 
Frédérique Ries naar de federale regering, maar haar plaats in het EP 
werd ingenomen door een andere vrouw, nl. Jacqueline Rousseaux. 
Het procentuele aandeel van de vrouwen in de Belgische delegatie 
bedroeg op het einde nog 40%.

Bij de verkiezingen in 2004 en 2009 werden telkens 8 vrouwen recht-
streeks verkozen. Omdat in 2009 slechts 22 Belgen naar het EP 
konden, was het procentuele aandeel van de dames groter: 36% 
tegenover 33.3% vijf jaar eerder. Toch gingen in 2004 uiteindelijk 
aanvankelijk slechts zeven vrouwen naar Straatsburg. Joëlle Milquet 
nam haar mandaat immers niet op en werd vervangen door Raymond 
Langendries. In de loop van de legislatuur zou Marc Tarabella het EP 
verlaten om opgevolgd te worden door Giovanna Corda. Van de  
8 vrouwen die in 2009 verkozen werden, bleven er op het einde van 
de legislatuur slechts 7 over na het ontslag van Frieda Brepoels.  
Bij de verkiezingen van 2014 werden enkele uittredende vrouwen 
(Véronique De Keyser, Isabelle Durant en Anne Delvaux) door hun 
partij opzij geschoven en kregen ze geen verkiesbare plaats meer op 
de Europese lijst. Toen de stemmen geteld waren, bleek dat 2 “nieuwe” 
dames een zitje hadden veroverd; terwijl vier anderen hun mandaat 
verlengden. Dat maakte dat van de 21 Belgische EP-leden er 6 dames 
waren of 28,5 procent. Na het vertrek van Marianne Thyssen per  
1 november 2014 viel het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers terug 
op 5 of 23,8 procent. In december van hetzelfde jaar kondigden 
zowel Annemie Neyts-Uyttebroeck als Louis Ide hun vertrek uit het EP 
aan. Omdat dit “gemengde” duo vervangen werd door twee dames, 
steeg het aantal vrouwelijke EP-leden in de Belgische groep opnieuw tot 
6 of een herstel van de 28,5 procent van het verkiezingsresultaat.

LEGISLATUUR RECHTSTREEKS VERKOZEN IN ALS OPVOLGSTER JAAR

1979 - 1984 Anne-Marie Lizin Alphonsine Phlix 1981
 Antoinette Spaak Jeanne Pauwelyn – Decaesstecker 1981
  Marijke Van Hemeldonck 1982
  Raymonde Dury 1982
1984 – 1989 Rika De Backer – Van Ocken Anne André – Léonard 1985
 Raymonde Dury
 Anne-Marie Lizin
 Marijke Van Hemeldonck
1989 – 1994 Raymonde Dury Anne André – Léonard 1991
 Brigitte Ernst de la Graete Marianne Thyssen 1991
 An Hermans
 Marijke Van Hemeldonck 
1994 - 1999 Magda Aelvoet Nelly Maes 1998
 Anne André – Léonard
 Raymonde Dury
 Mimi Kestelijn – Sierens
 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Antoinette Spaak
 Marianne Thyssen
 Anne Van Lancker
1999 – 2004 Monica Frassoni Kathleen Van Brempt 2000
 Nelly Maes Olga Zrihen 2001
 Annemie Neyts-Uyttebroeck1 Véronique De Keyser 2001
 Frédérique Ries2 Anne André – Léonard 2003
 Miet Smet Jacqueline Rousseaux 2004
 Patsy Sörensen
 Marianne Thyssen
 Anne Van Lancker
2004 – 2009 Mia De Vits Giovanna Corda 2007
 Anne Van Lancker
 Marianne Thyssen
 Frieda Brepoels3

 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Joëlle Milquet4
 Véronique De Keyser
 Frédérique Ries
2009 - 2014 Kathleen Van Brempt
 Frieda Brepoels5

 Marianne Thyssen
 Annemie Neyts-Uyttebroeck
 Véronique De Keyser
 Anne Delvaux
 Frédérique Ries
 Isabelle Durant
2014 - 2019 Marianne Thyssen Hilde Vautmans 2015
 Annemie Neyts-Uyttebroeck Anneleen Van Bossuyt 2015
 Kathleen Van Brempt
 Helga Stevens
 Marie Arena
 Frédérique Ries

1 Annemie Neyts – Uyttebroeck verzaakte meteen aan haar Europees mandaat. Als lid van het EP werd ze in 1999 opgevolgd door Ward Beysen.
2 Frédérique Ries verliet het EP in februari 2004 om staatssecretaris voor Europese Zaken te worden. Jacqueline Rousseaux volgde haar op.
3 Frieda Brepoels kwam als eerste opvolger in de plaats van lijstduwer Geert Bourgeois die van op die plaats verkozen werd.
4 Joëlle Milquet verzaakte meteen aan haar Europees mandaat. Als lid van het EP werd ze opgevolgd door Raymond Langendries.
5  Frieda Brepoels was lijsttrekker én eerste opvolger op de N-VA-lijst. Lijstduwer Bart De Wever werd verkozen maar verzaakte aan zijn Europees mandaat zodat Brepoels 

terugkeerde naar het EP.

Verhouding vrouwen-mannen in het Europees Parlement

1979-1984 1984-1989 1989-1994 1994-1999 1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019

2
4 4

8 7 7 8
6

22
20 20

17 18 17
14 15

Mannen Vrouwen
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Sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement is het profiel van de  
kandidaten/mandatarissen sterk gewijzigd.

Van adelbrieven tot  
geslaagde invalbeurten

In 1979 pakten de partijen uit met hun nationale boegbeelden om een 
zitje in Straatsburg/Brussel te veroveren. Op de lijsten prijkten gevestigde 
namen van politici die in eigen land hun sporen al hadden verdiend en 

die mee wilden bouwen aan het grote Europese verhaal. De eerste recht-
streekse verkiezingen waren een geschikt moment om te participeren aan 
dat nieuwe Europese hoofdstuk.

Een aantal lijsttrekkers kon Europese adelbrieven voorleggen
De Franstalige liberaal Jean Rey was in 1958 bij de start van de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG) het eerste Belgische lid 
van de Commissie waarvan hij in 1969-1970 zelfs voorzitter werd  
(overigens de enige keer dat een Belg de Commissie leidde). Antoinette 
Spaak, toen voorzitster van het FDF, ‘profiteerde’ van haar familienaam. 
Haar vader Paul-Henri had vooral na de Tweede Wereldoorlog naam 
gemaakt in Europa. De lijsttrekker van de Parti Socialiste, Ernest 
Glinne, was géén partijvoorzitter maar kon wel inbrengen dat hij al  
11 jaar zetelde in het niet-verkozen parlement. Zijn prestige was groot en 
na de verkiezingen van 1979 werd hij zelfs voorzitter van de socialistische 
fractie; toen de grootste politieke groep in het EP.

In Vlaanderen pakten de drie traditionele partijen uit met hun voor-
zitter als lijsttrekker, van de jonge, charismatische Karel Van Miert 
(BSP) tot de ervaren Leo Tindemans (CVP) en Willy De Clercq (PVV). 
Van Miert had, in de strikte zin van het woord, geen ervaring met een 
politiek mandaat maar wist, als gewezen medewerker van Europees 
commissaris Sicco Mansholt, goed hoe het er Europees aan toe 
ging. Tindemans had in 1975, als eerste minister, in opdracht van de 
Europese Top van Parijs, een verslag opgesteld over de Europese 
Unie; een blauwdruk voor de verdere integratie. Dat verslag kende 
het lot van vele verslagen en belandde snel in onderste laden. 
Niettemin merkte de alom geprezen voorzitter van de Europese 
Commissie Jacques Delors ooit op: “Pour moi, le rapport Tindemans 
est une bible. Je l’ai toujours sous la main. Tout y est. Avant de  
formuler une proposition, je prends ‘mon Tindemans’ pour voir ce 
qu’il a proposé”.

Volgende verkiezingen konden die stunt met de partijvoorzitters nooit 
meer evenaren. Op de lijsten stonden vaak politici die in het EP goed 
werk hadden verricht en het dus ‘verdienden’ om verder te doen. Een 
perfecte illustratie is ongetwijfeld Fernand Herman die in 1979 in het 
zog van PSC-voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb naar het EP was 
verhuisd en zich daar snel ontpopte tot een schitterend en door ieder-
een gerespecteerd lid. Hij zou dat liefst 20 jaar blijven. Hetzelfde geldt 
voor Karel De Gucht. Als 26-jarige had De Gucht in 1980 zijn intrede 
gedaan in het EP in opvolging van Herman Vanderpoorten en zou in 
1984 de PVV-lijst aanvoeren. Al tijdens de eerste legislatuur liet De 
Gucht zich opmerken. Hij was in 1984 mederapporteur van het 
spraakmakende ontwerpverslag tot oprichting van een Europese 
Unie van de Italiaan Altiero Spinelli. Dat verslag zou de basis vor-
men van de Europese Eenheidsakte uit 1986 en van het Verdrag 
van Maastricht (1993). De Gucht zetelde tot 1994 in het EP om 
nadien Vlaams en nationaal een vooraanstaande rol te spelen en in 
2009 lid te worden van de Europese Commissie.

De Gucht was wel de eerste om als opvolger in het EP te belanden; 
maar zeker niet de enige. Vooral in de eerste en de vijfde legislatuur 
was het verloop in het EP groot. Voor veel opvolgers beperkte het 
Europese avontuur zich tot het ‘vol maken’ van de legislatuur. Zij lieten 
geen onvergetelijke indruk achter tijdens hun Straatsburg-verblijf en 
verdwenen (enkele uitzonderingen niet te na gesproken) van het  
politieke voorplan. Toch waren er ook ‘blijvers’ bij die opvolgers.  
Jaak Vandemeulebroucke, Pol Marck, Raf Chanterie, Marijke Van 
Hemeldonck en Raymonde Dury zouden na hun invalbeurt tijdens de 
eerste legislatuur, een vaste waarde blijven in het EP. Hetzelfde geldt 
voor Véronique De Keyser die in 2001 Jacques Santkin opvolgde. Voor 
De Keyser werd het de start van een mooi Europees parcours dat 
eindigde in 2014 toen ze geen plaats meer kreeg op de PS-lijst. Ook 
Saïd El Khadraoui die in 2003 Kathleen Van Brempt opvolgde, verwierf 
een stevige reputatie in het EP, waar hij, na het zetelverlies van de sp.a 
in 2014, echter niet meer terugkeerde. Kathleen Van Brempt volgde in 
2000 zelf Peter Bossu op die in 1999 het zitje had ingenomen van 
Frank Vandenbroucke die als lijsttrekker van de SP-lijst zijn mandaat 
niet had opgenomen. Bossu zou zes maanden een passief lid zijn van 
het EP om dan ontslag te nemen. Een andere verkozene van 1999 die 
zijn mandaat niet opnam, toenmalig Volksunie-kopstuk Bert Anciaux, 
zorgde ervoor dat Bart Staes naar Straatsburg kon. Staes, al jaren 
medewerker van Vandemeulebroucke, kende de ins en outs van het 
Parlement als geen ander en vond onmiddellijk zijn draai in het EP.  
Na de implosie van de Volksunie verkaste Staes politiek naar Agalev 
(nu Groen) waar hij een vaste waarde is en door vriend en tegenstander 
wordt geprezen voor zijn inzet en dossierkennis.

Een geval apart was de opvolging van Willy De Clercq. Van de opvolgers op 
de PVV-lijst was De Gucht al naar Europa vertrokken en de volgende  
kandidaten bedankten voor de eer. Zo belandde de Oostendse Jeanne 
Pauwelyn-Decaesstecker in het EP. In interviews (die u elders leest) schetsen 
De Clercq en Vandemeulebroucke de context waarin die vervanging verliep. 

Politieke spitstechnologie
Het fenomeen van verkozen worden en het mandaat niet opnemen, 
brak door in 1999 om vijf jaar later ‘een hoogtepunt’ te bereiken. In 1999 
bedankten drie verkozenen voor de eer; in 2004 zelfs acht. Bij de  
verkiezingen schoven de partijen hun kopstukken naar voren, maar 
besteedden evenveel aandacht aan de rangschikking van de opvolgers. 
Het was immers duidelijk dat de kopstukken zouden bedanken voor de 
eer zodat de weg open lag voor de opvolgers. Zowel de Nederlandstalige 
als de Franstalige partijen hanteerden die truc. In dat kluwen raakte 
Frieda Brepoels in het EP, net als Marc Tarabella, Raymond Langendries 
en Antoine Duquesne. Anderzijds, dankzij die truc keerden Dirk 
Sterckx en Johan Van Hecke voor de Open VLD eveneens terug naar 
Straatsburg. Brepoels verlengde vijf jaar later haar verblijf in Straatsburg 
op dezelfde manier; nu op een volwaardige N-VA-lijst. Als lijstduwer 
kaapte Bart De Wever die zetel weg, maar hij nam hem niet op zodat 
Brepoels (lijsttrekker én eerste opvolger) zijn plaats innam. Koenraad 
Dillen (Vlaams Blok) die in 2003 zijn intrede in het EP had gedaan na 
het ontslag van Frank Vanhecke, verlengde in 2004 zijn verblijf in 
Straatsburg omdat lijstduwer Filip Dewinter zijn mandaat niet opnam. 

Toen Dewinter in 2009 opnieuw vanop de lijstduwerplaats verkozen 
werd en niet zetelde, profiteerde uittredend lid en eerste opvolger 
Philip Claeys van de situatie. Voor Derk Jan Eppink (LDD) verliep het 
scenario haast identiek. Als eerste opvolger mocht hij in 2009 toch 
naar Straatsburg omdat lijsttrekker Jean-Marie Dedecker voor zijn 
nationaal mandaat koos. Vijf jaar later eindigden de Europese carrières 
van Claeys en Eppink; enerzijds door het verlies van Vlaams Belang en 
het verdwijnen van de Europese lijst van Dedecker.

Bij de PS leverden de verkiezingen van 2009 een heel speciale situatie 
op. Lijsttrekker Jean-Claude Marcourt raakte met glans verkozen 
maar zetelde slechts twee dagen (14 en 15 juli 2009) als lid in het EP. 
Hij stapte op om vice-premier te worden in de Waalse Gewestregering. 
Door dat ontslag keerde Marc Tarabella terug naar Straatsburg.  
Bij diezelfde verkiezingen doorbrak Frédéric Daerden de lijstvolgorde 
en werd met ruim 90.000 stemmen van op de vijfde plaats verkozen. 
Vijf jaar later speelde de PS Daerden uit op de federale kieslijst.

De opmerkelijkste of liever succesrijkste ‘invallerbeurt’ komt echter op 
naam van Marianne Thyssen. In 1991 volgde deze juriste Karel Pinxten 
op toen die verkozen werd in het nationale parlement. Thyssen zetelde 
sindsdien onafgebroken in het EP waar ze met haar rustige vastheid 
groot aanzien verwierf en door vriend en tegenstander geprezen werd 
voor haar inzet en dossierkennis. In de toprangschikking van langste 
carrières in het EP blijft ze voorlopig tweede achter Gérard Deprez. 
Thyssen leek op weg om Deprez die in 2009 na 25 jaar afscheid had 
genomen, voorbij te steken, maar na de verkiezingen van 2014 keerde 
Deprez terug na de zetelwinst voor de Franstalige liberalen. In het najaar 
van 2014 kreeg de succescarrière van Thyssen een opmerkelijke wending 
toen ze het EP verliet om lid te worden van de Europese Commissie.  
Dat haar talenten ook daar naar waarde worden geschat, mag blijken uit 
de invloedrijke bevoegdheid (werk en sociale zaken) die ze in de equipe 
van Jean-Claude Juncker kreeg.

Een andere opmerkelijke carrière is die van Anne Van Lancker. Deze 
arbeidssociologe had ervaring opgedaan als wetenschappelijk mede-
werkster aan de KULeuven en als kabinetsmedewerkster van diverse 
socialistische excellenties, alvorens ze bij de verkiezingen van 1994 
haar intrede deed in het Europees Parlement. Haar uitstekende werk 
werd over de partijgrenzen heen gewaardeerd maar bij de lijstvorming 
in 2009 belandde deze Gentse op de ondankbare derde plaats en raak-
te, door het verlies van de Vlaamse socialisten, niet meer verkozen.  
“Op mijn werk stond geen camera”, zo noteerde De Standaard toen uit 
haar mond. Van Lancker werkte nadien als genderexperte voor het 
Wereldbevolkingsfonds.

Strategie bij lijstvorming
Strategie bij de lijstvorming werd bij de verkiezingen van 1984 al  
duidelijk; al pakte dat niet bij elke partij even gunstig uit. Bij de Vlaamse 
christendemocraten was er eerder sprake van een fiasco. De CVP trad 
in het strijdperk met de degelijke, maar kleurloze Lambert Croux als 
kopman. Die strategie werd geen succes want de partij verloor maar 
liefst drie van haar zeven zetels in het EP. Heel anders verging het de 
socialisten. Bij de SP voerde Karel Van Miert opnieuw de lijst aan met 
twee uittredende EP-leden in zijn zog én verruimingskandidaat  
Jef Ulburghs; een priester. Die zet van de Vlaamse socialisten loonde. 
Ook hun Franstalige collega’s vulden hun sterke uittredende team aan 
met de toen bijzonder bekende José Happart. Zo kon Ernest Glinne 
een équipe van vijf aanvoeren in Straatsburg. Bij de Franstalige liberalen 
raakte burgemeester Roger Nols van Schaarbeek verkozen maar hij zou 
zijn mandaat niet opnemen. Zijn plaats werd ingenomen door de nog 
erg jonge Daniel Ducarme die na een nationaal intermezzo in 1999, voor 
enkele jaren terugkeerde naar het EP.

Verzaken aan een mandaat was nieuw maar zou later school maken; 
eerst aarzelend, nadien als een uitgekiend systeem. Zo verscheen Elio 
Di Rupo in 1989 voor enkele jaren op het Europese toneel omdat 
Anne-Marie Lizin koos voor een nationaal mandaat. In datzelfde jaar 
leverden de Vlaamse socialisten Europees een verkozene in. 
SP-voorzitter Van Miert was als lijsttrekker opgevolgd door Marc Galle. 
Toch bleef de SP inzetten op verruiming; ditmaal met Lode Van 
Outrive, een prof aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Mediafiguren als stemmentrekkers
De Vlaamse socialisten zetten de toon met hun verruimingskandidaten. 
Vanaf 1999 tekende zich een nieuwe trend af. Partijen gingen op zoek naar 
populaire figuren die ze niet langer ‘verruimingskandidaten’ noemden. Heel 
merkwaardig rekruteerden de partijen bij de beeldmedia. De Franstalige 
liberalen strikten Frédérique Ries die het gezicht was van de commerciële 
omroep RTL-TVI. Dirk Sterckx, die jarenlang het journaal had gepresen-
teerd op de Vlaamse openbare omroep, raakte moeiteloos verkozen op de 
VLD-lijst. Agalev pakte uit met programmamaker Luckas Vander Taelen. 
Voor Sterckx was het Europees Parlement allerminst een vreemde 
omgeving. Als journalist had hij de jaren voordien intensief het reilen en 
zeilen van de EU gevolgd en kon bij het begin van zijn politieke carrière 
meteen terugvallen op een uitgebreid netwerk. 

De instroom van journalisten zette zich ook nadien door. In 2004 koos 
Ivo Belet voor dezelfde carrièrewending als zijn (ex-)collega Sterckx. 
Vijfentwintig jaar nadat hij als jonge medewerker van zijn Limburgse 
gouwgenoot Croux kennis had gemaakt met het EP, werd  
VRT-journalist Belet met een mooie score verkozen op de kartellijst 
CD&V/N-VA. Bij de verkiezingen van 2009 maakten nog eens twee 
journalisten de overstap naar de Europese politiek. Als lijsttrekster van 
de Franstalige christendemocraten ruilde Anne Delvaux die tot 2007 
nieuwsanker was van het televisiejournaal op de RTBF, het nationale 
voor het Europese niveau. Vijf jaar later zag Delvaux, ondanks gedegen 
werk, een verlengd verblijf gefnuikt toen haar partij cdH een andere 
lijsttrekker naar voren schoof. Derk-Jan Eppink, journalist voor 
Nederlandse en Vlaamse kranten, raakte in 2009 als opvolger op de 
Lijst Dedecker verkozen. Toen Frieda Brepoels in 2013 het EP verliet, 
werd haar zitje ingenomen door een gekend televisiegezicht.  
Mark Demesmaeker had op de Vlaamse commerciële zender VTM 
jarenlang het tuinprogramma Groene Vingers gepresenteerd. Bij de 
verkiezingen van 2014 verlengde Demesmaeker zijn verblijf in het EP 
na de opmerkelijke zege van zijn N-VA-lijst, aangevoerd door Johan 
Van Overtveldt, de gewezen hoofdredacteur van het economische 
weekblad Trends. 

Toch was de trend om mediafiguren op de lijst te plaatsen al bij de 
eerste verkiezingen, zij het schuchter, uitgeprobeerd. Bij de Franstalige 
liberalen stond journalist Luc Beyer de Ryke als eerste opvolger. Toen 
Jean Rey ontslag nam, schoof deze presentator van het RTB-journaal 
in 1980 door naar het Europees Parlement waar hij vier jaar later zijn 
zitje behield.

De truc met de lijsttrekkers-opvolgers die zo veelvuldig gehanteerd 
werd in de voorbije jaren, was bij de verkiezingen in 2014 niet meer 
mogelijk. Een nieuwe wet verbood dubbele kandidaturen. Wie op een 
lijst stond, moest dat mandaat opnemen. Het werd wennen voor de 
partijen bij het samenstellen van hun diverse kieslijsten. In dat strate-
gisch spel riep de PS Frédéric Daerden te hulp voor de Kamerlijst in 
Luik en schoof ze Marie Arena naar voren, een gewezen minister in de 
federale en Waalse gewestregering en minister-president van de 
Franse gemeenschapsregering.

VAN ADELBRIEVEN TOT GESLAAGDE INVALBEURTEN VAN ADELBRIEVEN TOT GESLAAGDE INVALBEURTEN



102 103

 Het Parlement van A tot Z
 NAAM PARTIJ1" PLAATS EN JAAR Begin Einde
   VAN GEBOORTE mandaat mandaat

1 Magda Aelvoet Agalev Steenokkerzeel, 1944 19.07.1994 19.07.1999
2 Anne André-Léonard PRL Schaarbeek, 1948 12.11.1985 24.07.1989
    17.12.1991 19.07.1999
    16.06.2003 19.07.2004
3 Gerolf Annemans Vlaams Belang Antwerpen, 1958 01.07.2014 Heden
4 Marie Arena PS Mons, 1966 01.07.2014 Heden
5 Pascal Arimont CSP Malmedy, 1974 01.07.2014 Heden
6 Hugues Bayet PS Dinant, 1975 01.07.2014 Heden
7 Ivo Belet CD&V Sint-Truiden, 1959 20.07.2004 Heden
8 Luc Beyer de Ryke PRL Gent, 1933 11.07.1980 24.07.1989
9 Ward Beysen VLD Mortsel, 1941 20.07.1999 19.07.2004
10 Alfons (Fonny) Boesmans SP Hasselt, 1946 04.11.1985 24.07.1989
11 Peter Bossu SP Torhout, 1965 12.07.1999 31.12.1999
12 Frieda Brepoels N-VA Mopertingen, 1955 20.07.2004 31.01.2013
13 Philippe Busquin PS Feluy, 1941 20.07.1999 15.09.1999
    13.09.2004 13.07.2009 
14 Raf Chanterie CVP Oeselgem, 1942 17.12.1981 19.07.1999
15 Philip Claeys Vlaams Belang Gent, 1965 16.06.2003 30.06.2014
16 Marcel Colla BSP Deurne, 1943 17.07.1979 30.01.1982
17 Maurits Coppieters VU Sint-Niklaas, 1920 17.07.1979 11.02.1981
18 Giovanna Corda PS Carbonia (It), 1952 31.08.2007 13.07.2009
19 Lambert Croux CVP Bilzen, 1927 17.07.1979 24.07.1989
20 Frédéric Daerden PS Montegnée, 1970 14.07.2009 19.06.2014
21 André Damseaux PRL Verviers, 1937 17.07.1979 23.07.1984
22 Philippe De Backer Open VLD Ekeren, 1978 07.09.2011 Heden
23 Rika De Backer-Van Ocken CVP Antwerpen, 1923 24.07.1984 24.07.1989
24 Willy De Clercq VLD Gent, 1927 17.07.1979 16.12.1981
    25.07.1989 19.07.2004
25 Philippe De Coene SP Lille (FR), 1960 19.07.1994 19.07.1999
26 François-Xavier de Donnea PRL Edegem, 1941 25.07.1989 12.12.1991
27 Karel De Gucht PVV Overmere, 1954 21.05.1980 18.07.1994
28 Paul De Keersmaeker CVP Kobbegem, 1929 17.07.1979 16.12.1981
29 Véronique De Keyser PS Brussel, 1945 25.09.2001 30.06.2014
30 Mia De Vits sp.a Gooik, 1950 20.07.2004 29.06.2009
31 August De Winter PVV Grimbergen, 1925 24.07.1984 24.07.1989
32 Jean Defraigne PRL Roosendaal-en-Nispen (NL), 1929 25.07.1989 18.07.1994
33 Jean-Luc Dehaene CD&V Montpellier (FR), 1940 20.07.2004 15.05.2014
34 Jean-Maurice Dehousse PS Luik, 1936 16.09.1999 19.07.2004
35 Claude Delcroix PS Paris (FR), 1931 17.12.1991 18.07.1994
    01.05.1998 19.07.1999
36 Fernand Delmotte PS Jeumont (FR), 1920 17.07.1979 30.03.1982
37 Anne Delvaux cdH Luik, 1970 14.07.2009 30.06.2014
38 Mark Demesmaeker N-VA Halle, 1958 01.02.2013 Heden
39 Gérard Deprez MR Noville, 1943 24.07.1984 13.07.2009
    01.07.2014 Heden
40 Claude Desama PS Ensival, 1942 10.05.1988 05.04.2001
41 Pierre Deschamps PSC Schaarbeek, 1921 21.05.1980 23.07.1984
42 Jan Dhaene Agalev Kortrijk, 1959 01.09.2002 19.07.2004
43 Elio Di Rupo PS Morlanwelz, 1951 25.07.1989 16.12.1991
44 Karel Dillen Vlaams Blok Antwerpen, 1925 25.07.1989 30.05.2003
45 Koen Dillen Vlaams Blok Mortsel, 1964 16.06.2003 13.07.2009
46 Daniel Ducarme PRL Luik, 1954 24.07.1984 11.11.1985
    20.07.1999 04.06.2003
47 Antoine Duquesne MR Elsene, 1941 20.07.2004 13.07.2009
48 Isabelle Durant Ecolo Brussel, 1954 14.07.2009 30.06.2014
49 Raymonde Dury PS Haine-Saint-Paul, 1947 31.03.1982 30.04.1998
50 Saïd El Khadraoui sp.a Leuven, 1975 07.10.2003 30.06.2014
51 Derk Jan Eppink Lijst Dedecker Steenderen (NL), 1958 14.07.2009 30.06.2014
52 Brigitte Ernst de la Graete Ecolo Luik, 1957 25.07.1989 18.07.1994
53 Daniel Féret Front National Momignies, 1944 19.07.1994 19.07.1999
54 Monica Frassoni Ecolo Vera Cruz (Mexico), 1963 20.07.1999 19.07.2004
55 Marc Galle SP Denderleeuw, 1930 25.07.1989 18.07.1994
56 Paul-Henri Gendebien RW Hastières-par-delà, 1939 17.07.1979 23.07.1984
57 Ernest Glinne PS Forchies-la-Marche, 1931 17.07.1979 18.07.1994
58 Jean Gol PRL Hammersmith (UK), 1942 19.07.1994 18.09.1995
59 Mathieu Grosch CSP Eupen, 1950 19.07.1994 30.06.2014
60 Michel Hansenne PSC Rotheux, 1940 20.07.1999 19.07.2004
61 José Happart PS Herstal, 1947 24.07.1984 19.07.1999
62 Jaak Henckens CVP Sint-Truiden, 1933 10.05.1979 07.09.1981

63 Fernand Herman PSC Boirs, 1932 17.07.1979 19.07.1999
64 An Hermans CVP Zolder, 1944 25.07.1989 18.07.1994
65 Alain Hutchinson PS Schaarbeek, 1949 20.07.2004 22.06.2009
66 Louis Ide N-VA Roeselare, 1973 01.07.2014 18.12.2014
67 Pierre Jonckheer Ecolo Namen, 1951 20.07.1999 13.07.2009
68 Mimi Kestelijn-Sierens VLD Poperinge, 1945 19.07.1994 19.07.1999
69 Willy Kuijpers VU Leuven, 1937 24.07.1984 24.07.1989
70 Philippe Lamberts Ecolo Brussel, 1963 14.07.2009 Heden
71 Raymond Langendries cdH Tubize, 1943 20.07.2004 13.07.2009
72 Paul Lannoye Ecolo Sprimont, 1939 25.07.1989 19.07.2004
73 Anne-Marie Lizin PS Hoei, 1949 17.07.1979 09.05.1988
74 Sander Loones N-VA Veurne, 1979 14.10.2014 Heden
75 Nelly Maes VU Sinaai, 1941 16.10.1998 19.07.2004
76 Pol Marck CVP Péronnes-lez-Binche, 1930 07.09.1981 18.07.1994
77 Jean-Claude Marcourt PS Awans, 1956 14.07.2009 15.07.2009
78 Wilfried Martens CVP Sleidinge, 1936 19.07.1994 19.07.1999
79 Louis Michel MR Tienen, 1947 14.07.2009 Heden
80 Victor Michel PSC Limbourg (Dolhain), 1915 17.07.1979 05.11.1982
81 Philippe Monfils PRL Luik, 1939 25.10.1995 28.06.1999
82 Annemie Neyts-Uyttebroeck Open VLD Elsene, 1944 19.07.1994 19.07.1999
    20.07.2004 31.12.2014
83 Charles-Ferdinand Nothomb PSC Brussel, 1936 17.07.1979 18.05.1980
84 Jeanne Pauwelyn-Decaesstecker PVV Staden, 1914 17.12.1981 23.07.1984
85 Alphonsine Phlix CVP Hasselt, 1928 17.12.1981 23.07.1984
86 Karel Pinxten CVP Overpelt, 1952 25.07.1989 16.12.1991
87 Lucien Radoux PS Brussel, 1936 17.07.1979 23.07.1984
88 Marcel Remacle PS Vielsalm, 1929 24.07.1984 24.07.1989
89 Jean Rey PRL Luik, 1902 17.07.1979 10.07.1980
90 Frédérique Ries MR Balen, 1959 20.07.1999 11.02.2004
    20.07.2004 Heden
91 François Roelants du Vivier Ecolo Etterbeek, 1947 24.07.1984 24.07.1989
92 Claude Rolin cdH Bertrix, 1957 01.07.2014 Heden
93 Jacqueline Rousseaux MR Brussel, 1950 19.02.2004 28.06.2004
94 Jacques Santkin PS On, 1948 01.02.2001 28.08.2001
95 Miet Smet CVP Sint-Niklaas, 1943 20.07.1999 19.07.2004
96 Patsy Sörensen BSV/Agalev Antwerpen, 1952 20.07.1999 19.07.2004
97 Antoinette Spaak FDF Brussel, 1928 17.07.1979 23.07.1984
    19.07.1994 19.07.1999
98 Bart Staes Groen Izegem, 1958 20.07.1999 Heden
99 Paul Staes Agalev Berchem, 1945 24.07.1984 18.07.1994
100 Dirk Sterckx Open VLD Herent, 1946 20.07.1999 06.09.2011
101 Helga Stevens N-VA Sint-Truiden, 1968 01.07.2014 Heden
102 Marc Tarabella PS Ougrée, 1963 09.08.2004 19.07.2007
    16.07.2009 Heden
103 Freddy Thielemans PS Laken, 1944 20.07.1999 16.01.2001
104 Marianne Thyssen CD&V Sint-Gillis-Waas, 1956 17.12.1991 31.10.2014
105 Leo Tindemans CVP Zwijndrecht, 1922 17.07.1979 16.12.1981
    25.07.1989 19.07.1999
106 Michel Toussaint PRL Namen, 1922 24.07.1984 24.07.1989
107 Jef Ulburghs SP Zolder, 1922 24.07.1984 24.07.1989
108 Anneleen Van Bossuyt N-VA Gent, 1980 08.01.2015 Heden
109 Kathleen Van Brempt sp.a Wilrijk, 1969 13.01.2000 28.09.2003
    14.07.2009 Heden
110 Johan Van Hecke VLD Gent, 1954 20.07.1999 13.07.2009
111 Marijke Van Hemeldonck SP Hove, 1931 31.01.1982 18.07.1994
112 Paul Vankerkhoven PSC Brussel, 1941 09.11.1982 23.07.1984
113 Anne Van Lancker sp.a Temse, 1954 19.07.1994 13.07.2009
114 Karel Van Miert SP Oud-Turnhout, 1942 17.07.1979 01.11.1985
115 Lode Van Outrive SP Antwerpen, 1932 25.07.1989 18.07.1994
116 Johan Van Overtveldt N-VA Mortsel, 1955 01.07.2014 10.10.2014
117 Erik Van Rompuy CVP Ukkel, 1949 28.08.1981 23.07.1984
118 Jaak Vandemeulebroucke VU Avelgem, 1943 12.02.1981 14.10.1998
119 Tom Vandenkendelaere CD&V Roeselare, 1984 06.11.2014 Heden
120 Luckas Vander Taelen Agalev Aalst, 1958 20.07.1999 31.08.2002
121 Herman Vanderpoorten PVV Lier, 1922 17.07.1979 20.05.1980
122 Marcel Vandewiele CVP St.-Joris-Ten-Distel, 1920 17.07.1979 23.07.1984
123 Frank Vanhecke Vlaams Belang Brugge, 1959 19.07.1994 04.06.2003 
    20.07.2004 30.06.2014
124 Hilde Vautmans Open VLD Sint-Truiden, 1972 01.01.2015 Heden
125 Joris Verhaegen CVP Hulshout, 1921 17.07.1979 25.08.1981
126 Guy Verhofstadt Open VLD Dendermonde, 1953 14.07.2009 Heden
127 Willy Vernimmen SP Melle, 1930 17.07.1979 24.07.1989
128 Jan Verroken CVP Melden, 1917 17.07.1979 23.07.1984
129    Freddy Willockx SP Sint-Niklaas, 1947 19.07.1994 19.07.1999
130    Olga Zrihen PS Casablanca (Marokko), 1953 06.04.2001 19.07.2004

¹ Officiële partijnaam op het ogenblik van de laatste verkiezingen of intrede in het EP. Sommige partijen veranderden nadien van naam. Wie verschillende keren verkozen 
werd, kreeg de partijnaam bij de laatste verkiezing. Sommige verkozenen behoorden eerder tot een andere partij, veranderden nadien van partij of verlieten hun partij.
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Leden van het Europees 
Parlement per provincie

Provincie Antwerpen

Gerolf Annemans Vlaams Belang 2014 - heden 
Ward Beysen VLD 1999 - 2004
Marcel Colla BSP 1979 - 1982
Rika De Backer – Van Ocken CVP 1984 - 1989
Philippe De Backer Open VLD 2011 - heden
Karel Dillen Vlaams Blok 1989 - 2003
Koen Dillen Vlaams Blok 2003 - 2009
Patsy Sörensen BSV/Agalev 1999 - 2004
Bart Staes VU/ID 21  1999 - heden
Paul Staes Agalev 1984 - 1994
Dirk Sterckx VLD 1999 - 2011
Leo Tindemans CVP 1979 - 1981; 1989 - 1999
Kathleen Van Brempt sp.a 1999 - 2003; 2009 - heden
Herman Vanderpoorten PVV 1979 - 1980
Frank Vanhecke Vlaams Blok 1994 - 2003; 2004 - 2014
Marijke Van Hemeldonck SP 1982 - 1994
Johan Van Overtveldt N-VA 2014 - 2014
Joris Verhaegen CVP 1979 - 1981

Vlaams-Brabant + Brussel

Magda Aelvoet Agalev 1994 - 1999
Philip Claeys Vlaams Blok 2003 - 2014
Jean-Luc Dehaene CD&V 2004 - 2014
Paul De Keersmaeker CVP 1979 - 1981
Mark Demesmaeker N-VA 2013 - heden
Mia De Vits sp.a 2004 - 2009
August De Winter PVV 1984 - 1989
Saïd El Khadraoui sp.a 2003 - 2014
Jaak Henckens CVP 1979 - 1981
An Hermans CVP 1989 - 1994
Willy Kuijpers VU 1984 - 1989
Pol Marck CVP 1981- 1994
Wilfried Martens CVP 1994 - 1999
Annemie Neyts-Uyttebroeck VLD 1994 - 1999; 2004 - 2014
Marianne Thyssen CVP 1991 - 2014
Luckas Vander Taelen Agalev 1999 - 2002
Karel Van Miert BSP 1979 - 1985
Lode Van Outrive SP 1989 - 1994
Erik Van Rompuy CVP 1981 - 1984

De naam van de partijen verwijst naar het ogenblik dat iemand voor de eerste keer verkozen werd of als opvolger in het Europees 
Parlement belandde.

Limburg

Ivo Belet CD&V 2004 - heden
Frieda Brepoels N-VA 2004 - 2013
Lambert Croux CVP 1979 - 1989
Alphonsine Phlix CVP 1982 - 1984
Karel Pinxten CVP 1989 - 1991
Jef Ulburghs SP 1984 - 1989
Hilde Vautmans Open VLD 2015 - heden

Oost-Vlaanderen

Alfons Boesmans  SP 1985 - 1989
Maurits Coppieters VU 1979 - 1981
Willy De Clercq PVV 1979 - 1981; 1989 - 2004
Karel De Gucht  PVV 1980 - 1994
Derk-Jan Eppink Lijst Dedecker 2009 - 2014
Marc Galle SP 1989 - 1994
Louis Ide N-VA 2014 - 2014
Nelly Maes1 VU/ID 21 1998 - 2004
Miet Smet CVP 1999 - 2004
Helga Stevens N-VA 2014 - heden
Anneleen Van Bossuyt N-VA 2015 - heden
Johan Van Hecke2 CVP 1999 - 2009
Anne Van Lancker SP 1994 - 2009
Guy Verhofstadt Open VLD 2009 - heden
Willy Vernimmen BSP 1979 - 1989
Jan Verroken CVP 1979 - 1984
Freddy Willockx SP 1994 - 1999

(1) Lid van Spirit na implosie VU/ID 21.
(2) Stapt tijdens legislatuur 1999-2004 over naar VLD.

West-Vlaanderen

Peter Bossu SP 1999 - 2000
Raf Chanterie CVP 1981 - 1999
Philippe De Coene SP 1994 - 1999
Jan Dhaene3 Agalev 2002 - 2004
Marie-Paule (Mimi) Kestelijn-Sierens VLD 1994 - 1999
Sander Loones N-VA 2014 - heden
Jeanne Pauwelyn-Decaesstecker PVV 1981 - 1984 
Jaak Vandemeulebroucke VU 1981 - 1998
Tom Vandenkendelaere CD&V 2014 - heden
Marcel Vandewiele CVP 1979 - 1984

(3) Stapt tijdens de legislatuur over naar sp.a.

LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT PER PROVINCIE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT PER PROVINCIE
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Leden van het Europees 
Parlement per provincie

Henegouwen

Hugues Bayet PS 2014 - heden
Philippe Busquin PS 1999 - 1999; 2004 - 2009
Giovanna Corda PS 2007 - 2009
Fernand Delmotte PS 1979 - 1982
Pierre Deschamps PSC 1980 - 1984
Elio Di Rupo PS 1989 - 1992
Daniel Ducarme PRL 1984 - 1985; 1999 - 2003
Daniel Féret FN 1994 - 1999
Paul-Henri Gendebien RW 1979 - 1984
Ernest Glinne PS 1979 - 1994
Raymond Langendries cdH 2004 - 2009
Olga Zrihen PS 2001 - 2004

Luik

Pascal Arimont1 CSP 2014 - heden
Frédéric Daerden PS 2009 - 2014
André Damseaux PRL 1979 - 1984
Jean Defraigne PRL 1989 - 1994
Jean-Maurice Dehousse PS 1999 - 2004
Véronique De Keyser PS 2001 - 2014
Anne Delvaux cdH 2009 - 2014
Claude Desama PS 1988 - 2001
Brigitte Ernst de la Graete Ecolo 1989 - 1994
Jean Gol PRL 1994 - 1995
Mathieu Grosch1  CSP 1994 - 2014
Michel Hansenne PSC 1999 - 2004
José Happart PS 1984 - 1999
Anne-Marie Lizin PS 1979 - 1988
Jean-Claude Marcourt PS 2009 - 2009
Philippe Monfils PRL 1995 - 1999 
Jean Rey PRL 1979 - 1980
Marc Tarabella PS 2004 - 2007; 2009 - heden

(1) Behoort tot de Duitstalige kieskring

De naam van de partijen verwijst naar het ogenblik dat iemand voor de eerste keer verkozen werd of als opvolger in 
het Europees Parlement belandde.

Luxemburg

Antoine Duquesne MR 2004 - 2009
Victor Michel PSC 1979 - 1982
Charles-Ferdinand Nothomb PSC 1979 - 1980
Marcel Remacle PS 1984 - 1989
Claude Rolin cdH 2014 - heden
Jacques Santkin PS 2001 - 2001

Namen

Paul Lannoye Ecolo 1989 - 2004
Michel Toussaint PRL 1984 - 1989

Waals-Brabant + Brussel

Anne André-Léonard PRL 1985 - 1989; 1991 - 1999; 
   2003 - 2004
Marie Arena PS 2014 - heden
Luc Beyer de Ryke PRL 1980 - 1989
François-Xavier de Donnea PRL 1989 - 1991
Claude Delcroix PS 1992 - 1994; 1998 - 1999
Gérard Deprez PSC 1984 - 2009; 2014 - heden
Isabelle Durant Ecolo 2009 - 2014
Raymonde Dury PS 1982 - 1998
Monica Frassoni Ecolo 1999 - 2004
Fernand Herman PSC 1979 - 1999
Alain Hutchinson PS 2004 - 2009
Pierre Jonckheer Ecolo 1999 - 2009
Philippe Lamberts Ecolo 2009 - heden
Louis Michel MR 2009 - heden
Lucien Radoux PS 1979 - 1984
Frédérique Ries PRL 1999 - 2004; 2004 - heden
François Roelants du Vivier Ecolo 1984 - 1989
Jacqueline Rousseaux MR 2004 - 2004
Antoinette Spaak FDF 1979 - 1984; 1994 - 1999
Freddy Thielemans PS 1999 - 2001
Paul Vankerkhoven PSC 1982 - 1984

LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT PER PROVINCIE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT PER PROVINCIE
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 Verklaring van begrippen
Eenheidsakte: 
Verdrag dat op 1 juli 1987 van kracht werd en dat alle belemmeringen 
voor het realiseren van een interne markt wegwerkte. In een interne 
markt kunnen personen, goederen en kapitaal vrij circuleren. Met het 
verdrag kreeg ook de Europese Politieke Samenwerking vorm met 
een betere coördinatie van het buitenlands beleid en werd het 
bestaan van de Europese Raad juridisch onderbouwd. 

Gekwalificeerde meerderheid:
Werkafspraak in de Europese ministerraad. Wijst op het aantal stemmen 
dat nodig is om een beslissing te nemen. Met het van kracht worden van 
het Verdrag van Lissabon werd een systeem van de “dubbele meerder-
heid” ingevoerd. Een beslissing wordt genomen als 55% van de lidstaten 
akkoord gaan en die 65% van de EU-burgers vertegenwoordigen.
In combinatie met de medebeslissingsbevoegdheid voor het Europees 
Parlement is de gekwalificeerde meerderheid de standaardprocedure 
voor het aannemen van wetten.

Havenrichtlijn:
Voorstel van de Europese Commissie om de havenarbeid te harmoniseren. 
Volgens de Commissie zouden per havendienst en per vrachtafhandelings-
categorie minstens twee van elkaar onafhankelijke dienstverleners 
moeten worden toegelaten. Ook zou zelfafhandeling door opvarenden 
en/of rederijpersoneel moeten worden toegestaan. Het voorstel botste 
op felle kritiek en werd uiteindelijk in januari 2006 door het Europees 
Parlement verworpen.

Jacques Delors:  
Franse socialist (°1925) die van 1985 tot 1995 voorzitter was van de 
Europese Commissie. Tijdens zijn voorzitterschap kreeg Europa met 
de Eenheidsakte een nieuwe impuls en werd de invoering van de 
euro voorbereid.

Louise Weiss:
Franse politica (1893-1983) die als doyenne d’âge de openingszitting 
leidde van het eerste rechtstreeks verkozen Europees Parlement in juli 
1979. Om haar te eren heeft het Europees Parlement het hoofdgebouw 
in Straatsburg naar haar vernoemd.

Medebeslissingsbevoegdheid:
Recht van het Europees Parlement om Europese wetten te amenderen 
of te verwerpen. De medebeslissings- of codecisieprocedure bestaat 
sinds het Verdrag van Maastricht van kracht werd. Het plaatst het 
Europees Parlement wetgevend op gelijke voet met de Raad van 
Ministers. Sinds het Verdrag van Lissabon spreekt men van de gewone 
wetgevingsprocedure. 

Rapport-Spinelli:
Officieel “Ontwerp-verdrag tot oprichting van de Europese Unie” dat 
onder impuls van de Italiaan Altiero Spinelli werd opgesteld en dat op 
Valentijnsdag 1984 met een ruime meerderheid werd goedgekeurd door 
het EP. Spinelli (1907-1986) was een van de meest charismatische  
figuren in het eerste rechtstreeks verkozen EP. De jonge Karel De Gucht 
zat in de werkgroep die het verslag opstelde. Aan het Spinelli-rapport 
komt de eer toe het begrip “Europese Unie” te hebben gepopulariseerd. 
Het rapport legde de basis voor zowel de Europese Eenheidsakte als 
het Verdrag van Maastricht.

Rapport-Tindemans:
Rapport dat de toenmalige Belgische eerste minister Leo Tindemans 
in opdracht van de Europese Top in Parijs (1974) schreef. Het rapport 
bevatte voorstellen voor de rechtstreekse verkiezing voor het Europees 
Parlement en andere integratievoorstellen (zoals een monetaire unie of 
een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid) die in latere 
verdragen werden geïntegreerd. Als voorzitter van de Europese Commissie 
noemde Jacques Delors het rapport ooit “mon bible”.

Simone Veil:
Franse liberale politica (°1927) die in juli 1979 de eerste voorzitster werd 
van het eerste rechtstreeks verkozen Europees Parlement. Ze verliet het 
EP in 1993 om in Frankrijk minister van Volksgezondheid te worden; een 
functie de ze ook al bekleedde voor haar verblijf in het EP.

Verdrag van Amsterdam: 
Verdrag (1999) dat de EU voorbereidde op een uitgebreide Unie.  
Het voorzag in een eenvoudiger besluitvorming door meer gebruik te 
maken van stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid. Het werkte 
het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid verder uit 
en bracht de Schengenakkoorden onder in de EU-verdragen.

Verdrag van Lissabon: 
Recentste wijziging van de Europese spelregels. Van kracht sinds 2009 
breidt het verdrag de bevoegdheden van het Europees Parlement uit. 
Verder wordt de slagkracht van de Europese Raad vergroot door het 
aantal stemmingen met een gekwalificeerde meerderheid te verruimen. 
Het introduceert ook de voorzitter van de Europese Raad en de Hoge 
Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid. Verder krijgt 
ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie kracht 
van wet.

Verdrag van Maastricht (nu Verdrag 
betreffende de Europese Unie - VEU): 
Verdrag (1993) dat de bestaande verdragen (Parijs, 1951 en Rome, 1957) 
vervangt en uitbreidt. Naast economische samenwerking zullen de 
Europese landen ook politiek de handen in elkaar slaan. De Europese 
samenwerking krijgt daarom een nieuwe naam: ‘de Europese Unie’.  
Met het Verdrag van Maastricht krijgt het Europees Parlement voor het 
eerst medebeslissingsrecht in een aantal beleidsterreinen.

Verdrag van Nice 
Poging om de EU aan te passen om werkbaar te blijven met 25 of 
meer lidstaten. Ging in 2003 van start maar was geen succes. 
Opgevolgd/vervangen door het Verdrag van Lissabon.

Verdrag van Rome (nu Verdrag betreffende 
de werking van de EU - VWEU):
Best gekende van de Europese verdragen. Getekend in 1957 en van 
kracht vanaf januari 1958 ijvert het verdrag voor een gemeenschappe-
lijke markt, de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Tegelijk 
werd het Euratom-verdrag van kracht met afspraken rond kernenergie.

POLITIEKE PARTIJEN EN NAAMSWIJZIGINGEN

Politieke partijen en 
naamswijzigingen 

Nederlandstalige partijen
Agalev – Groen Anders Gaan Arbeiden, Leven en Vrijen.
Vanaf 15 november 2003 = Groen!.
Sinds 11 januari 2012 = Groen.
BSP – SP – sp.a Belgische Socialistische Partij.
Vanaf 9 maart 1980 SP = Socialistische Partij.  
Sinds 13 oktober 2001 sp.a = sociaal progressief alternatief.
CVP – CD&V Christelijke Volkspartij.
Vanaf 29 september 2001 CD&V = Christendemocratisch & Vlaams. 
Lijst Dedecker

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie. 
Vanaf 13 oktober 2001 na implosie van de Volksunie.
PVV – Open VLD Partij voor Vrijheid en Vooruitgang.
Vanaf 15 november 1992 VLD = Vlaamse Liberalen en Democraten.   
Op 11 februari 2007 veranderd in Open VLD.
Vlaams Blok 
Sinds 14 november 2004 = Vlaams Belang.
VU 
In 1999 als Volksunie/ID21.  
Sinds 10 november 2001 gesplitst in Spirit en N-VA.

 
Franstalige partijen
Ecolo Écologistes confédérés pour l'Organisation de Luttes originales.
FDF – RW Front des francophones – Rassemblement Wallon.
FN Front National.
PSC – cdH Parti Social Chrétien.
Vanaf 18 mei 2002 cdH = centre démocrate Humaniste.
PRL - MR Parti Réformateur Libéral.
Vanaf 24 maart 2002 MR = Mouvement Réformateur. 
bundeling van PRL, PFF – Duitstalige liberalen – FDF – Front des Francophones. 
MCC Mouvement des Citoyens pour le Changement.
PS Parti Socialiste.

 
Duitstalige partijen
CSP Christlich-Soziale Partei.
PFF Partei für Freiheit und Fortschritt.
SP Sozialistische Partei.
PDB Partei der deutschsprachigen Belgier.
ProDG Pro Deutschsprachige Gemeinschaft.
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