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EU is een meerlagig politiek systeem

• Basistekst (Verdrag van Lissabon) - opgesteld door de lidstaten - bepaalt

de bevoegdheidsverdeling en stelt de instellingen en procedures vast

• Bevoegdheden liggen verdeeld over meerdere bestuurslagen:      

Europees – nationaal - regionaal

• Doel is effectief beleid maken voor een heterogene Europese samenleving

• Complex systeem wegens grote economische en culturele diversiteit onder

de soevereine lidstaten

=> EU is vandaag een quasi-federaal systeem:                                       

een mengvorm tussen een staat en een internationale organisatie, 

maar lidstaten zijn en blijven de constituerende delen
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Besluitvorming

supranationale wetgeving (vooral exclusieve EU en gedeelde bevoegdheden): 

enkel de Europese Commissie mag wetgeving voorstellen

Europees Parlement en Raad van Ministers nemen de wetten aan

Raad van Ministers stemt bij meerderheid

Intergouvernementele beslissingen (vooral ondersteunende bevoegdheden)

initiatief en beslissing bij de Raad van Ministers

beperkte rol voor de Europese Commissie en het Europees Parlement

Raad van Ministers stemt met unanimiteit
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Europese en nationale bevoegdheden

Exclusieve EU bevoegdheden

interne markt en concurrentiebeleid, externe handel, monetair beleid 
(eurozone), landbouwbeleid (prijzen en ondersteuning), visserijbeleid

‘Gedeelde bevoegdheden’ tussen EU en lidstaten

milieu, energie, klimaat, transport, migratie, asiel, onderzoek en innovatie, 
regionaal beleid, delen van economisch en sociaal beleid, …

Nationale bevoegdheden, maar EU ondersteuning en coördinatie 

macro-economisch beleid, buitenlandse zaken en defensie, politie, gezondheid, 
jeugd, toerisme, sport, onderwijs, cultuur, …

Exclusieve bevoegdheden van de lidstaten

wat het verdrag niet vermeldt: fiscaliteit, sociale zekerheid, …
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Europese en nationale bevoegdheden

Exclusieve EU bevoegdheden

interne markt en concurrentiebeleid, externe handel, monetair beleid 
(eurozone), landbouwbeleid (prijzen en ondersteuning), visserijbeleid

‘Gedeelde bevoegdheden’ tussen EU en lidstaten

milieu, energie, klimaat, transport, migratie, asiel, onderzoek en innovatie, 
regionaal beleid, delen van economisch en sociaal beleid, …

Nationale bevoegdheden, maar EU ondersteuning en coördinatie 

macro-economisch beleid, buitenlandse zaken en defensie, politie, 
gezondheid, jeugd, toerisme, sport, onderwijs, cultuur, …

Exclusieve bevoegdheden van de lidstaten

wat het verdrag niet vermeldt: fiscaliteit, sociale zekerheid
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De EU agenda vandaag: 
alleen maar (Europese) crisis? 
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De EU agenda vandaag: 
alleen maar (Europese) crisis? 



15

De EU agenda vandaag: 
alleen onzekerheid? 
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tegelijk: een nog steeds toenemende impact

- de politiek en de structuren in de lidstaten

- inhoud van concrete wetten en maatregelen

- het dagelijkse leven van de Europese burgers
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 

een verschuiving van de iure competitief federalisme naar een de 
facto coöperatief federalisme

Misfit tussen het EU Verdrag en de Belgische Grondwet:

- De EU vereist van de Lidstaten dat ze op het niveau van 
de Raad één vertegenwoordiger hebben die één positie 
verdedigt
(cf. artikel 16, par. 2 van het Verdrag - VEU)

- De Belgische Grondwet laat Gemeenschappen en 
Gewesten toe om een eigen buitenlands beleid te voeren
(cf. artikel 167 van de Grondwet)
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 

Aanpassing van het Belgische politiek systeem door middel van het 
Samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de 
Gemeenschappen en de Gewesten (1994/2003): 

coördinatiemechanismen om tot één positie te komen, verplichting om zich 
te onthouden indien geen intern akkoord

rotatieschema om één onderhandelaar / vertegenwoordiger aan te duiden 

=> Lidmaatschap van de EU stimuleert binnenlandse samenwerking
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 

Bevoegdheid Beleidsdomein Vertegenwoordiging

Categorie I Exclusief 
federaal

algemene zaken, Ecofin, budget, justitie, 
telecommunicatie, consumenten, 
ontwikkelingssamenwerking, 
burgerbescherming

federaal

Categorie II Hoofdzakelijk 
federaal, 
gedeeltelijk 
regionaal

Interne markt, volksgezondheid, 
energie,, transport, sociale zaken

Delegatieleider federaal, assessor 
regionaal (rotatie)

Categorie III Hoofdzakelijk 
regionaal, 
gedeeltelijk 
federaal

Industrie, onderzoek, leefmilieu Delegatieleider regionaal (rotatie), 
assessor federaal 

Categorie IV Exclusief 
regionaal

Onderwijs, jeugd en cultuur, toerisme, 
huisvesting, ruimtelijke ordening

regionaal (rotatie)

Categorie V Hoofdzakelijk 
regionaal, 
gedeeltelijk 
federaal

Landbouw Delegatieleider federaal, 2 regionale 
assessoren

Categorie VI Exclusief 
regionaal

Visserij Vlaams Gewest
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 

Nuancering: de EU heeft ook een tegenovergesteld effect :

De effecten van economische integratie versterken de reeds bestaande 
economische heterogeniteit binnen de Belgische federatie:

- verschillen in buitenlandse investeringen

- niet alle regio’s worden in dezelfde mate gevat door de interne markt
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 

• Economische heterogeniteit leidt tot divergerende preferenties met 
betrekking tot fiscaal beleid en herverdelingsbeleid

• De ‘median voter’ in minder welvarende deelstaten verkiest ander beleid 
en stemt voor andere partijen dan de ‘median voter’ in meer welvarende 
deelstaten

• Dit resulteert uiteindelijk in uiteenlopend beleid van deelstaten, zeker 
wanneer het gezamenlijk compromis niet langer voldoende wordt geacht 
of wanneer er geen compromis meer kan bereikt worden



Table 3. Electoral results 2009 Regional Elections – Provincial Breakdown (%) 
 CD&V NVA VB LDD Open 

VLD 

SPA Groen!  MR PS Ecolo CDH 

Antwerpen 21,7 16,37 19,24 5,14 12,32 14,97 7,13     
Limburg 26,58 12,02 15,23 5,85 15,09 18,67 4,43     

Oost-Vlaanderen 20,93 11,33 15,39 7,83 18,82 14,87 7,34     

West-Vlaanderen 28,25 10,79 11,86 13,21 12,91 14,09 5,89     
Vlaams Brabant 18,81 14,15 12,56 6,47 15,66 14,85 7,71     

Brussels VL 14,85 4,99 17,51 3,78 23,07 19,46 11,2     

Brussels FR        29,82 26,24 20,22 14,8 

Brabant-Wallon        36,64 18,07 23,56 14,82 
Hainaut        19,52 40,37 15,1 14,09 

Namur        25,21 27,47 20,14 17,98 

Liege        22,11 33,55 20,49 14,67 
Luxembourg        24,14 25,61 16,89 29,45 
Source : http://polling2009.belgium.be 
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Voorbeeld: impact op Belgische politieke systeem 

Hoe meer de EU zich gaat begeven op het terrein van gemengde 
bevoegdheden, hoe hoger de druk om samen te werken

vb: klimaatbeleid, economisch beleid, Europa2020

Hoe meer het Europees economisch en financieel beleid een duidelijke 
ideologische kant kiest, hoe meer de relevantie van de EU in de lidstaten zal 
gevoeld worden en hoe hoger de druk voor (sommige) deelstaten naar meer 
autonomie

vb: budgettair beleid (eurozone)
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Voorbeeld: 
Europeanisering van het Belgische beleid 

Europese Instellingen
Europese Commissie - Europees Parlement -

Raad van Ministers - Europese Raad
Hof van Justitie

Federaal Regionaal Lokaal
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Voorbeeld: 
Europeanisering van het Belgische beleid 

Impact op het federale niveau

‘Maastricht criteria’ - ‘Groei en Stabiliteitspact’ – EU begrotingsnormen
Europa 2020 doelstellingen
DHL (geluidsemissies)
Liberalisering van de diensten (Bolkesteinrichtlijn): post, spoorwegen, energie
Dioxine crisis – Het federale Agentschap voor Voedselveiligheid
Havenrichtlijn (en de wet ‘Major’)
Wet  ‘Renault’
Staatssteun: vb. financiële sector
…
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Voorbeeld: 
Europeanisering van het Belgische beleid 

Impact op het regionale niveau (Gemeenschappen en 
Gewesten)

Nitraatrichtlijn en het Mestdecreet / Mestactieplan
EU mededingingsbeleid en de subsidies van het Waals Gewest aan Ryan-Air
Bachelor - Master hervorming
Bolkestein richtlijn en de regionale sociaal-economische sectoren
Europa 2020 doelstellingen
Vlaamse zorgverzekering
Oosterweel

…
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Voorbeeld: 
Europeanisering van het Belgische beleid 

Impact op het lokale niveau (steden en gemeenten)

Vogel en Habitat Richtlijnen en het Antwerps Deurganckdok
Milieueffectrapportering en stadsvernieuwing (Antwerpse Leien)
Zwemwaterrichtlijn – VLAREM – zwembadrenovaties
Fondsen voor stadsvernieuwing (bv. Urban)
…
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Voorbeeld: 
Europeanisering van het Belgische beleid 

Impact op het individuele niveau (burgers en bedrijven)

Interne Markt: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitalen en personen
Schengen
consumentenbescherming (vb. Reach verordening, telecom prijzen, transport, …)
milieubescherming
de euro
Erasmus programma’s
…
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Even samenvatten

De EU bestaat uit Europese instellingen én lidstaten

De EU en de lidstaten worden geconfronteerd met zeer grote 
uitdagingen

De EU en de lidstaten verstrengelen elke dag meer en meer

MAAR: de EU zelf wordt in vraag gesteld!
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Legitimiteitscrisis



Legitimiteitscrisis !!!



Legitimiteitscrisis !!!



Legitimiteitscrisis van de EU …. of van het EU beleid ?



Legitimiteitscrisis !!!



Legitimiteitscrisis !!!
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De catch 22 van de EU

Europese Integratie (en breder globalisering) leidt tot vrede en stabiliteit 
en tot economische groei en meer welvaart, door handel en open 
grenzen.

MAAR de economische voordelen slaan enkel op het geaggregeerde 
niveau. 
Lidstaten zijn er op vooruit gegaan, niet noodzakelijk alle groepen in de 
lidstaten. De ongelijkheid is niet afgenomen.

De ‘verliezers van de globalisering / integratie’ wensen een ander beleid
van de EU, nl. herverdeling van de gecreëerde welvaart.
Zij wensen niet noodzakelijk een afbraak van de EU an sich.
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De catch 22 van de EU

Recent wordt dit ongenoegen echter electoraal opgepikt door rechts- en
links radicaal populistische partijen. 

Zij pleiten ervoor om de ’eigen verliezers’ te beschermen door middel van 
economisch protectionisme, nationalisme en het sluiten van de grenzen.

Dit impliceert niet alleen een ander beleid, maar de facto en vaak expliciet
ook de afbraak van de EU.
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De catch 22 van de EU

Catch 22: 
- Om herverdeling mogelijk te maken is groei en welvaartscreatie nodig
- Groei en welvaartscreatie zijn enkel mogelijk door economische

integratie
- Economische integratie impliceert een Europese Unie met 

kosmopolitische waarden, supranationale structuren, open grenzen, …
- Deze instellingen en waarden worden net verworpen door de 

’verliezers’ die, gemedieerd door de Eurosceptische partijen, via 
electorale weg ook de EU zelf in vraag stellen

Þ Hoe de kans op veranderingen in het Europese beleid krijgen
zonder de Europese structuren te vernietigen?
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Politisering van Europese politieke ruimte

‘Substantive democracy’ (Schattschneider)
Essentieel is de keuze tussen beleidsalternatieven en beleidsuitvoerders

Aangezien de EU en de lidstaten deels bevoegd zijn, 
hoort de organisatie van deze keuzes ook op beide niveaus plaats 
te vinden. 
horen de keuzes ook op het juiste niveau geproblematiseerd te 
worden

Dit vergt structurele en ‘culturele’ hervormingen
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Politisering van Europese politieke ruimte

Structureel:
geen terugplooien op de natiestaat 
geen doorgedreven federale EU superstaat

wel hervorming van de huidige meerlagige structuren
link tussen EP en Commissie versterken ?
rol van de nationale parlementen versterken ? 
elementen van directe democratie ? 

‘Cultureel’: 
geen Europse publieke sfeer mogelijk

wel ‘geëuropeaniseerde’ nationale publieke sferen
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Politisering van Europese politieke ruimte

Een geëuropeaniseerde nationale publieke sfeer veronderstelt EU-salience bij 
politieke elites, media en publieke opinie

MAAR: Geen van deze actoren vertoont een stevige Europese reflex.

België / Vlaanderen als illustratie
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‘Europees’ België’ 

België is de ‘kampioen van de Europese integratie’

België is één van de zes stichtende leden van de EU

Brussel is de Europese Hoofdstad

En toch…
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Geringe Europeanisering 
van de Belgische politieke elites 

Lakse aanpak van Europese dossiers:

Zwakke parlementaire controle op het Europees beleid
Zeer middelmatige implementatie van Europese richtlijnen
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Geringe Europeanisering 
van de Belgische politieke elites 

Lakse aanpak van Europese dossiers:

Zwakke parlementaire controle op het Europees beleid
Zeer middelmatige implementatie van Europese richtlijnen

Probleem?

De voortdurende sterke pro-EU consensus is onder de traditionele partijen
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Pro-Europese standpunten van politieke partijen

Overall orientation of the party leadership towards European Integration (combined 
data from the Chapel Hill expert surveys) .
(1 = strongly opposed – 7= strongly in favour)
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Geringe Europeanisering 
van de Belgische politieke elites 

In favour Against Abstention

SEA CVP – PSC

SP -PS
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Agalev – Ecolo
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Geringe Europeanisering 
van de Belgische politieke elites 

Lakse aanpak van Europese dossiers:

Zwakke parlementaire controle op het Europees beleid
Zeer middelmatige implementatie van Europese richtlijnen

Probleem?

De voortdurende sterke pro-EU consensus is onder de traditionele partijen

Gevolg:

Weinig politiek conflict en daardoor geringe aandacht van de massamedia
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Geringe aandacht 
van de Belgische massamedia 

Kwantitatieve aandacht in kranten en op televisie?

Kwalitatieve aandacht: focus op sensationele events en Europese Raden 

(‘toppen’) 

Het effect van samenvallende verkiezingen (cf. mei 2014)
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Geringe aandacht 
van de Belgische massamedia 
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Geringe aandacht 
van de Belgische massamedia 

Data: Elektronisch Nieuwsarchief
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Geringe aandacht 
van de Belgische massamedia 

Data: Elektronisch Nieuwsarchief
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Geringe Europeanisering 
van de Belgische politieke elites 

Lakse aanpak van Europese dossiers:

Zwakke parlementaire controle op het Europees beleid
Zeer middelmatige implementatie van Europese richtlijnen

Probleem?

De voortdurende sterke pro-EU consensus is onder de traditionele partijen

Gevolg:

Weinig politiek conflict en daardoor geringe aandacht van de massamedia

Verder gevolg:

Een zwak geëuropeaniseerde publieke opinie
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Legitimiteitscrisis !!!
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de Belgische publieke opinie 
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de Belgische publieke opinie
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Politisering van Europese politieke ruimte 

Wat zal de impact zijn van een gestegen relevantie (‘salience’) van ‘Europa’ 
voor politieke elites en publieke opinie?

In het bijzonder: wat zal de impact zijn van het EU beleid op het vlak van 
economisch beleid / budgettaire controle en migratie / asielbeleid op de houding 
van politieke elites en publieke opinie?

-> zullen partijen ‘kleur’ bekennen?
-> wordt ‘Europa’ een issue tijdens kiescampagnes?
-> pikken de (populaire) massamedia het Europese thema op?
-> wordt ‘Europa’ een reden om voor een partij te stemmen? 

Kortom, wordt de vicieuze cirkel doorbroken? En kan dit een stap zijn in de 
richting van een ‘substantive democracy’?

En wat is de rol van onderwijs en vorming bij de politisering van de EU?


