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Met dit verslag wordt beoogd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om door middel van de 
introductie van een nieuw democratisch instrument, te weten het raadplegen van de burgers van 
Europa, de kloof die bestaat tussen de Europese burgers en de Europese Unie en haar 
instellingen en die vaak wordt aangehaald als "het democratisch tekort"1 te overbruggen. De 
burgers van de EU ervaren dat het hun aan zeggenschap ontbreekt. Zij hebben het gevoel dat zij 
op het Europese beleid, anders dan op de nationale politiek, weinig invloed hebben. Het is van 
het grootste belang om de Europese burgers het gevoel te geven dat zij in het hart van de 
Europese politiek staan en het Europese integratieproces mede bepalen.

I. Tekort aan democratische legitimiteit in de context van het Europees bestuur

De democratische kloof tussen de Europese Unie en haar burgers wordt groter vanwege (1) de 
complexiteit die inherent is aan het besluitvormingssysteem en (2) het tekort aan legitimiteit in 
de context van (3) de transformatie van het bestuur en (4) de gebrekkige communicatie. Deze 
factoren versterken (5) het bij de burgers bestaande gebrek aan vertrouwen in en betrokkenheid 
bij de EU.

De EU maakt de indruk van een zeer complex politiek geheel met ondoorzichtige 
besluitvormingsprocessen. De belangrijkste kenmerken van het democratisch tekort in de EU 
zijn ten eerste het feit dat de uitvoerende organen op zowel supranationaal niveau (de Europese 
Commissie) als intergouvernementeel niveau (de Raad) een overheersende rol spelen en ten 
tweede het feit dat het besluitvormingsproces in belangrijke mate op expertise steunt, waardoor 
sterk gespecialiseerde groepen dominant zijn. Ten slotte leidt een ingewikkeld overlegproces op 
basis van onderhandeling en consensus tot uitkomsten die voor de gewone burger moeilijk te 
begrijpen zijn en die het gevoel van vervreemding ten opzichte van het uit Brussel afkomstige 
beleid versterken.

In representatieve stelsels zal altijd in enige mate sprake zijn van een democratisch tekort, doch 
dat tekort kan gecompenseerd worden door andere legitimatiebronnen. De EU kan echter niet 
bogen op de traditionele legitimatiebronnen (grondwet, taal, grondgebied, geschiedenis, 
etniciteit) en moest daardoor haar legitimiteit aan het integratieproces zelf ontlenen. De EU 
beroept zich op "legitimiteit door output" door haar rol bij het tot stand brengen van een ruimte 
van vrede en welvaart voor iedereen en het initiëren van concrete projecten (douane-unie, 
Economische en Monetaire Unie, enz.) te benadrukken. Dit uitgangspunt heeft zijn geldigheid 
echter vrijwel volledig verloren en wordt ondergraven door een gebrek aan ideologische en 
morele inhoud. Deze situatie vraagt om een nieuwe legitimatiebron waarmee de band tussen de 
Europese Unie en haar burgers hernieuwd kan worden. 

De genoemde ontwikkelingen vinden plaats in een context die bepaald wordt door de effecten 
van globalisering, de dynamiek van de Europese integratie zelf en belangrijke sociaal-
politieke verschuivingen. Globalisering beperkt de mogelijkheden van natiestaten om 
zelfstandig beleid te vormen en in te spelen op de behoeften en aspiraties van de eigen 
onderdanen. Europese integratie zou opgevat kunnen worden als de geplande inperking van de 
daadkracht en de reikwijdte van activiteiten van natiestaten, met vervagende 
verantwoordelijkheden als mogelijk gevaarlijke bijwerking. Tenslotte dragen sociaal-politieke en 
technologische ontwikkelingen bij aan een sterke individualisering van het stemgedrag van de 
burgers en wordt hierdoor de tendens versterkt om naast het traditionele systeem van 
volksvertegenwoordiging verschillende andere mechanismen voor directe democratie in het 
                                               
1 Over het algemeen wordt aangenomen dat de term "democratisch tekort" voor het eerst werd gebruikt in het 

manifest van de JEF in 1977 (Berlijn, 1977). 
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leven te roepen (volksinitiatieven, referenda). We zien dat ten gevolge van deze aan het systeem 
inherente karakteristieken en de ontwikkeling van de bijkomende factoren het bij de Europese 
burgers aan vertrouwen en betrokkenheid ontbreekt, hetgeen zich vertaalt in een 
"dramatische ineenstorting van de democratische legitimiteit van de EU sinds het begin van de 
jaren 90"1. Uit Eurobarometer-enquêtes uit de jaren 1989 tot en met 2006 blijkt telkens weer dat 
burgers het gevoel hebben dat Europa ver van ze afstaat en dat hun stem op EU-niveau niet 
wordt gehoord2.

Een gebrek aan informatie en het tekortschieten van de communicatie kunnen worden 
beschouwd als belangrijke redenen waarom de burgers geen aansluiting vinden. Dat er behoefte 
is aan een gezamenlijke aanpak van de communicatie over Europa kwam al tot uiting in de 
gezamenlijke verklaring betreffende het communiceren over Europa in partnerschap, die het 
kader moet gaan vormen voor een gecoördineerde aanpak door de Europese instellingen en de 
lidstaten. De EU kampt nog steeds met een tekort aan audiovisuele media die de hele EU dekken 
en heeft te lijden van een cultuur waarin experts en insiders bij de berichtgeving over de EU een 
hoofdrol spelen, waardoor de debatten het publiek in de lidstaten niet bereiken. Het gevolg van 
dit alles is dat het ontbreekt aan een openbaar Europees platform voor debat, een belangrijke 
voorwaarde voor de totstandkoming van een Europese demos, dat zou helpen om de 
verbondenheid van Europa met de burgers te herstellen en nieuwe legitimatiebronnen te doen 
ontstaan.

II. Het verkleinen van de kloof tussen de EU en haar burgers

Gepoogd is de kloof tussen de EU en haar burgers te verkleinen door middel van: (1) het 
accentueren van institutionele hervormingen, (2) herziening van de raadplegingspraktijk, (3) de 
ontwikkeling van een EU-burgerschap, (4) herziening van het Europees communicatiebeleid en 
(5) het opzetten van participatie-experimenten op EU-niveau.

Sinds het rapport-Vedel uit 1972 wordt bij pogingen tot het opheffen van het democratisch tekort 
in de Europese besluitvorming veelal de weg van de institutionele hervormingen gekozen, 
waarbij als gevolg van de uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschappen 
de rol van het Europees Parlement wordt versterkt. 

De raadplegingspraktijk verbeterde ook door de introductie in 1984 van groenboeken
waarmee wordt beoogd belanghebbenden bij het begin van het wetgevingsproces te betrekken, 
een praktijk die sinds het midden van de jaren 90 algemeen is.

Andere initiatieven gericht op het herstel van het contact met de burgers van Europa zijn in gang 
gezet door het Europees Parlement. Sinds de verklaring van Stuttgart van 1983 waarin werd 
gesproken over de behoefte aan nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij de wensen van de 
democratische volkeren van Europa, heeft het Europees Parlement ofwel direct (in resoluties uit
19873 en 19884) ofwel indirect via zijn commissies (verslag-Puron en verslag-Herman) 
verschillende malen voorstellen gedaan voor de invoering van Europese referenda.

Het EU-burgerschap biedt de EU vele mogelijkheden om weer in contact te komen met haar 
burgers en de democratische kloof te verkleinen. Een grote stap voorwaarts was de 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to fix it, Malden, Polity Press, 2008, blz. 50-51.
2 Eurobarometer 189 a+b, 10/06.
3 Resolutie A2-28/87, PB C 190, blz. 72.
4 Resolutie A2-106/88, PB C 187, blz. 231.
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ondertekening van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin hoofdstuk V 
(Burgerschap) een opsomming geeft van de individuele rechten van de burgers op Europees 
niveau.

Een zeer belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een zelfstandig communicatiebeleid
wordt geleverd door Plan D van de Commissie1 waarin wordt gesproken over het vergroten van 
de inbreng van burgers in het democratisch proces door middel van de ontwikkeling van 
efficiëntere manieren om de burgers te raadplegen over hun werkelijke wensen. Het daarop 
volgende Actieplan2 is nog ambitieuzer in die zin dat erkend wordt dat communicatie een ruimer 
begrip is dan informatie: met communicatie wordt een relatie opgebouwd en een dialoog 
geïnitieerd met de Europese burgers, er wordt naar de mensen geluisterd en verbondenheid 
gecreëerd. Communicatie is een essentieel onderdeel van het politieke proces.

Onder meer ten gevolge van de nieuwe impuls in het Europese communicatiebeleid in de vorm 
van tweerichtingverkeer bij de interactie met de burgers, zijn er verschillende participatie-
experimenten opgezet met als doel de betrokkenheid van de burgers te vergroten, bijvoorbeeld 
het initiatief van de Commissie - European Citizens' Consultations (raadpleging van de Europese 
burgers) en het project van het Parlement - Citizens' Agora (burgerplatform).

III. Meer zeggenschap voor de Europese burger door een nieuw democratisch instrument

Voorwaarde voor een daadwerkelijke participatie van alle burgers is de ontwikkeling van een 
Europese publieke ruimte, zoals voorgesteld door Jürgen Habermas. De introductie van het 
Europees burgerinitiatief in het Verdrag van Lissabon is weliswaar een belangrijke stap op weg 
naar zelfstandiger en mondiger burgers, maar vormt niet zozeer een systematisch, als wel een 
incidenteel instrument, waarbij de educatieve, dialectische en zeggenschap versterkende 
dimensie ontbreekt die wel aanwezig is bij volksraadpleging als regelmatige dialoog tussen de 
burgers en hun vertegenwoordigers.

Uw rapporteur stelt daarom voor te streven naar de ontwikkeling van een nieuw politiek 
instrument, Algemene Peiling onder de Europese Burgers (APEB), die in alle lidstaten 
tegelijk, periodiek zal worden georganiseerd, die van niet verbindende aard is, en waarbij een 
aantal gedetailleerde vragen zal worden gesteld over de beleidskoers van de EU.

Hierdoor zou niet alleen de inbreng van de burgers mee kunnen wegen bij de beleidsvorming, 
maar zou bij de communicatie met de burgers tevens een werkelijk tweerichtingverkeer tot stand 
kunnen worden gebracht, waarbij de toevoeging van het menselijk aspect een nieuwe impuls kan 
geven aan de technocratische machinerie en de dorre theorie van de Europese integratie3.

De volgende aspecten zijn bij de ontwikkeling van een dergelijk democratisch instrument van het 
grootste belang: (1) de rechtsgrond, (2) het bepalen van de inhoud, (3) planning en frequentie, 
(4) gelijktijdigheid, (5) communicatie en (6) betrokkenheid van belangrijke partijen (media, 
lidstaten en burgers).

Een mogelijke rechtsgrondslag voor een dergelijk instrument zou artikel 284 EG-Verdrag
kunnen zijn dat bepaalt dat de Commissie "voor de vervulling van de haar opgedragen taken [...] 
alle gegevens [kan] verzamelen en alle noodzakelijke verificaties [kan] verrichten". De 

                                               
1 COM(2005)0494 van 13 oktober 2005.
2 SEC(2005)0985
3 Uitdrukking voor het eerst gebruikt door Dan O'Brien en Daniel Keohane, Centre for European Reform.
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Commissie zou dan fungeren als "raadplegend orgaan" onder mandaat van de Raad. Hierdoor 
zou een brede politieke consensus moeten ontstaan en zou de inbreng van het Europees 
Parlement, de enige Europese instelling waarin de burgers rechtstreeks vertegenwoordigd zijn, 
via een speciale uit vertegenwoordigers van de commissies van het EP samengestelde intergroep 
bij het opstellen van de vragen moeten worden gewaarborgd. Met het oog op het waarborgen van 
de politieke consensus zou een interinstitutioneel akkoord kunnen worden opgezet.

De APEB zou inhoudelijk betrekking moeten hebben op de gebieden die onder de bevoegdheid 
van de Commissie vallen. De omvang van de APEB moet groot genoeg zijn om informatie te 
verkrijgen over de voorkeuren van de burgers van de Unie, zonder de formele kant van het 
proces te laten verwateren. Het is bijzonder belangrijk dat de vragen helder gesteld zijn, zodat de 
burgers in staat zijn zonder juridische kennis hun voorkeuren aan te geven.

Bij de planning van een APEB moet rekening worden gehouden met het opstellen van een 
gedegen, evenwichtige en krachtige publiciteitscampagne. Het is van het allergrootste belang het 
proces in de verschillende lidstaten gelijktijdig te laten plaatsvinden, omdat daardoor, 
aangewakkerd door de media, de meningen hun beslag kunnen krijgen en een weg wordt 
gebaand voor een trans-Europees "politiek entertainment" en de totstandkoming van een 
werkelijke Europese publieke ruimte voor debat. Indien deze raadplegingen regelmatig zouden 
terugkeren zou dat niet alleen leiden tot verbetering van de werkwijze, maar ook tot ritualisatie 
en acceptatie door de burgers.

Drie partijen verdienen onze bijzondere aandacht omdat hun rol bij het proces cruciaal is: de 
media, de lidstaten op het niveau van de regeringen, parlementen en politieke partijen en de 
burgers zelf.

Als de burgers gelijktijdig geraadpleegd worden en de vragen in de verschillende landen 
inhoudelijk vrijwel gelijk zijn, zal dat in sterke mate bijdragen aan de zichtbaarheid van een 
APEB bij de nationale media. Europese omroepen krijgen daardoor de beschikking over 
materiaal voor politiek entertainment op Europese schaal. Samenwerking tussen hen vergroot de 
mogelijkheden voor onderlinge interactie en verhoogt de kwaliteit (en de aantrekkelijkheid) van 
hun uitzendingen.

Een andere belangrijke component in deze opzet is de betrokkenheid van de regeringen van de 
lidstaten. Hun wordt inzicht verschaft in de wensen van hun onderdanen en zij krijgen de ruimte 
voor een dialoog met de burgers, waardoor de legitimiteit van hun activiteiten wordt versterkt. 
Een onbevangen betrokkenheid van regeringen bij het proces zou ruimte bieden aan nationale 
partijen en NGO's om de burgers kennis te laten maken met een groot aantal verschillende 
politieke standpunten. De betrokkenheid van de lidstaten zou nog verder kunnen toenemen door 
ze de mogelijkheid te bieden vragen toe te voegen.

De betrokkenheid van burgers zal, behalve van de wijze waarop de inhoud en de 
communicatie worden vormgegeven, sterk afhangen van de vraag of de onderwerpen die in de 
vragen aan de orde komen sterk in het oog springen, alsmede van de uitkomsten van het gehele 
raadplegingsproces. In een APEB moeten controversiële onderwerpen niet koste wat kost uit de 
weg worden gegaan omdat zij meer publiciteit met zich meebrengen. De acceptatie van het 
raadplegingsproces door de burgers zal tevens afhangen van de duidelijkheid die wordt 
geschapen omtrent de rol van de verschillende partijen op de verschillende niveaus van de 
procedure (initiatief, opzetten van de vragen, publicatie van de uitkomsten, formeel antwoord). 
Om het vertrouwen van de burger en zijn betrokkenheid bij het systeem te vergroten is het echter 
nog belangrijker om op de juiste wijze rekening te houden met de uitkomsten van het 
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raadplegingsproces. Daarbij moet in een formeel antwoord een duidelijke verplichting worden 
vastgelegd, inclusief een strategie voor de uitvoering. 
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