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Voorwoord
Het onderwerp van dit profielwerkstuk is: euroscepsis in Nederland. Dit
profielwerkstuk is geschreven door Rosan Lubbers van het Rhedens Rozendaal. Een
heel aantal mensen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit profielwerkstuk
via ondersteuning, interviews, een enquête of vragen beantwoorden via mail. Hiervoor
bedank ik speciaal de volgende mensen:
-

Jeroen Nieskens, mijn profielwerkstukbegeleider
Renske Leijten, Tweede Kamerlid SP Europese Zaken, voor het leuke interview
Anne Mulder, Tweede Kamerlid VVD Europese Zaken, voor het leuke interview
Ceta Noland, Ministerie van Buitenlandse Zaken, strategisch beleidsadviseur
EU, voor het leuke interview en waardevolle informatie
Sanne Veltman, voor haar bijdrage bij de interviews
Woordvoerders van de partijen D66, VVD en GroenLinks, voor het
beantwoorden van mijn vragen
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Inleiding
Het idee om mijn profielwerkstuk over euroscepsis te houden is gekomen toen ik het
nieuws aan het kijken was en veel voorbij kwam over de Brexit. Ik dacht bij mijzelf:
Hoe kan dit en wat is er aan de hand in de EU? Ik vond politiek altijd al interessant en
ik wou weten wat er achter deze kritiek schuilt en hoe dit zit in Nederland. Ik vind het
ontzettend leuk dat dit een actueel onderwerp is waar veel over gediscussieerd wordt.
Euroscepsis speelt tegenwoordig een steeds grotere rol. De Brexit is niet alleen voor
Groot-Brittannië een grote ingrijpende verandering, ook voor de rest van de lidstaten
van de Europese Unie kan dit grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor handel,
vakantie, werken en studeren. Deze doorvoering heeft te maken met een
eurosceptische houding. Groot-Brittannië is kritisch tegenover de Europese Unie en
heeft besloten eruit te stappen. Ontevredenheid, eigen welvaart en macht kunnen hier
een rol in spelen. Euroscepsis breidt zich steeds meer uit de afgelopen decennia.
Mijn onderzoeksvraag is: Hoe kan het dat euroscepsis in Nederland is toegenomen in
de afgelopen twintig jaar?
In mijn profielwerkstuk heb ik deze vraag beantwoord aan de hand van de volgende
deelvragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wat is euroscepsis?
Hoe zit de Europese Unie in elkaar?
Waarom is euroscepsis een probleem?
Wat zijn de rollen van de Europese verdragen bij euroscepsis?
Waarom zijn mensen eurosceptisch?
Wat is de geschiedenis van euroscepsis in Nederland?
Wat is de rol van Nederlandse politieke partijen omtrent euroscepsis?
Zijn er oplossingen om euroscepsis te verminderen?

Ik heb onderzoek gedaan door middel van:
-

-

Literatuuronderzoek: ik heb allerlei boeken, onderzoeken en artikelen gelezen
Interviews: ik heb een interview gehouden met Renske Leijten (Kamerlid SP,
Europese Zaken), Anne Mulder (Kamerlid VVD, Europese Zaken), Ceta Noland
(strategisch beleidsadviseur EU, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en ik heb
vragen beantwoord gekregen via mail van D66.
Enquête: deze enquête ging over de mening van ondervraagden op het gebied
van de Europese Unie.

Veel leesplezier!

4

Hoofdstuk 1 Wat is euroscepsis?
Op 11 November 1985 komt het begrip ‘’euroscepsis’’ voor het eerst voor in een Britse
krant ‘’The Times’’. Dit was om een beschrijving te geven van de oppositie tegen de
Europese Unie en haar beleid. Later werd euroscepsis opgenomen in het woordenboek
‘’Oxford English Dictionary’’. Hierin wordt euroscepsis gedefinieerd als de houding van
een persoon die niet enthousiast is over de toenemende macht van de Europese Unie.
Hierna heeft euroscepsis steeds meer omschrijvingen gekregen. In Groot-Brittannië
had dit vaak vooral te maken met de Britse deelname aan de Europese Unie. In
wetenschappelijke kwesties wordt vaker het woord euroscepticisme gebruikt dan
euroscepsis. Echter heeft het dezelfde betekenis. Het woord sceptisch impliceert een
intellectuele houding met twijfels ten opzichte van een bepaald object, in dit geval dus
de Europese Unie1. Hierachter het ‘isme’, wat vaak wordt gebruikt voor ideologieën,
zoals liberalisme en socialisme. Er wordt nog aan getwijfeld of euroscepticisme een
volwaardige politieke ideologie is.
Er zijn vele vormen van euroscepsis maar
wanneer men over euroscepsis spreekt gaat
het vaak om de kritische houding tegenover
de Europese Unie en/of Europese integratie.
Dit kan bijvoorbeeld gaan over de Europese
besluitvorming maar ook over de invloed van
de Europese Unie.
Doordat het Europees Parlement steeds
machtiger wordt, worden lidstaten ook
steeds meer uitgedaagd om eurosceptischer
te worden. Deze macht is vooral in de vorm van bevoegdheden. Doordat de Europese
Unie steeds meer macht krijgt en nationale staten steeds minder, lijkt het bestaan van
de EU steeds meer een bedreiging te worden voor nationale staten. Volgens de
definitie van politiek wetenschappers Cas Mudde en Petr Kopecky valt er een
onderscheid te maken in vier verschillende partijposities ten opzichte van de EU.
Euroscepsis is één van die partijposities.
Niet alleen Cas Mudde en Petr Kopecky geven een definitie van euroscepsis, ook Paul
Taggart en Aleks Szczerbiak geven een definitie van wat euroscepsis. Zij beweren dat
euroscepsis te verdelen valt in twee categorieën: harde en zachte euroscepsis. Hierover
is verder te lezen onder de kopjes ‘harde euroscepsis’ en ‘zachte euroscepsis’. Ook Nick
Sitter geeft een definitie van euroscepsis door middel van zijn oppositiemodel.
Ik heb bewust voor deze drie definities gekozen, ondanks dat ze uit begin deze eeuw
komen, omdat dit de definities zijn die nu nog steeds veel worden gebruikt.

1

Flood, C. (2002, September). Euroscepticism: A problematic concept (illustrated with
particular reference to France). In 32nd annual UACES conference, Belfast (pp. 2-4).
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1.1 Vier verschillende partijposities
Houding t.o.v. uitgangspunten
Europese integratie
eurofiel

eurofoob

EU-optimist

Europositivisme

Europragmatisme

EU-pessimist

Euroscepsis

Euronegativisme

Houding t.o.v.
uitgangspunten
EU

Bron: Mudde en
2
Kopecky

Dit schema is vastgelegd door Mudde en Kopecky, dit betekent dus niet dat deze
definities overal worden gebruikt aangezien er veel verschillende definities zijn van
euroscepsis.
Bij de houdingen ten opzichte van Europese integratie maken we onderscheid tussen
een eurofiel en een eurofoob. Een eurofiel is iemand die aanhanger is van Europese
integratie. Eurofoob is iemand die sterk tegen Europese integratie is. Bij de houdingen
ten opzichte van de uitgangspunten van de Europese Unie maken we onderscheid
Mudde, C., & Kopecky, P. (2005). Euroscepsis: een conceptualisatie. In Euroscepsis in
Nederland.-Utrecht, 2005 (pp. 15-21).

2
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tussen een EU-optimist en een EU-pessimist. Wanneer we dan deze houdingen met
elkaar gaan vergelijken krijgen we een aantal verschillende partijposities.
Europositieven zijn optimistisch en geloven in de oorspronkelijke ideeën van Europese
integratie. Euronegatieven zijn tegen het lidmaatschap bij de EU en tegen Europese
integratie. Vaak zijn euronegatieven extreem linkse of extreem rechtse partijen. Een
voorbeeld hiervan is Forum voor Democratie. Zij zijn voorstander van een NEXIT,
ofwel dat Nederland uit de EU stapt.
Europragmatische partijen zijn partijen die wel een positieve houding hebben ten
opzichte van de EU maar niet de oorspronkelijke ideeën van Europese integratie
steunen.
Dan zijn er ook nog eurosceptische partijen. Dit zijn partijen die tegelijkertijd eurofiel
als pessimist zijn. Het kan dus zijn dat zij wel oorspronkelijke ideeën van de EU
steunen, zoals supranationaliteit. Het grote verschil met deze groep is dat zij het niet
eens zijn met de manier waarop de EU zich heeft ontwikkelt en de toekomst van de EU
niet meer zien.

1.2 Harde euroscepsis
Harde euroscepsis3, ook wel sterke euroscepsis genoemd, betekent dat een persoon of
partij tegen de Europese integratie is. Dit gaat gepaard met afkeer tegen de Europese
Unie en dus ook tegen Europese samenwerking in het algemeen. Dit hoeft niet te
betekenen dat deze personen of partijen volledig tegen Europa zijn. Zij kunnen
bijvoorbeeld nog wel voor vrije handel zijn. Voorstanders van harde euroscepsis zijn
vaak tegen het lidmaatschap van de lidstaat bij de EU. Voorbeeld hiervan is de UKIP in
het Verenigd Koninkrijk. Deze partij heeft bijgedragen aan de Brexit waarbij via een
raadgevend referendum een meerderheid voor uittreding uit de EU was. Gevolg was
dat hierna besloten is uit de EU te stappen. Vaak is zo’n partij het niets eens met hoe
de EU zich heeft ontwikkeld.

1.3 Zachte euroscepsis
Bij zachte euroscepsis4, ook wel gematigde euroscepsis genoemd, is men voor Europese
samenwerking maar heeft wel enige twijfels aan de EU als geheel. Voorbeeld hiervan is
het gedeeltelijke verzet tegen Europese integratie. Hierbij zijn twee vormen te
onderscheiden: 'beleidseuroscepsis' en 'nationaal-belangeuroscepsis'. Bij
beleidseuroscepsis wordt de Europese Unie als geheel niet volledig verworpen maar is
men tegen een bepaald specifiek beleidsinitiatief of beleidsdomein. Bijvoorbeeld een
linkse partij die wel voor Europese integratie is maar tegen de vrije markt handel van
3

Taggart, P., & Szczerbiak, A. (2002). The party politics of Euroscepticism in EU member and
candidate states (pp. 7-8). Brighton: Sussex European Institute.
4
Taggart, P., & Szczerbiak, A. (2002). The party politics of Euroscepticism in EU member and
candidate states (pp. 7-8). Brighton: Sussex European Institute.
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de EU. Omgekeerd kan een rechtste partij tegen de sociale agenda van de EU zijn maar
voor de handelspolitiek.
Nationaal-belangeneuroscepsis betekent dat een land het nationaal belang benadrukt
binnen de Europese context.

1.4 Oppositiemodel
Ook Nick Sitter heeft een definitie van euroscepsis gegeven. Hierbij stelt hij dat
euroscepsis een product van de regering van een land is. Hierbij is euroscepsis
concurrentie van de oppositie in plaats van een onafhankelijk verschijnsel zoals bij de
andere modellen.5 Deze oppositie tegen de Europese Integratie hangt samen met de
partijpolitiek binnen een lidstaat. Volgens Nick Sitter komt euroscepsis niet alleen
voor bij extreemrechts of extreemlinkse partijen, maar is er alleen sprake van
euroscepsis bij de oppositie. Dit komt doordat de regering in een lidstaat een doel wil
bereiken en hiervoor heeft onderhandeld bij verdragen of compromissen en zal dit
doel blijven verdedigen. De oppositie ziet hierbij dan een mogelijkheid om gebreken
van andere partijen te belichten.
Sitter definieert euroscepsis als een breed verschijnsel wat betrekking heeft op
partijpolitiek en ideologie. Euroscepsis wordt hierbij aangedreven door belangen van
partijen.
Sitter heeft hierbij drie typen van oppositie gevormd6
Type 1: Volkspartijen die concurreren over het grootste deel van het links-rechtse
terrein.
Type 2: Partijen (belangengroepen) die concurreren binnen de crosscutting7
territoriaal-culturele dimensie.
Type 3: Partijen die concurreren op de flanken van links en rechts, oppositie tegen de
gevestigde orde (ook wel extreemlinks en extreemrechts).
Sitter een schema opgesteld waarin de types worden opgedeeld in de mate van
euroscepsis en hierbij een onderscheid wordt gemaakt in korte en lange termijndoelen.

5

N. Sitter, (2001) ‘Opposing the centre: Euro-scepticism and territorial cleavages in European
party systems’, ECSA International Conference 5
6
Sitter, N. (2002). Opposing Europe: Euro-scepticism, opposition and party competition.
Sussex: Sussex European Institute.
7
Raakt allerlei verschillende terreinen

8

Lange termijndoelen en beweegredenen van euroscepsis

Algemeen beleid/prioriteiten

De oorsprong en identiteit van een partij, uit het
oogpunt van herkenning voor de leden

Het algemeen beleid en
voorkeursstandpunten zijn
compatibel met EU-lidmaatschap

Niet Eurosceptisch

Soft Eurosceptisch

Het algemeen beleid en
voorkeursstandpunten zijn niet
compatibel met EU-lidmaatschap

Soft Eurosceptisch

Hard Eurosceptisch

Korte termijndoelen en beweegredenen die eurosceptische partijen voor oog
“vote-seeking”
Coalitieregering

Pro-EU electoraat

Anti-EU electoraat

Gematigde coalitiepolitiek

Verwerping van
Euroscepticisme

Soft Euroscepticisme

Weinig gematigde coalitiepolitiek

Soft Euroscepticisme

Hard Euroscepticisme

Sitter heeft bij zijn oppositiemodel onderscheid gemaakt tussen drie types. Sitter doelt
hierbij op de componenten voor het bestaan van euroscepsis in een land en wat
volgens hem de oppositie van een partij en de haar strategieën zijn. Bij de drie
verschillende types van oppositie hebben partijen verschillende redenen om tegen
Europese Integratie te zijn. De verschillende gronden van partijen zijn verdeeld in twee
dimensies. Dit zijn de lange termijndoelen van een partij met haar doelen wat niet
overeenkomt met het beleid van de Europese Unie en de korte termijndoelen van een
partij. Bijvoorbeeld de doelen die belangrijk zijn tijdens een verkiezingscampagne.
Politicoloog Christopher Flood heeft weer een andere definitie van euroscepticisme.
Hij heeft het over de twijfel en wantrouwen ten opzichte van Europese integratie.
Hierbij is onderscheid te maken tussen drie gradaties. Dit gaat van een bescheiden
variant tot een extreme variant waarin volledige afkeer van het lidmaatschap bij de EU
is. Er is ook een tussenvariant waarbij revisionistische opvattingen een rol spelen,
hierbij is politieke of economische integratie te ver gegaan en moet er worden terug
gegaan naar de oorspronkelijke ideeën van voor het verdrag van Maastricht.8
8

Flood, C. (2002). The challenge of Euroscepticism. The European Union Handbook, 2, 73
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Revisionistische opvattingen in deze context betekenen dat er wordt bepleit dat via het
parlement socialisme kan worden opgebouwd.
Er zijn zo nog veel meer politicologen die een definitie van euroscepsis hebben
geprobeerd op te stellen. De typologie van Paul Taggart en Aleks Szczerbiak over ‘hard’
en ‘zacht’ euroscepsis is echter wel een van de meest gebruikte definities binnen de
literatuur.9 Voordat deze definitie er was, was er eerst een andere definitie van Paul
Taggart en Aleks Szczerbiak maar deze is later pas opgesplitst in harde en zachte
euroscepsis.
Alle drie de definities van euroscepsis proberen de mate van euroscepsis binnen het
politieke stelsel van een land te bepalen. Ik heb bewust voor deze definities gekozen
omdat deze definities nu nog steeds veel worden gebruikt ondanks dat ze al meer dan
tien jaar oud zijn.

1.5 Conclusie
Er kan worden geconcludeerd dat euroscepsis niet één definitie heeft maar vele
verschillende vormen en varianten. De meest gebruikte variant is de omschrijving dat
waarbij euroscepsis kritiek is tegenover de Europese Unie. Hierbij is een categorie in te
delen met deels afkeer van de EU waarbij men nog wel lid wil blijven maar het niet
eens is met bepaalde aspecten of besluiten en een categorie waarbij volledige afkeer is
van de EU met hierbij beëindiging van het lidmaatschap.
Volgens Mudde en Kopecky valt euroscepsis binnen de vier verschillende partijposities
en is euroscepsis onder te verdelen in ‘harde’ en ‘zachte’ euroscepsis.
Volgens Nick Sitter is euroscepsis gecreëerd door de regering van een land en is
euroscepsis geen onafhankelijk verschijnsel.
Christopher Flood heeft weer een andere definitie van euroscepsis waarbij hij
onderscheid maakt tussen drie gradaties.

9

Buyse, T. (2016) Euroscepticisme na de financiële crisis.
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Hoofdstuk 2 Hoe zit de Europese Unie in elkaar?
Om een beter inzicht te krijgen in euroscepsis is het eerst belangrijk om te weten hoe
de Europese Unie in elkaar zit.10
De Europese Unie is een samenwerking tussen 28 staten gelegen in Europa.
Binnenkort is dit een samenwerking tussen 27 landen. Deze is in 1958 gevormd door
zes landen die samen de Europese Economische Gemeenschap (de EEG) en de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vormden. Door de jaren heen is deze
staten samenwerking steeds verder uitgebreid. In 1993 werd het Verdrag van
Maastricht getekend, wat de Europese Unie tot stand bracht. In 2007 werd met het
Verdrag van Lissabon hierin een aanpassing gedaan; dit verdrag was een vervanging
van de voorgestelde Europese Grondwet. Met dit verdrag zijn ook de
beslissingsbevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Ook is vanaf dat
moment een verdeling gemaakt van zetels in het Parlement. De zetels worden op basis
van bevolkingsgrootte verdeeld tussen de lidstaten.
De Europese Unie is een onafhankelijke supranationaal instituut. Dit betekent dat het
een samenwerking en besluitvorming is tussen verschillende staten. Hiermee heeft de
EU veel invloed, want zij krijgt de bevoegdheid beslissingen te nemen en deze
besluiten moeten worden ingevoerd door de lidstaten. Het kan dus zijn dat een
lidstaat het hier niet mee eens is maar het toch moet doorvoeren omdat er een
meerderheid in het Europees Parlement voor is.
Een aantal belangrijke onderdelen
van de Europese Unie zijn het
Europees Parlement, de Raad van
de Europese Unie, de Europese
Commissie, de Europese Raad, de
Europese Centrale Bank, het
Europese Hof van Justitie en de
Europese Rekenkamer.
Het Europees Parlement,
bestaande uit 751 parlementsleden,
wordt door de inwoners van de
Unie iedere vijf jaar gekozen. Voor
1979 kozen nationale regeringen deze parlementsleden. Het Europees Parlement heeft
een wetgevende taak. Zij kunnen dus wetten aannemen, verwerpen of wijzigen. Dit
was echter vroeger niet zo, toen was het vooral een adviesorgaan. Het Europees
Parlement heeft geen initiatiefrecht met betrekking tot het opstellen van wetten. Het
parlement kan wel niet-bindende resoluties aannemen wat als aansporing dient om te
zorgen dat de Europese Commissie dit voorstel aankaart, want alleen de Europese
Commissie mag wetsvoorstellen indienen.
10

Europa.nu. (sd). Opgeroepen op September 2018, van Europa.nu: https://www.europa-nu.nl/
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Het Europees Parlement heeft ook een goedkeuringsfunctie: de Europese Commissie
benoemt alle leden van de Commissie, inclusief hoge vertegenwoordiger en de
voorzitter. Dit moet worden goedgekeurd door het Parlement. Hierbij kunnen zij
alleen de gehele commissie weigeren of goedkeuren en niet een individuele kandidaat
afwijzen. Het Europees Parlement houdt toezicht op alle EU-instellingen. Ook stelt het
Europees Parlement samen met de Raad de begrotingen van de EU vast.
De Raad van de Europese Unie, ook wel Raad van Ministers genoemd, heeft de
wetgevende taak, begrotingstaak en op sommige gebieden ook beleidsbepalende en
coördinerende taken. De Raad zorgt voor politieke en economische samenwerking
tussen lidstaten. Ook heeft de raad beslissingsbevoegdheden, wat onder andere bestaat
uit het mogelijk maken van het uitvoeren van doelstellingen die vastgelegd zijn in
verdragen. Hierbij werken zij vaak samen met de Commissie en het Europees
Parlement.
De Europese Commissie wordt beschouwd als het dagelijkse bestuur van de EU. Dit is
een uitvoerend orgaan met veel belangrijke taken. De Europese Commissie heeft als
enige het initiatief recht. Dit betekent dat zij als enige wetvoorstellen mogen indienen.
Een lid van de Europese Commissie wordt eurocommissaris genoemd. De
achtentwintig eurocommissarissen vertegenwoordigen samen de EU op internationaal
niveau. Eurocommissarissen zijn ieder verantwoordelijk voor één of meerdere
beleidsgebieden. Zij allen samen heten het college van eurocommissarissen. Het doel is
dat eurocommissarissen objectief blijven en enkel en alleen het belang van de
Europese Unie behartigen en niet dat van hun eigen land.
De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de Europese
begroting. Ook controleert de Europese Commissie of de wetgeving van de EU op de
juiste manier wordt toegepast in de lidstaten, hierbij kunnen zij dus ook handhaven.
Dit doet de commissie door samen met het Hof van Justitie erop toe te zien of de EUwetgeving in alle EU-landen op een juiste manier wordt toegepast.
De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. Zij heeft
echter geen wetgevende taak. In de Europese Raad zitten de staatshoofden of
regeringsleiders van de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie. De leiders
vertegenwoordigen hun land en willen de belangen van de lidstaat behartigen. Zij
spreken dus niet zozeer vanuit het belang van de Europese Unie. Ook zit er een
voorzitter van de Europese Commissie en een vaste voorzitter in de Europese Raad. De
Europese Raad komt minstens vier keer per jaar bijeen. Dit wordt vaak de Europese
top of de EU-top genoemd.
De Europese Raad stimuleert Europese integratie en stelt een politieke richting vast
van de EU. De Raad heeft de bevoegdheid Unieverdragen te sluiten of te wijzigen.
Vaak stelt de Europese Raad prioriteiten vast, wat een startpunt voor nieuwe
initiatieven voor de Europese Commissie zou kunnen zijn. De Europese Raad besluit
op basis van consensus, dus een voorstel wordt alleen aangenomen als alle lidstaten
het ermee eens zijn.

12

De Europese Centrale Bank, ook wel ECB genoemd, is verantwoordelijk voor het
monetaire beleid van de Europese Unie. Hierbij is het doel om prijsstabiliteit binnen
de eurozone te bereiken en te zorgen voor het beheersen van de inflatie en de
bewaking van de koopkracht.
Sinds september 2014 heeft de ECB er een taak bij gekregen. De ECB gaat nu ook
toezicht houden op de banken van de lidstaten. Samen met de centrale banken van de
lidstaten die de euro hebben vormt de ECB het ‘eurosysteem’. Omdat er ook landen
zijn die geen euro hebben ingevoerd, wordt er onderscheid gemaakt tussen het
‘eurosysteem’ en het Europees stelsel van Centrale Banken, dit zijn alle achtentwintig
lidstaten. De ECB is echter onafhankelijk van de Europese Unie wat betreft haar taken.
De ECB heeft allerlei instrumenten om te zorgen dat dat inflatie op peil blijft, zoals het
verlagen of verhogen van de rente. Hiermee kunnen zij dus de inflatie beïnvloeden.
Het Europese Hof van Justitie is de rechtelijke instelling van de Europese Unie en is
deel van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Europese Hof van Justitie
zorgt ervoor dat het Europees recht voor iedereen onder alle omstandigheden
hetzelfde is. Zij voorkomt dus verschillen tussen de lidstaten op het gebied van recht.
Het Hof van Justitie heeft uit elke lidstaat één rechter11. Hierbij worden zij bijgestaan
door elf onafhankelijke onpartijdige advocaten-generaals, zij leggen de zaken voor aan
het Europese Hof.
Het Europese Hof van Justitie heeft een aantal juridische bevoegdheden. Dit betreft
het beroep doen wegens niet-nakoming, het beroep tot nietigverklaring en het beroep
wegens nalatigheid.
Het beroep wegens niet-nakoming houdt in dat het Hof kan controleren of lidstaten
de verplichtingen nakomen die zijn opgelegd door het Gemeenschapsrecht12. Wanneer
er sprake is van overtreding door de lidstaat, dient de lidstaat dit onmiddellijk te
herstellen, zo niet dan kan er een inbreukprocedure komen wat betekent dat de
Europese Commissie een zaak begint bij het Hof. Hierover moet een rechter dan
uitspraak doen.
Het beroep tot nietigverklaring13 houdt in dat lidstaten en/of instellingen van de EU en
natuurlijke- en rechtspersonen via het Hof één van de instellingen van de EU kan
aanvechten wegens slechte besluitvorming. Hiermee wordt bedoeld dat een besluit
niet genomen had mogen worden. Dit kan wanneer er sprake is van schending van het
Europees recht, wanneer de instelling niet bevoegd is deze beslissing te nemen of
wanneer de instelling misbruik maakt van haar bevoegdheden en dergelijke
vormfouten zijn gemaakt bij het besluit.
Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen alleen beroep doen op de (eventuele)
schending wanneer het besluit direct van toepassing is op hen.
Het beroep wegens nalatigheid14 houdt in dat lidstaten en/of instellingen van de EU en
natuurlijke- en rechtspersonen via het Hof één van de instellingen van de EU kan
aanvechten wegens geen actie ondernemen wanneer dat volgens Europese Verdragen

11

Vastgesteld in Artikel 19 van het Verdrag van Maastricht
Artikel 258 VWEU
13
Artikel 263 VWEU
14
Artikel 265 VWEU
12

13

wel zou moeten. Net zoals bij beroep tot nietigverklaring kan een natuurlijke-of
rechtspersoon alleen beroep doen wanneer het besluit van toepassing is op hen.
Hiernaast heeft het hof ook nog prejudiciële procedures. Hierbij legt het Hof als het
ware uit hoe de Europese regelgeving te gebruiken.
De Europese Rekenkamer bestond al voordat de Europese Unie er was. Toen was het
echter op de begrotingen van de Europese Gemeenschap te controleren. Tegenwoordig
controleert de Rekenkamer of financiële handelingen aan de wet- en regelgeving
voldoen en of de rekeningen van Europese instellingen kloppend zijn. Elk jaar wordt er
een jaarverslag opgesteld waarmee de Rekenkamer het Europees Parlement en de
Europese Raad op de hoogte brengt van de begroting van de EU.

Conclusie
De Europese Unie is dus een enorm complexe organisatie met veel verschillende
instellingen en organen. De Europese Commissie wordt gezien als een belangrijke
instellingen van de Europese Unie omdat zij als enige initiatief recht heeft. Daarnaast
is het Europees Parlement ook erg belangrijk want de parlementsleden worden hierbij
direct verkozen. In het Parlement kunnen lidstaten hun idealen verdedigen en kan het
Parlement wetten aannemen, wijzigen of verwerpen. Overigens zijn alle instellingen
van de Europese Unie belangrijk om de EU in stand te houden.
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Hoofdstuk 3 Waarom is euroscepsis een probleem?
Een deel van de EU-burgers voelt zich niet tot nauwelijks betrokken bij de EU en het
beleid dat daar gevoerd wordt. Dit resulteert in grote anti-Europese bewegingen in alle
lidstaten en dit ondermijnt de legitimiteit en daadkracht van de EU, wat zeker gezien
de aankomende Europese verkiezingen zorgwekkend is. Deze twijfels die worden gezet
bij de EU, kan een extreem laag opkomstpercentage als gevolg hebben. Waardoor
mensen hun belangen niet behartigen en zo nog ontevredener worden.
Veel eurosceptici wantrouwen onbereikbare en vage bureaucratische processen in de
besluitvormingsorganen van de EU en waarschuwen voor het inleveren van
soevereiniteit van lidstaten aan de EU.
Doordat het besluitvormingsproces van de Europese Commissie te ondoorzichtig is,
kan dit leiden tot ontevredenheid onder Europese burgers door het gebrek aan
informatie. Ook is er weinig aandacht voor de verkiezingen van het Europees
Parlement met een laag opkomstpercentage als gevolg. Verder zijn de verhoudingen
tussen het Europees Parlement en andere Europese bestuursorganen, waaronder de
Europese Commissie onevenredig. Eurocommissarissen beginnen zich te gedragen als
ministers en doen zich voor als de regering van de Europese Unie terwijl zij
ondemocratisch verkozen zijn. Ook is het zo dat Eurocommissarissen vaak niet
handelen namens de EU maar namens hun lidstaat. Multinationals spelen vaak ook
een rol bij de besluitvorming van de Europese Commissie en kunnen dergelijke invloed
uitvoeren.
Resultaat van deze ontwikkelingen is dat sommige mensen een gebrek aan invloed
hebben en voelen op de Europese besluitvorming.
Nog een probleem wat speelt, is dat het Europese Parlement niet wordt gekozen door
te stemmen op een Europese partij, maar via vertegenwoordiging en keuze op een
nationale partij, met als gevolg dat de directe vertegenwoordiging afneemt. Mensen
krijgen het gevoel dat er gebrek is aan soevereiniteit en dit zorgt ervoor dat de
euroscepsis toeneemt.
Volgens Ceta Noland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is euroscepsis een
probleem omdat het voedingsbodem geeft voor nationalistische populistische partijen.
Waarbij, zoals in Hongarije en Polen een dreiging van ondermijning van de democratie
is. ‘’Soms is het ook makkelijker de EU de schuld te geven terwijl ze er niks aan kan
doen. Bijvoorbeeld VK (Verenigd Koninkrijk). Het ligt niet aan de EU dat de kloof
tussen arm en rijk zo groot is. Daar had de nationale regering ook wat aan kunnen
doen. Ze werden niet gehinderd door de EU.’’ De EU is soms een makkelijk doelwit.
Euroscepsis is dus op zo’n manier een probleem wanneer er bij nationalistisch
populistische partijen afkeer is tegen de EU en zij de democratie ondermijnen in een
lidstaat.
Er spelen nog veel meer andere ontwikkelingen die invloed hebben op euroscepsis,
zoals migratie, begrotingen, bevoegdheidsverdelingen, de economische crisis en de
Brexit. Hierover is meer te lezen in het hoofdstuk ‘de geschiedenis van euroscepsis’.
15

Conclusie
Is euroscepsis dus een groot probleem? Ja en nee. Vanuit de Europese Unie is
euroscepsis wel een probleem. Wanneer er een trend ontstaat waarbij lidstaten de EU
gaan verlaten zal op een gegeven moment de EU ophouden met bestaan. Euroscepsis
is dus vanuit de Europese Unie gezien een dreiging. Ook met betrekking tot
nationalistische populistische partijen die is sommige landen in de regering zitten en
waarbij er sprake is van ondermijning van de democratie. Maar euroscepsis is geen
groot probleem vanuit de lidstaten gezien. Dit verschilt natuurlijk wel per land want
euroscepsis in Hongarije is weer heel verschillend dan euroscepsis in Nederland.
Kritiek kan echter wel zorgen voor verbetering in de Europese Unie en hoeft niet
meteen te betekenen dat lidstaten de EU gaan verlaten. Deze kritiek moet dan wel op
een manier worden geuit waarbij er geen sprake is van schending van rechten. Op dit
opzicht is euroscepsis juist iets goeds wat zorgt voor verbeteringen. Euroscepsis heeft
dus meerdere kanten.
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Hoofdstuk 4 Wat houden de Europese verdragen in?
Om in te gaan op de geschiedenis van euroscepsis is er eerst informatie over het
Europese verdrag nodig om te begrijpen waarom politici en de Nederlandse bevolking
zich op een bepaalde manier gedroegen.15

4.1 Verdrag van Maastricht
Voor het Verdrag van Lissabon kende de EU drie ‘pijlers’. Eerder waren niet alle
lidstaten bereid besluiten te nemen op alle beleidsterreinen op basis van meerderheid
in plaats van unanimiteit. Unanimiteit betekende dat elke lidstaat een veto had. De
pijlers zorgden ervoor dat dit wel mogelijk was. De beleidsterreinen van de EU, waren
volgens het Verdrag van Maastricht (1992) opgedeeld in drie terreinen, dit zijn de drie
pijlers.
In de eerste pijler was vooral supranationalisme sterk aanwezig. Hierbij ging het over
economisch, sociaal- en milieubeleid en over asiel en migratie. De pijler werd gevormd
door de drie Europese Gemeenschappen. De bereidheid om besluiten te accepteren
wanneer de meerderheid van de lidstaten hiermee eens is werd met deze pijler groter.
Hierdoor was de EU slagvaardiger en besluitvaardiger.
De tweede pijler was vooral intergouvernementeel. Met het Verdrag van Amsterdam
en het Verdrag van Nice werd het wel supranationalistischer. Dit geldt overigens ook
voor de derde pijler. Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid viel
onder de tweede pijler. Hierbij ging het enkel over het buitenlands en defensiebeleid
van de Europese Unie ten opzichte van de buitenwereld. De Europese Commissie en
EU-lidstaten hadden bij de tweede pijler beide initiatiefrecht.
De bevoegdheden van het Europees Parlement, Europees Gerechtshof en de Europese
Commissie werden met de tweede en derde pijler beperkt.
De derde pijler was de Politiële en Justitiële samenwerking in strafzaken. Hierbij ging
het bijvoorbeeld om drug handel of terrorismebestrijding. Eerst hoorde asiel- en
migratiebeleid bij de derde pijler maar later is dit naar de eerste pijler overgedragen.
De naam was eerst ‘Justitie en Binnenlandse Zaken’ maar ook dit werd veranderd met
het Verdrag van Amsterdam.

4.2 Verdrag van Amsterdam
In het jaar 1997 werd het verdrag van Amsterdam getekend, wat in 1999 in werking
trad. Het verdrag zorgde voor een nieuw uitbereidingsproces van de Europese Unie.
Dit door middel van een eenvoudiger besluitvorming via een gekwalificeerde
meerderheid van het stemmen. Een gekwalificeerde meerderheid betekent dat door
15

Europa.nu. (sd). Opgeroepen op September 2018, van Europa.nu: https://www.europa-nu.nl/
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middel van een stemprocedure een meerderheid pas doorslaggevend is wanneer het
voldoet aan de aanvullende voorwaarden.
De Europese Unie kreeg met dit verdrag dus meer taken. In dit verdrag werd nog niet
opgenomen hoe efficiënt kan worden omgegaan met de samenwerking binnen de Unie
door het oplopend ledental. Besluitvorming van de Raad en de samenstelling van de
Commissie werd pas opgenomen in het Verdrag van Nice.
Ik ga verder niet in op de inhoudt van het Verdrag van Amsterdam omdat er geen
duidelijke directe gevolgen zijn geweest na dit verdrag op het gebied van euroscepsis.
Wel relevant om te weten is dat het Verdrag van Amsterdam zorgde voor het
onderbrengen van het Schengenakkoord in de EU-verdragen. Wat vrij verkeer van
personen mogelijk maakt binnen de Europese landen die hieraan meededen.

4.3 Verdrag van Nice
Zoals eerder gezegd zorgde het Verdrag van Nice voor hervormingen die nodig waren
door de uitbereiding van de hoeveelheid landen die zich hadden aangesloten bij de
Europese Unie. Het verdrag trad in 2003 in werking. Het stemmen met gekwalificeerde
meerderheid werd met dit verdrag verder uitgebreid naar een aantal andere
beleidsterreinen van de Europese Raad. De voorzitter van de Commissie wordt door de
Europese Raad aangewezen en goedgekeurd door het Parlement.
Met dit verdrag werd bepaald dat één keer in het half jaar een bijeenkomst van de
Europese Raad in Brussel werd gehouden en de rest van de bijeenkomsten in het land
dat op dat moment voorzit. Hieraan werd toegevoegd dat op het moment dat de EU
achttien leden telde, alle bijeenkomsten in Brussel moeten plaatsvinden. Dit had alleen
betrekking op formele bijeenkomsten van de Europese Raad. Alle andere informele
bijeenkomsten worden gewoon gehouden in het land dat op dat moment voorzit.
Het Verdrag van Nice zorgde er ook voor dat het aantal stemmen in de Raad van
Ministers werd verhoogd, dit had echter vooral de grootste relatieve verandering bij
landen die een groot aantal inwoners hebben.
Ook kreeg het Europees Parlement meer controlerende en wetgevende bevoegdheden.
Het aantal zetels in het Parlement werd vastgesteld op een maximum van 732. De
lidstaten die al lid waren moesten dus zetels inleveren.

4.4 Verdrag van Lissabon
In 2009 werd het Verdrag van Lissabon ingevoerd. Hierbij werden er een aantal
hervormingen doorgevoerd wat zorgde voor een democratischer en beter bestuurbare
Unie. Dit omdat in de periode 2004 tot 2007 er twaalf nieuwe landen zich aansloten bij
de Europese Unie. In 2005 werd het grondwettelijk verdrag verworpen. In 2006 begon
men met onderhandelingen om een geschikt verdrag op te stellen wat uiteindelijk
resulteerde in het Verdrag van Lissabon. Dit verdrag wordt dus gezien als een
vervanging voor de nooit gekomen Europese grondwet. Een van de belangrijkste
wijzigingen was het afschaffen van de pijlerstructuur.
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Het Europees parlement werd op een aantal terreinen medewetgever, samen met de
Raad van Ministers. Ook kreeg het Parlement medebeslissingsbevoegdheden over het
benoemen van de voorzitter van de Commissie.
Een andere belangrijke doorvoering was het subsidiariteitbeginsel. Wat inhoudt dat
nationale parlementen een ‘gele’ of ‘oranje kaart’ kunnen trekken als zij vinden dat
voorgestelde Europese wetgeving op nationaal niveau moet in plaats van Europees
niveau. Wanneer een derde van alle parlementen het hiermee eens is, moet de
Commissie haar wetsvoorstel heroverwegen. Wanneer meer dan de helft van alle
parlementen het hiermee eens is, kan de Raad en het Parlement besluiten het voorstel
niet in behandeling nemen. Om het wetsvoorstel volledig af te wijzen is in de Raad een
meerderheid van 55 procent van de leden nodig. Het Parlement zou dit ook kunnen
doen met een meerderheid.
Het verdrag benadrukte het belang van het stemmen via gekwalificeerde meerderheid
in de Raad en er kwam een introductie van een voorzitter van de Raad en Hoge
vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken.
Ook wordt in het Verdrag van Lissabon voor het eerst vermeldt dat Europese
regelgeving boven nationale regelgeving staat. Er komt bovendien een Europees
openbaar ministerie wat gaat over zaken waar de Unie financieel belang bij heeft.
De totstandkoming van het verdrag van Lissabon is niet in het openbaar geweest.16 Dit
kwam doordat de totstandkoming verliep via een Conventie17, heronderhandelingen,
een Intergouvernementele Conferentie (IGC) en een nieuwe IGC. Hierdoor is het
proces niet transparant genoeg geweest. Dit kan een negatieve invloed hebben op het
beeld dat men van Europa had. Wanneer een proces niet transparant is kan een burger
sceptischer worden. Het verdrag van Lissabon werd gezien als een compromisvorming
op een zeer gevoelig onderwerp binnen de EU. De sporen van de weggestemde
Europese Grondwet waren te merken binnen de onderhandelingen over het Verdrag
van Lissabon. Enerzijds landen die voor de Europese grondwet hadden gestemd en
anderzijds landen die tegen de Europese grondwet hadden gestemd. Het resultaat
hiervan was niet altijd even voordelig. Dit is de vorm van ingewikkelde
overgangsbepalingen, protocollen, verklaringen etc.18
In het jaar 2018 is er nog steeds veel kritiek op het Verdrag van Lissabon. Dit komt
omdat het Verdrag van Lissabon vaak meer op de Europese grondwet lijkt dan op een
elk ander Europees verdrag. Reden hiervoor is dat de Europese regelgeving vanaf het
Verdrag van Lissabon boven nationale wetgeving staat. Ondanks de weggestemde
grondwet is er een verdrag gekomen die erg op de grondwet lijkt. In mijn enquête is
ook duidelijk geworden van men sceptisch is over de grondwet en het verdrag van
Lissabon. Echter is mijn enquête natuurlijk niet representatief voor geheel Nederland.
De vraag was: Moet er een Europese grondwet komen? Één van de antwoorden was:
‘’Voor zover die er nog niet is onder de naam "Verdrag van Lissabon" zeg ik nee want
dat is aan de landen zelf. Deze komt echter redelijk overeen want er zitten eisen aan
een EU lidmaatschap zoals democratie en het niet uitoefenen van de doodstraf.’’ Een
16

Rood, J. ‘Het verdrag van de vele dimensies en gezichten: de Europese Unie en het Verdrag
van Lissabon’ Vrede en Veiligheid 36 (2007) 403.
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Afspraak tussen één of meerdere partijen
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Rood, J. ‘Het verdrag van de vele dimensies en gezichten: de Europese Unie en het Verdrag
van Lissabon’ Vrede en Veiligheid 36 (2007) 403.
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ander antwoord was ook: ‘’ Nee, het verdrag van Lissabon is al praktisch gezien een
grondwet.’’
Hier is dus te zien dat deze mensen sceptisch zijn over de grondwet en zien het
Verdrag van Lissabon als de grondwet. Volgens een Europese denktank ‘Open Europe’
kwam 96% van het Verdrag van Lissabon overeen met de voorgestelde Europese
grondwet.19 Of deze cijfers exact kloppen ben ik niet zeker van aangezien de denktank
‘Open Europe’ vaak erg sceptisch is tegenover de EU. Maar feit blijft wel dat het
Verdrag van Lissabon de grondwet heeft vervangen en er veel sporen van de Europese
grondwet in voor komen.
Hiermee is het eurosceptisch gehalte in de EU en in Nederland onder bepaalde
groepen gestegen omdat er meer kritiek komt over de macht die de EU naar zich
toetrekt op bepaalde terreinen met dit verdrag. Onder andere dus de uitbereiding van
bevoegdheden van de Commissie en de Europese regelgeving die boven de nationale
staat. Deze vorm van scepsis is echter meer onder politieke elite dan onder de
Nederlandse bevolking. Dit komt doordat veel mensen niet eens weten wat het
Verdrag van Lissabon überhaupt is of inhoudt. De scepsis is dus vooral toegenomen
onder groepen mensen die weten wat het Verdrag inhoudt en de kans is groot dat zij
dan al politiek geïnteresseerd of actief zijn. Er kan dus worden geconcludeerd dat
euroscepsis voor een deel is toegenomen bij bepaalde groepen maar niet bij de gehele
Nederlandse bevolking.

Conclusie
Deze Europese verdragen kunnen worden gezien als de basis. Zonder deze verdragen
heeft de Europese Unie nauwelijks invloed. Het ene verdrag verschilt dan ook sterk
van het andere verdragen maar de verdragen kunnen elkaar ook aanvullen. Het
Verdrag van Maastricht zorgde voor de oprichting van de Europese Unie en legde de
basis van de drie pijlers. Het Verdrag van Amsterdam maakte de start een
uitbereidingsproces van de Europese Unie mogelijk. Het Verdrag van Nice zorgde
ervoor dat er hervormingen kwamen om de uitbereiding mogelijk te maken. Het
Verdrag van Lissabon zorgde voor de Europese Unie zoals we haar nu kennen. Het
doel was een democratischer en beter bestuurbare EU.

19

Open europe. (2007, Augustus). A guide to the constitutional treaty. Opgehaald van Mehrdemokratie.de: https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2007-09-openeuropeguide.pdf

20

Hoofdstuk 5 Waarom zijn mensen eurosceptisch?
Op de vraag waarom mensen eurosceptisch zijn, zijn allerlei verschillende antwoorden
te geven. Ieder heeft zijn eigen motief om het niet eens te zijn met de Europese
integratie en/of de Europese Unie. Niet iedereen in heel Europa kan het overal mee
eens zijn. Het is dan ook niet raar dan euroscepsis bestaat. Binnen een lidstaat zijn er
ook mensen die kritiek hebben op de staat. Dit kwam in het verleden echter minder
tot uiting dan tegenwoordig. Er zijn verschillende motiveringen waarom mensen tegen
de Europese integratie zijn. Echter zijn er een aantal dat vaak voorkomt en de
overhand begint te krijgen.
Volgens de eurobarometer uit het voorjaar van 2018 vindt 45% van de ondervraagden
in Nederland immigratie het grootste probleem in Europa. Bij de meerderheid van de
overige 27 landen, was volgens de ondervraagden immigratie ook het grootste
probleem. Terrorisme staat op de tweede plaats van grootste problemen in Europa.
Terwijl bij de vraag wat het grootste probleem op nationaal niveau is, immigratie niet
eens tot de top drie grootste problemen hoort in Nederland. Gezondheid en sociale
zekerheid staat daarbij op nummer één. In de herfst van 2017 stond volgens de
eurobarometer20 terrorisme bij de ondervraagden op nummer één van grootste
problemen in de EU. Het optimisme in Nederland over de Europese Unie is 68%. De
discussie over immigratie kan echter wel tot euroscepsis leiden. Bijvoorbeeld Geert
Wilders die vindt dat we helemaal geen migranten meer moeten opnemen in
Nederland. In zijn speech ‘’het Europa dat wij willen’’21 vertelt hij dat we teveel
bevoegdheden op het gebied van migratie aan de EU hebben overgedragen. Hij zegt
hierbij dat wij niet meer verantwoordelijk zijn voor ons eigen migratiebeleid. Deze
kritiek van Geert Wilders op het gebied van migratie leidt tot euroscepsis omdat hij
hierbij zegt dat we uit de EU moeten. Dit is dus de uiterste versie van euroscepsis en
kan worden gezien als euronegatief.
Volgens een kamerstuk over een verslag over burgerconsultaties in Nederland over
Europa22 vinden mensen dat Europa een aantal prioriteiten moet stellen:
1.
2.
3.
4.

Immigratie van buiten de EU/ vluchtelingen
Milieu/ klimaat
Criminaliteit/ veiligheid/ terrorisme
Verminderen van de kosten van de EU en tegengaan van verspilling

Een van de argumenten dat vaak wordt genoemd is dat Brussel een bodemloze put is.
Hiermee wordt bedoeld dat Noord-Europese landen vinden dat er te veel geld naar
Zuid-Europa gaat en te weinig terug komt. Mensen uit Noord-Europese landen
beweren dat de Europese Unie alleen maar geld kost en dat zij hiervoor niks terug
20
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krijgen. Bijvoorbeeld de schulden van Griekenland waar Nederland ook voor moet
opdraaien. Veel mensen in Nederland hebben hier kritiek op, dit bleek ook uit mijn
enquête, omdat de Griekse economie erg slecht ging en Nederland geld moest
uitgeven om dit te herstellen.
De economische crisis heeft in vele landen veel schade aangericht. Vooral in ZuidEuropese landen lijken de gevolgen van de crisis nog steeds te merken. Zwakkere
economieën zoals die van Griekenland kosten veel geld en hebben tot nu toe nog
weinig terug gegeven aan de Unie.
Ook wordt er gezegd dat Brussel te veel macht heeft en kleinere landen te weinig
inbreng hebben. Door Europese verdragen die zijn opgesteld kan de EU ook
supranationale besluiten nemen. Een deel van de soevereiniteit van landen is dus
overgedragen aan de EU. Wanneer een lidstaat deze afspraken schendt mag de
Europese Unie dus ingrijpen. Omdat er een verdeelsleutel is in het Europees Parlement
op basis van het inwoneraantal heeft Nederland bijvoorbeeld veel minder zetels in het
Parlement dan een land als Duitsland. In belangrijke besluiten die veel invloed
hebben, heeft een klein land dus minder te zeggen. Dit kan tegenstrijdig zijn met
bijvoorbeeld het bruto nationaal product wat iets zegt over de economische kracht van
een land. Voorbeeld hiervan is de discussie over de pensioenen.
Een ander argument dat vaak wordt genoemd is dat de EU niet democratisch is.
Nationale partijen zoals Forum voor Democratie zeggen dat de EU allerlei beslissingen
neemt waar nationale parlementen helemaal niks over te zeggen hebben.
De EU heeft een heel pakket aan maatregelen opgesteld, wat zou moeten zorgen voor
een nog democratischer Europese Unie. Onder andere democratische controle, meer
inspraak voor burgers, meer communicatie vanuit de EU en de roep om meer
democratie.
Ook is het opkomstpercentage bij de Europese verkiezingen extreem laag. Dit gaat
vaak in combinatie met het argument dat de Europese Unie te weinig informatie
verschaft. Men weet vaak niet inhoudelijk wat er speelt in de Unie. Dit kan er ook voor
zorgen dat men ontevreden. Een voorbeeld hiervan zijn de Europese Raden waarbij
alles achter gesloten deuren besproken wordt. Echter bleek uit mijn enquête dat de
meerderheid die stemgerechtigd was bij de Europese verkiezingen in 2014 is gaan
stemmen. Natuurlijk is dit niet volledig representatief voor heel Nederland aangezien
er een grotere kans is dat in mijn netwerk meer politiek geïnteresseerden zijn.
In de tabel hieronder is te zien dat het opkomst percentage in de periode 1979 – 2014
steeds verder is gedaald. In 2004 is het weer even gestegen maar daarna weer gedaald.
Dit laat zien dat burgers niet erg veel aandacht besteden aan de Europese Unie. Men
geeft vaak als reden dat stemmen toch geen zin heeft op Europees niveau. Ook hebben
mensen geen vertrouwen of interesse in de politiek.23
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Jaar

opkomstpercentage

1979

58,1

1984

50,9

1989

47,5

1994

35,7

1999

30,0

2004

39,3

2009

36,8

2014

37,3

Bron: https://www.parlement.com/id/vhx1b38yhhwz/opkomst_europese_verkiezingen_in
Ook vinden sommige mensen dat de EU teveel bureaucratische regels heeft.
Bureaucratie is een organisatiestructuur wat gepaard gaat met veel regels en
procedures. Hiermee bedoelt men ook een hiërarchisch opgebouwde verdeling van
verantwoordelijkheden en onpersoonlijke relaties. Bijvoorbeeld wanneer iemand
subsidie wil aanvragen bij de Europese Unie, moet er eerst door een hele stapel
papieren worden gegaan. De EU heeft onpersoonlijke relaties.
Lidmaatschap bij de EU heeft ook voordelen. Want hoewel het geld kost, zorgt de Unie
wel voor vrije handel en hiermee een aantrekkelijk investerings- en bedrijfsklimaat. Dit
kan zorgen voor meer welvaart door het wegvallen van interne grenzen, vrede en meer
stabiliteit.

Conclusie
Er zijn veel verschillende motiveringen waarom mensen eurosceptisch zijn. De
motivering achter de scepsis ligt aan de situatie van een land. Bijvoorbeeld Nederland
heeft een hele andere economische situatie dan Griekenland. Beide kunnen zij
eurosceptisch zijn maar de redenen hierachter zijn dan ook verschillend. In
Nederlanders zullen bijvoorbeeld sneller vinden dat er te veel geld gaat vanuit de EU
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naar Griekenland. En Grieken zullen bijvoorbeeld sneller vinden dat de Europese Unie
hun te veel regels en voorwaarden oplegt. Dus de vraag, waarom zijn mensen
eurosceptisch is niet één antwoord op. Dit ligt aan veel verschillende factoren en de
redenen zijn vaak ook verschillend.
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Hoofdstuk 6 Hoe verloopt de geschiedenis van euroscepsis in
Nederland?
Waar euroscepsis precies is ontstaan en hoe heb ik niet precies kunnen vinden omdat
euroscepsis verschilt per land. Hiermee bedoel ik dat niet elk land met hetzelfde soort
euroscepsis te maken heeft. Er is voornamelijk veel geschreven over de geschiedenis
van euroscepsis in Groot-Brittannië. Dit komt omdat euroscepsis in Groot-Brittannië
de overhand heeft gekregen en resulteert in de Brexit. In andere Europese lidstaten
speelt euroscepsis ook een rol maar heeft zich nog niet zo ver ontwikkeld als in GrootBrittannië. Het woord euroscepsis komt wel uit Groot-Brittannië maar het fenomeen
euroscepsis is in principe niet ‘’uitgevonden’’ in Groot-Brittannië aangezien in
verschillende Europese lidstaten ook kritiek is op de Europese Integratie en de
Europese Unie. Dit was slechts nog niet gelabeld als euroscepsis. Er is dus niet één
punt in de geschiedenis waarop euroscepsis opeens is ontstaan. Het ontstaan van
euroscepsis in een land is een proces waarbij verschillende factoren een rol spelen.
Ik ben gaan uitzoeken hoe de geschiedenis van euroscepsis in Nederland in elkaar zit.
Hierbij valt een onderscheidt te maken in de geschiedenis van euroscepsis onder
politici en onder de Nederlandse bevolking.

6.1 De geschiedenis van euroscepsis onder Nederlandse politici
Vanaf het moment dat er Europese samenwerking is, is er in Nederland al sprake van
euroscepsis onder politici. Al in de jaren vijftig bestond deze kritische houding.
Voorbeeld hiervan is Willem Drees die sceptisch was over de Europese Politieke
Gemeenschap en de Europese Defensie Gemeenschap24. Hij vond dat Nederland niet
zo nauw verbonden moest worden met landen zoals Italië en Frankrijk. Hij zei dat dit
instabiele landen zijn met sterke communistische bewegingen. Drees was dan ook
opgelucht toen in 1954 de EDG en de EPG niet doorgingen25. Maar omdat de
Nederlandse economie na de oorlog vrij onstabiel was, was Europese samenwerking
wel nodig.
Een grote doorvoering in 1952 was de oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, wat werd opgericht om de kolen en staal industrie te reguleren. Dit
wordt gezien als de eerste aanzet van de Europese Unie. Ook zorgde deze
samenwerking voor minder handelsbelemmeringen, zoals invoerrechten.
Toen in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie in het leven werd geroepen ontstonden er hele nieuwe vormen van
Europese integratie. Ook hierover was Drees kritisch. Dit was omdat Nederland haar
doelstellingen in de onderhandeling niet had gehaald. Er kwam namelijk geen vrije
24
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landbouwmarkt tot stand, er dreigde prijsstijgingen en er was een hoger
gemeenschappelijk buitentarief dan de regering wilde.
In de jaren vijftig waren grote Nederlandse politieke partijen voor Europese
samenwerking. Alleen de communistische partij en de zwaar christelijke partijen
waren tegen Europese samenwerking.26
In de jaren zestig was er sprake van stagnatie in de Europese samenwerking. Dit kwam
mede doordat Charles de Gaulle in Frankrijk weigerde om in te stemmen met de
verdragen van Rome. De verdragen van Rome waren twee verdragen: een voor de
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en een voor de oprichting van
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Charles de Gaulle hield vast aan het
vetorecht van Frankrijk. Andere Europese lidstaten accepteerde dit. Deze
ontwikkelingen hadden als resultaat dat in Nederland minder interesse kwam in
Europese samenwerking. Met uitzondering van de Katholieke Volkspartij, die nog wel
belangstelling toonde voor Europese samenwerking, vooral op economisch gebied.27
In de jaren vijftig en zestig was er al sprake van euroscepsis onder de Nederlandse
regering. Dit kwam doordat Nederland bang was om door grote landen overheerst te
worden. Ook kwam dit doordat men bang was dat door vergaande Europese
samenwerking de relatie met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten verslechterend
zou worden.
In de jaren zeventig was er een oliecrisis. Gevolg hiervan was dat lidstaten binnen de
EEG zich meer terugtrokken en een protectionistisch beleid gingen voeren. In het
begin van de jaren zeventig waren er al plannen voor het oprichten van de
Economische Monetaire Unie maar dit kwam door de crisis stil te liggen. Er werd wel
een Economisch Monetair Stelsel opgericht.
De eerste verkiezing van het
Europees Parlement was in 1979.
Grote Nederlandse partijen
steunden in deze tijd wel de
Europese samenwerking. De VVD
werd steeds meer voor Europese
eenwording omdat zij hier
economische voordelen in zag.
Echter werd de PvdA wel steeds
eurosceptischer. Zij waren van
mening dat de EEG ten koste van
arbeiders samenwerkte met grote
Bron: Eurobarometer
industriëlen.
Percentage burgers in Nederland die tegen het
Ondanks dat verscheidene
lidmaatschap van de Europese Unie is.
Nederlandse politieke partijen
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eurosceptisch waren, was de betrokkenheid bij de inhoud van de Europese politiek
minimaal. Vaak lieten partijen het inhoudelijke werk over aan een ministerie.
Resultaat hiervan was dat politici nauwelijks op de hoogte waren van wat er werkelijk
afspeelde op politiek gebied in Europa.
In 1986 kwam de Europese Akte. Via het zesjarenprogramma zouden de problemen bij
het vrij handelsverkeer tussen de lidstaten worden opgelost en zou zo zorgen voor een
‘interne markt’. De politieke samenwerking was hierbij beperkt waardoor de
Nederlandse regering deze Akte wel steunden. Nederlandse politici waren in de jaren
tachtig namelijk terughoudender omdat op steeds meer Europese beleidsterreinen
werd gestemd door middel van een gekwalificeerde meerderheid in plaats van
unanimiteit. Dit zorgde ervoor dat Nederland op Europees gebied steeds minder te
zeggen kreeg.28
In de jaren negentig is vanaf het Verdrag van Maastricht (1992) het percentage
eurosceptici flink toegenomen. Het verdrag van Maastricht zorgde voor de EU zoals
het nu is; een supranationale Unie. Het verdrag zorgde voor het tot stand komen van
de drie pijlers. In hoofdstuk 4 is uitgelegd wat er met het Verdrag van Maastricht
allemaal veranderde. Hierbij kan tot de conclusie worden gekomen dat de Europese
Unie veel meer macht op allerlei terreinen erbij kreeg. Er kwam bijvoorbeeld een
gemeenschappelijk buitenlands beleid, gemeenschappelijke buitengrenzen en
Europees burgerschap. Enerzijds zorgde dit voor samenwerking maar anderzijds
zorgde dit ook voor meer onrust en kritiek van politici op de Europese Unie.
Met uitzondering van de SP, gingen alle Nederlandse politieke partijen akkoord met
het Verdrag van Nice. De SP vond dat sociale aangelegenheden ten koste gingen van
de economische concurrentie. Er werd met het verdrag ingestemd omdat
hervormingen nodig waren en geen sprake was van overdracht van bevoegdheden.
Nadat de Euro werd ingevoerd brak er een roerige tijd aan op politiek gebied. Lijst Pim
Fortuyn (LPF) zorgde voor het verstoren van het ‘rustige’ politieke klimaat in
Nederland. LPF gaat in op pijnpunten in de samenleving en is zeer kritisch. Pim
Fortuyn twijfelde aan het ‘automatisme’ waarmee Europese integratie plaatvond, maar
was niet zozeer tegen Europees lidmaatschap. Ook vond Pim Fortuyn dat de Europese
Unie bureaucratisch was.
Op 1 mei 2004 werden tien landen tot de Europese Unie toegelaten. Hierbij maakte de
EU een einde aan de scheiding tussen het vrije West-Europa en het communistisch
Oost-Europa. Het verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice hebben ervoor
gezorgd dat deze uitbereiding mogelijk was.
In juni 2004 waren de Europese Parlementsverkiezingen. Opvallend was dat SP, wat
destijds vrij eurosceptisch was, meer zetels won.29 Ook is het zo dat bij de Europese
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verkiezingen in 2004 maar 39,3% van de stemgerechtigden kwam opdagen.30 Dit was
echter wel hoger dan de Europese verkiezingen in 1999. Overigens is het zo dat dit
percentage nog steeds niet flink gestegen is: het percentage is zelfs gedaald.
Het jaar 2005 wordt echter gezien als een keerpunt. Nederland stond bekend als een
land wat voor Europese samenwerking was en is in 2005 haar pro-Europese imago
kwijtgeraakt.
In de zomer van 2003 werd bekendgemaakt dat er een initiatief was voor een
grondwettelijk referendum. De bedoeling was dat het initiatiefwetsvoorstel al in
december 2003 op tafel lag. Echter bleek de Intergouvernementele Conferentie (IGC)
die het wetsvoorstel zou moeten ontwerpen langer nodig te hebben wat erin
resulteerde dat het wetsvoorstel pas in de zomer van 2004 klaar was. Hierna moest de
referendumwet behandeld worden, wat ook veel tijd kost. Pas in 2005 werd duidelijk
dat het referendum echt ging plaats vinden en werd er een referendumcommissie
ingesteld. In maart 2005 begonnen de campagnes voor het referendum. De veel
gebruikte woorden tijdens de campagne waren vrede, voorspoed en veiligheid. Het
Nederlandse kabinet is hierbij pro-Europa en promoot dus de Europese Grondwet. Uit
evaluatie van de Minister en Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bleek echter dat
het kabinet niet in staat was het belang van de Europese grondwet over te brengen op
de burger. Ironisch genoeg was dat Nederland één van de enige vijf landen ter wereld
was waar nog nooit een referendum op nationaal niveau is geweest. Dit geldt echter
alleen voor democratische landen.
De toenmalig minister-president Balkenende zei dat hij ongeacht de uitkomst van het
referendum de uitkomst hiervan zal doorvoeren in het beleid. Hierbij ging hij ervan uit
dat kiezers ‘ja’ zouden stemmen.
Volgens vele politici hebben de campagnes omtrent het referendum over de Europese
grondwet een rol gespeelt bij de uiteindelijk totstandkoming van het ‘nee’ stemmen
van Nederland. Aan de ene kant had je de tegenstemmers, waaronder de SP die fel
campagne voerde. Zij waren al vroeg begonnen met campagne voeren (aldus Renske
Leijten). Aan de andere kant had je de voorstemmers die nog niet voorbereid waren op
een referendum. Tijdens de campagne heerste er een overduidelijke anti-EU sfeer.
Voorstemmers waren angstig om hun stem te laten horen en zijn er dan ook niet in
geslaagd om de doorslag van ‘ja’ over te brengen aan de Nederlandse bevolking.
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Hierbij een overzicht wat de partijen destijds stemden:
Partij

CDA

Vóór/tegen
Europese
Grondwet?
Vóór

PvdA
Vóór
VVD
Vóór
LPF
Tegen
SP
Tegen
GroenLinks Vóór
D66
Vóór
ChristenUnie Tegen

SGP
Tegen
GroepTegen
Wilders
Groep-LazrakOnbekend
OSF
Onbekend

Respecteert uitslag referendum wel/niet?

Zetels
Tweede
Kamer
Wel, mits opkomst minstens 30 procent en minstens 44
55 procent voor of tegen (in een eerder stadium
legde het CDA de grens nog bij 60 procent)
Wel, mits opkomst minstens rond de 30 procent
42
Wel
27
Wel
8
Wel
8
Wel
8
Wel
6
Volgens André Rouvoet niet, volgens website
3
ChristenUnie was uitslag niet-bindend advies dat
zwaarwegender wordt naarmate de uitslag meer
eenduidig en de opkomst hoger wordt
Beschouwde uitslag als advies
2
Geen uitspraak
1

Zetels
Eerste
Kamer
23

Onbekend
Onbekend

0
1

1
0

19
15
1
4
5
3
2

2
0

Samengevat was de situatie dus:
Standpunten
Referendumuitslag respecteren

Vóór Europese Tegen Europese Standpunt Europese
Grondwet
Grondwet
Grondwet onbekend
VVD,
LPF, SP
GroenLinks, D66

Referendumuitslag niet respecteren
Referendumuitslag onder voorwaarden
respecteren

CDA, PvdA

Referendumuitslag niet-bindend advies dat
waarschijnlijk niet zou worden
gerespecteerd
Omgaan met referendumuitslag onduidelijk

ChristenUnie, SGP
Groep-Wilders

Groep-Lazrak, OSF

Bron: https://www.parlement.com/id/vh8ml7j9udxm/referendum_europese_grondwet

Euroscepsis is na 2005 een grotere rol gaan spelen en heeft meer houvast gekregen.
Na het afwijzen van de Europese grondwet wordt er ‘een pauze van de Europese Unie
ingelast’, zoals in Nederland beschreven. De Europese Raad last een ‘Europese
bezinningsperiode’ in. Dit hield in dat er een stilte was rondom Europa en de Europese
Grondwet. Maar een stem tegen het referendum betekende niet een stem voor het
eindigen van het EU-lidmaatschap.
Euroscepsis heeft vanaf 2005 meer aandacht gekregen en staat dan ook tegenwoordig
nog steeds op menig partijprogramma. Deels kunnen we zeggen dat euroscepsis is
toegenomen na het referendum maar dit komt ook doordat er voor het referendum
niet echt aandacht werd besteed aan de Europese Unie vanuit de bevolking gezien.
Voordat het referendum er was, waren er nauwelijks publieke debatten over de
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Europese Unie. De Europese Unie is zich politieker gaan richten door
maatschappelijke transformaties in plaats van in het verleden vooral economisch.31
Over de standpunten bij het referendum van de Europese grondwet is meer te lezen in
hoofdstuk 7.1 ‘groei eurosceptische partijen’.
De economische crisis die begon in de zomer van 2007 heeft wel degelijk een rol
gespeelt bij de toename van euroscepsis.32 Het vertrouwen in de economie was gedaald
waardoor de kans op goede samenwerking tussen lidstaten kleiner is en er kans op een
protectionistisch beleid van een lidstaat is. Dit houdt in dat een lidstaat haar eigen
industrie gaat beschermen, bijvoorbeeld door middel van invoerrechten of subsidies.
Hierbij wordt de markt dus afgeschermd van buitenlandse concurrenten.
Na de economische crisis zaten
verschillende lidstaten met grote
schulden. De EU lidstaten zouden
elkaar moeten helpen. Griekenland
zit bijvoorbeeld nog steeds met
grote schulden. In mei 2010 hielpen
verschillende eurolanden en het
International Monetair Fonds (IMF)
Griekenland door middel van
financiële steun, dit was een
noodpakket aan leningen.33
Een van de veelgenoemde redenen
Noot: Ongewogen gemiddelde. Noord-Europa: België,
waarom mensen eurosceptisch zijn Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Ierland,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Sweden, Verenigd
is dat Zuid-Europese landen te veel Koninkrijk. Zuid-Europa: Cyprus, Griekenland, Italië, Portugal,
Spanje. Midden- en Oost-Europa: Bulgarije, Estland,
profiteren en wij als Nederland te
Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië,
weinig: de EU kost ons heel veel
Slovenië, Slowakije, Tsjechië.
geld. Doordat Nederland een
Bron: Eurobarometer van de Europese Commissie,
Macrobond, bewerking Rabobank.
euroland is gaan wij mee met de
eurokoersen en kunnen deze dus
niet/nauwelijks beïnvloeden. Wanneer er dus een economische crisis is komt elk
euroland hiermee dus in aanraking.
Na de crisis is het anti-EU sentiment enorm gaan groeien en heeft het geleid tot een
toename van euroscepsis en een daling van het vertrouwen in de EU.
De Brexit is een veel besproken onderwerp wat raakvlakken heeft met allerlei terreinen
van euroscepsis. De vraag is dan ook of bij de Brexit sprake is van een domino effect.
31
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Als de één volgt, volgt de ander. In mijn interviews in gebleken van niet. Er is gebleken
dat de Brexit in Nederland zorgt voor een pro Europees gevoel.
Thierry Baudet spreekt vaak over ‘’De Verenigde Staten van Europa’’. Hiermee bedoeld
hij dat Europa een groot land wordt met verschillende staten zoals in de Verenigde
Staten. Zowel Marine Le Pen als Thierry Baudet wil uit de EU om zo de welvaart van
hun land te vergroten en ‘’niet ten onder gaan samen met de EU’’.
Groot-Brittannië heeft een aantal redenen om uit de EU te gaan. Zij vinden dat de EU
te veel regels opgelegd, te veel geld kost en er te weinig voor terugkrijgt, verder
migratie en eigen soevereiniteit. In verschillende lidstaten wordt deze mening gedeeld
maar of die doorslaggevend gaat worden in andere lidstaten is nog maar de vraag. De
Brexit is niet aanstekelijk geworden door het afschrikwekkende effect wat erbij is
komen kijken. De onderhandelingen zijn moeizaam en verlopen traag. De Brexit wordt
nu meer gezien als een straf voor Groot-Brittannië omdat ze de EU verlaten. Het doel
van de EU is dan ook dat zij hier zo min mogelijk van profiteren. Groot-Brittannië
moet tot nu toe vooral veel geld gaan betalen en lijkt er zeker nog niet van te gaan
profiteren. Dit ook om het voor andere lidstaten niet verleidelijk te maken om de EU
te verlaten. Echter weten wij niet hoe dit op de langere termijn gaat uitpakken. Want
Groot-Brittannië heeft een grote en sterke economie. Renske Leijten beweert dat
Groot-Brittannië er wel bovenop komt maar een kleinere economie zoals in Nederland
failliet zou kunnen gaan door een Nexit. Ook zegt zij dat de Brexit er ook voor zorgt
dat we als Europese lidstaten weer een ‘samen sterk’ gevoel krijgen. Wij tegen GrootBrittannië die ons wil verlaten. Hierdoor kan juist een pro Europees gevoel worden
opgewekt. Ook Ceta Noland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de
Brexit heeft gezorgd dat er weer meer positieve aandacht is gekomen voor de EU. De
Brexit zorgt dus niet voor een toename van euroscepsis in Nederland maar dit hoeft
niet meteen te betekenen dat er een afname van eurosceptici is. In ieder geval groeit
euroscepsis niet in Nederland door de Brexit. Een niet- toename van euroscepsis
betekent niet meteen een afname.
Euroscepsis in Groot-Brittannië gaat hand in hand met de Brexit. De Brexit heeft
vooral voor veel gedoe en onrust gezorgd en tot nu toe nog niet positief uitgepakt voor
Groot-Brittannië. Dit laat Nederland maar ook andere Europese lidstaten zien dat de
Europese Unie juist wel heel waardevol is. Volgens Ceta Noland is dan ook de animo
voor de Nexit afgenomen. Thierry Baudet en Geert Wilders spreken minder over de
Nexit omdat zij zien dat de meerderheid in Nederland niet voor een Nexit is.
Volgens mevrouw Leijten is ‘’de Brexit een echte straf exercitie geworden. Het mag
vooral niet gunstig zijn voor het Verenigd Koninkrijk om de Unie te verlaten.’’ Daarom
zou de Brexit ook niet als voorbeeld voor Nederland kunnen gelden omdat het een
afschrikwekkend effect geeft.
De grote migrantenstroom die begon circa 2013, heeft voor heel wat discussies in
Europa gezorgd. Vluchtelingen die in bootjes de Middellandse Zee oversteken en
vervolgens nooit aankomen of juist met hele grote aantallen aankomen. Het grote
probleem voor nationale lidstaten was/is vooral dat er een enorm grote
vluchtelingenstroom was/is. Hierbij is ook de discussie of de vluchteling economisch
of politiek vluchteling is. Deze grote vluchtelingenstroom kan wellicht leiden tot
euroscepsis omdat de Europese Unie een grote rol heeft bij de verdelingen van
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vluchtelingen waarbij sommige mensen in lidstaten het niet eens zijn met de verdeling
van vluchtelingen. Landen mogen echter wel zelf bepalen of ze vluchtelingen opnemen
of niet maar de EU heeft wel EU-vluchtelingenafspraken waar lidstaten wel gehinderd
door kunnen worden. Eurosceptici als bijvoorbeeld Geert Wilders of Thierry Baudet
vinden dat we helemaal geen vluchtelingen meer moeten opnemen.
Ook is terrorisme een steeds groter probleem binnen Europa. Terroristen uit
terreurgroepen zoals IS reizen mee als ‘’vluchteling’’ naar Europa en plegen hier een
aanslag. Hierdoor is de reputatie van vluchtelingen enorm gedaald. Mede door deze
ontwikkeling is de discussie over migratie nog feller geworden. Veel politici vinden dat
er strenge controle en eisen moet komen 0p het gebied van migratie.

6.2 De geschiedenis van euroscepsis onder de Nederlandse bevolking
Er is vrij weinig bekend over het begin van het Europese Integratieproces onder de
bevolking. Het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) heeft in 2007 onderzoek gedaan
naar de publieke opinie in Nederland over de interne markt.34
In 1952 zijn er twee referenda door de Europese Beweging gehouden onder de
inwoners van Delft en Bolsward. Deze steden werden gezien als een afspiegeling van
de gehele Nederlandse bevolking. Bij de referenda mochten burgers hun mening geven
over een Verenigd Europa. Hierbij probeerde Nederlandse politieke partijen de burgers
zo goed mogelijk de informeren, vooral door hun standpunten te geven.
Sommige mensen vonden dat de Volkenbond en de Verenigde Naties waren mislukt
en stonden daarom ook sceptisch tegenover een Verenigd Europa. De opkomst was
gemiddeld 75%. Bij de uiteindelijke uitslag was meer dan 90% voor een Verenigd
Europa.35
Over de jaren zeventig is op het gebied van euroscepsis onder de Nederlandse
bevolking vrij weinig bekend. Volgens politicoloog Kees Aarts kwam de steun voor een
Europees integratieproces vooral vanuit politici. Voor 2005 werd de Nederlandse
bevolking niet echt iets gevraagd op het gebied van Europa. Daarom is er ook niet veel
over bekend.
In de jaren zeventig verscheen voor het eerst een enquête voor de Nederlandse
bevolking over het lidmaatschap bij de EEG. Deze eurobarometer verscheen voor het
eerst in 1973. Hieruit bleek dat burgers zich niet genoeg geïnformeerd vinden door
tijdsgebrek en interesse. In eerste instantie werd er elke tien jaar een enquête
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gehouden onder de Nederlandse bevolking, later was dit meer gedetailleerd en elk
jaar.36
Volgens de Eurobarometer blijkt dat in de periode 1973 en 2005 een meerderheid van
de Nederlandse bevolking voor het lidmaatschap bij de EU was. Zelfs kort na het
referendum was er niet veel verandering in de voorkeur van wel of geen lidmaatschap.
In de jaren tachtig nam het aantal vragen over de Europese samenwerking onder
burgers flink toe. De tevredenheid op democratisch gebied neemt af. Waarom dit zo is,
is bij mij nog steeds onbekend. In de jaren tachtig was er ook een afname van het
aantal stemmers bij de Europese Parlementsverkiezingen. Dit komt ook mede door
tijdsgebrek en interesse. In 1989 werd de ‘Single European Market’ geïntroduceerd. Dit
is de interne markt binnen de EU die vrij verkeer van kapitaal, personen, goederen en
diensten wil waarborgen. Hierdoor kwam er meer belangstelling voor de Europese
politiek onder de Nederlandse bevolking.
In de jaren negentig neemt euroscepsis voor het eerst een duidelijke plaats in bij het
publieke debat. In de jaren negentig werd de verklaring voor euroscepsis vooral
gezocht in de sociaaleconomische kant. Hierbij werd gesteld dat laagopgeleiden
mensen met een laag inkomen die werkend zijn in beschermende economisch
sectoren tegen Europese integratie zijn en daarom eurosceptisch zijn. Deze verklaring
is vooral ontstaan doordat de Europese samenwerking vooral economisch geaard was,
later werd de samenwerking ook politiek geaard. Echter blijkt dit niet helemaal te
kloppen aangezien hoogopgeleiden net zo eurosceptisch zijn als laagopgeleiden37. In
het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau keken ze naar de relatie tussen
negatieven opvattingen over migranten en euroscepsis. Uit dit onderzoek is gebleken
dat opleiding geen rol speelt over de mate van euroscepsis.
Later kwam pas meer politieke integratie en gingen nationale belangen steeds meer
een rol spelen. Hierbij benadrukte onderzoekers: hoe nationalistischer men was, hoe
eurosceptischer. Tegenwoordig spelen zowel identiteitsgevoelens als sociaal
economische factoren en vertrouwen in de politiek een rol op iemands denken over de
EU.
Vanaf de jaren negentig werden de eurobarometers elke drie jaar gehouden.
In 1992 wisten veel mensen nog maar weinig over het verdrag van Maastricht, men was
er wel van op de hoogte maar wist weinig over de inhoud. Een deel van de mensen
36
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vond dan ook dat er sprake was van een democratisch tekort.38 Uit de eurobarometer
kwam ook naar voor dat burgers meer invloed willen hebben op de ontwikkelingen
van de Europese eenwording. Hierbij zou er te weinig aandacht zijn voor ‘de gewone
burger’ en een gebrek aan informatie op Europees niveau. Ondanks dat er een daling
was in de steun voor de EU blijft de steun in Nederland nog steeds hoog (60%).39
Ook speelde de kloof tussen de burger en het Europees bestuur een rol bij de vorming
van euroscepsis. Aldus NRC 1997: ‘’Als de kloof tussen burger en Europees bestuur
groter wordt, wordt de kern van het Nederlandse buitenlandse beleid aangetast. Er is
een groot nationaal belang mee gemoeid om dit te voorkomen.’’ Door deze grote
afstand vroeg men zich af of zij nog wel invloed hadden.
Volgens een peiling van het NIPO onder 1.200 mensen, gehouden in opdracht van NRC
Handelsblad waren Nederlandse burgers niet erg tevreden over de komst van de euro.
Dit onderzoek uit 1997 laat zien dat twaalf procent van de Nederlanders verwacht dat
Nederland er beter voor staat over twintig jaar wanneer er wordt deelgenomen aan de
Economische en Monetaire Unie (EMU). Dertig procent verwachtte dat het er slechter
voor gaat staan in 2017 en negenentwintig procent denkt dat het geen verschil zal
maken.
In het jaar 2002 werd in elf landen de euro ingevoerd. Hierbij vonden eurosceptici dat
er een verlies is aan nationale controle. De euro invoeren kostte heel veel geld, zo’n 5
miljard gulden voor het bedrijfsleven en ook nog miljarden voor de overheid.
Nationale aangelegenheden kunnen geen invloed meer uitoefenen op wisselkoersen en
nog een aantal andere economische redenen. Maar ondanks deze nadelen zitten er ook
veel voordelen aan de euro. Bijvoorbeeld doordat lidstaten hun wisselkoersen niet
meer kunnen regelen en er dus geen verschillen in wisselkoersen zijn tussen de
Europese economieën, zorgt dit ervoor dat financiële klappen sneller kunnen worden
opgevangen. Een deel van de Nederlanders dacht dat zij benadeeld zijn door de
invoering van de euro. Dit klopt overigens niet want de euro heeft in Nederland meer
opgeleverd dan gekost.40
Zoals eerder gezegd stemden meer Nederlanders bij de verkiezingen in 2004 op
eurosceptische partijen.41 Echter kreeg de PvdA ook een zetel erbij. Alle andere partijen
met uitzondering van de SP verloren zetels.42 Doordat veel mensen in 2004 weinig
kennis hadden over de EU en haar besluitvorming daalde het vertrouwen in de EU. Uit
de eurobarometer blijkt ook dat men bang is dat banen verplaatsen naar
38
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lagelonenlanden en dat men bang is dat de sociale voorzieningen in Nederland minder
worden. Dit is een voedingsbodem voor euroscepsis en kan een verklaring zijn voor de
uitkomst van het referendum.
In 2005 kregen Nederlandse burgers voor het eerst de kans om hun mening te geven
omtrent Europese Integratie. Toen er bekend werd gemaakt dat er een referendum
kwam ontstond er al veel verwarring. Een deel van de Nederlandse burgers zagen de
Europese samenwerking als een bedreiging. Nederlanders waren bang dat ze teveel
moesten gaan betalen, invloed verliezen of het gevoel hadden dat er minder sociale
zekerheid kwam. Dit laat zien dat tijdens het referendum er op zekere mate sprake was
van euroscepsis.43
Het bleek onduidelijk voor de burger wat de gevolgen van de grondwet zouden zijn.
Ook kregen mensen het idee dat hun stem niet veel invloed had. Externe factoren
kunnen ook een invloed hebben gehad op het stemgedrag van de kiezer.44
Het vertrouwen in de overheid en de manier waarop de overheid de toekomst
bepaalde van Nederland zorgde deels voor het stemgedrag van de Nederlandse kiezer.
Kiezers die tegen stemmen zouden dus vooral bang zijn voor de invloed op identiteit,
cultuur en sociale veiligheid. Ook zouden zij bang zijn voor de invloed van grotere
lidstaten.45 Een ander onderzoek toont aan dat tegenstemmers hun beslissing baseren
op nationale sentimenten of angst van veranderingen of sociaaleconomische
redenen.46
Sociaal wetenschapper Marcel Lubbers heeft onderzoek naar euroscepsis gedaan op
basis van de Eurobarometer en data uit verschillende Europese landen. Hierbij toont
hij aan dat Nederland in de periode 1994 – 2000 systematisch eurosceptischer is
geworden. Hiervoor noemt hij drie algemene wetenschappelijke verklaringen: de
economische, politieke en de identiteitsbenadering.
De identiteitsbenadering hield in dat mensen vrezen dat de cultuur en tradities van
Nederland zal verdwijnen en hierdoor tegen de Europese grondwet hebben gestemd.
De economische benadering is ontstaan doordat mensen vooral negatieve eigen
toekomstverwachtingen hebben. Deze mensen zouden doordat ze een somber
vooruitzicht hebben hiervoor de politiek de schuld geven. Ook speelt het lidmaatschap
bij de EU bij de economische benadering een rol. Hierbij kijkend naar de economische
vooruitgang van Nederland door de EU.
Bij de politieke benadering speelt onwetendheid en desinteresse een rol bij het
tegenstemmen van de Europese grondwet.
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Marcel Lubbers heeft onderzoek gedaan naar het stemgedrag onder de Nederlandse
bevolking. Hierbij concludeerde hij dat de bedreiging van de Nederlandse identiteit
door de Europese Unie de grootste rol heeft gespeelt bij het tegenstemmen van het
referendum over de Europese grondwet.47
De identiteitsbenadering kwam vooral doordat er sprake zou zijn van culturele
dreiging van etnische minderheden. Dit zou moeten worden tegengegaan door de
Nederlandse bevolking een zekerheid te geven dat de Nederlandse cultuur wordt
gewaarborgd. Volgens Lubbers zijn dit verklaringen waardoor euroscepsis in
Nederland bestaat en een reden geven voor het tegenstemmen van de Europese
grondwet door de Nederlandse bevolking.
De economische crisis die begon in de zomer van 2007 heeft een grote rol gespeeld bij
de toename van euroscepsis48. Dit komt doordat mensen denken dat hun
(economische)situatie er slecht voor staat doordat de economie er slechter aan toe is.
De economische crisis heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van euroscepsis onder de
Nederland bevolking. Mensen kregen minder vertrouwen in de (Europese)economie.

Bron: Standard Eurobarometer 89
In de grafiek hierboven is te zien dat meningen over de situatie van de Europese
economie vanaf 2007 flink zijn veranderd. Dit zijn echter wel meningen van
ondervraagden uit heel de Europese Unie en niet alleen uit Nederland.
Toen in 2007 de economische crisis begon werd de Europese economie steeds meer
gelabeld als ’slecht’. Sinds 2011 zijn de meningen over de situatie van de Europese
economie weer een stuk verbeterd.
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Omdat Nederland in de euro zit, gaan wij mee met de koersen van de euro. Wij
hebben dus weinig/geen invloed hierop. Wanneer er dus een economische crisis dreigt
kunnen wij hier niet aan ontkomen. Dit heeft geleid tot een toename van euroscepsis
onder de Nederlandse bevolking. Vooral bedrijven hebben een flinke terugslag gehad
door de economische crisis. Wanneer politici zoals Thierry Baudet dus zeggen dat wij
uit de Unie en uit de Euro moeten kan dit voor bepaalde groepen aantrekkelijk zijn
omdat zij zo dus geen last hebben van koersschommelingen. Echter heeft dit ook veel
nadelen voor bedrijven, zoals wisselkoersen.
In de grafiek hieronder is te zien dat 79% van ondervraagden in Nederland vinden dat
de grootste impact van de economische crisis al is geweest. Dit terwijl in Letland 56%
van de ondervraagden zeggen dat de grootste impact nog moet komen. Hierin is ook te
zien dat mensen uit Groot-Brittannië denken dat het ergste nog moet komen. Het
vertrouwen in de Europese Unie in Groot-Brittannië ligt ook zeer laag.49 Economische
situaties hebben een rol bij het vertrouwen in de Europese Unie en kan zorgen voor
euroscepsis.

Bron: Europese Commissie. (2018). Standard Eurobarometer 89. Europese Commissie.

Zoals eerder vermeld, zorgt de grote hoeveelheid vluchtelingen die naar Europa
trekken voor veel discussie, zowel onder politici als onder de Nederlandse bevolking.
Sommige mensen zijn vóór opvang van vluchtelingen en sommige vinden dat we geen
vluchtelingen in Nederland moeten opnemen. De EU heeft vluchtelingen afspraken
wat lidstaten kan beperken of juist stimuleren. De EU wil over het algemeen wel dat
lidstaten vluchtelingen opnemen. Bijvoorbeeld bij het voorstel van de Commissie in
Mei 2016 waarbij er een heffing zou komen voor lidstaten die geen vluchtelingen
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opnemen. Dit werd de solidariteitsheffing genoemd.50 Deze invloed van de EU op het
gebied van vluchtelingen kan zorgen voor kritiek op de Europese Unie. Vooral met
betrekking tot de rol die de Europese Unie hierin heeft. Dit blijkt overigens ook uit het
artikel van de Volkskrant. Echter kan de migratiecrisis ook zorgen voor kritiek op de
regering van een nationale lidstaat voor het wel of niet opnemen van vluchtelingen.
De Bexit heeft ook onder de Europese bevolkingen heel wat los gemaakt. Niet alleen in
Groot-Brittannië is het veel besproken, ook in Nederland. Volgens een onderzoek van
het Sociaal en Cultureel Planbureau51 zien Nederlanders de Brexit niet als een goed
voorbeeld dat Nederland wou opvolgen. Ik vroeg mij af of mensen in mijn omgeving
dit ook vinden. Daarom besloot ik om een enquête op te stellen met een aantal vragen,
onder andere ook over de Brexit. Ik heb hierbij bewust gekozen voor veel open vragen
zodat iedereen zijn/haar mening kan geven aangezien er veel verschillende meningen
zijn. Ik wou vooral de redenen weten waarom iemand iets vond. Ik heb ook bewust
ervoor gekozen om dezelfde soort vraag twee keer te stellen maar dan op een net iets
andere manier (vraag 2 en vraag 3). Ik wou hierbij namelijk weten of mensen twee keer
hetzelfde zouden antwoorden. Resultaat was dat bij de mensen die het eerst niet weten
uiteindelijk toch hebben gekozen wel of niet. Zij denk hierbij dan na over twee keer
dezelfde vraag om zo een antwoord te geven.
Dit zijn een aantal vragen die ik heb gesteld:
1.

Kan je kort uitleggen wat de Brexit is?
Er was niemand die niet wist/ kon uitleggen wat de Brexit was. Het meest
frequent gegeven antwoord was:
- Het verlaten van Groot-Britannie/ Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie
2. Zie je de Brexit als een voorbeeld dat Nederland moet opvolgen? Leg uit
waarom wel/niet.

Ja

7

Nee

91

Anders52

2

Totaal ondervraagden:

100

De meerderheid van de mensen die ‘ja’ hebben geantwoord vindt dat de Europese Unie
te veel bepaald en op een aantal terreinen te veel bevoegdheden heeft.
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Geen antwoord gegeven
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Bij de mensen die ‘nee’ hebben geantwoord waren de redenen veel meer verdeeld. 37%
van de mening vindt dat Nederland sterker staat met de EU door samen te werken
en/of dat Nederland deels afhankelijk is van de EU. Opvallend is dat veel mensen iets
zeggen over dat we moeten samenwerken om zo te kunnen concurreren tegen China,
Rusland en de VS en dat we een blok moeten vormen om globalisering te doorstaan.
30% zegt dat de EU voor Nederland vooral economische voordelen geeft. 15% vindt dat
de EU meer voordelen dan nadelen heeft voor Nederland. Hierbij worden bij voordelen
vooral dingen genoemd als economische en militaire voordelen en vrede. Bij nadelen
wordt vooral genoemd dat ‘wij’ Nederland moeten opdraaien voor fouten van anderen
zoals Griekenland. 5% zegt dat wanneer Nederland de EU zou verlaten dit zorgt voor
te veel onrust. 13% heeft of een andere reden of vaak geen reden gegeven.
Hierna heb ik nog een keer dezelfde vraag gesteld maar dan net iets anders gevraagd
om te kijken of mensen nog steeds hetzelfde antwoord. Hierin is te zien dat slechts één
iemand die eerst zij ik weet het niet daarna zegt: wel de EU verlaten. De rest van de
ondervraagden antwoordden hetzelfde.
3. Moet Nederland de Europese Unie verlaten? Waarom wel/niet?

Ja

8

Nee

91

Weet ik niet

1
100

Opvallend was wel dat de mensen die zeiden dat we de EU moeten verlaen nu veel
meer een verdeelde mening kregen. 37% van de mensen zei dat de EU te veel bepaald
op allerlei terreinen. 25% zei dat de EU te veel geld kost voor Nederland. 12% zei dat
we onze soevereiniteit verliezen door de EU. 13% zei dat wanneer we de EU verlaten
het economisch beter zou gaan met Nederland. 13% zei dat wanneer andere landen
zoals Groot-Brittannië de EU verlaat, Nederland dit ook kan. Hier is dus te zien dat de
mening veel meer verdeeld zijn dat de eerste keer dat ik deze vraag stelde.
De mensen die zeiden dat we niet moeten verlaten hadden nog wel steeds dezelfde
motiveringen.
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4. Op schaal van 1-10, Hoeveel vertrouwen heb jij in de Europese Unie?

Ik ben ook gaan kijken of de mensen die zeiden dat we de EU moeten verlaten of juist
niet of dit in verband lag met het vertrouwen wat zei in de EU hebben. De uitkomst
was naar verwachting.
De mensen die zeiden dat we in de EU moeten blijven scoren gemiddeld hoger bij het
vertrouwen wat zij hebben in de EU dan de mensen die zeiden dat we de EU moeten
verlaten.
Zien mensen de Brexit als voorbeeld dat Nederland moet opvolgen? Volgens mijn
enquête niet. Hieruit blijkt juist dat de overgrote meerderheid van de ondervraagden
in de Europese Unie wil blijven. Volgens Renske Leijten en Ceta Noland heeft de Brexit
voor veel onrust gezorgd en juist het pro europees gevoel onder de bevolking versterkt.
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Dit kan worden bevestigd in mijn enquête. De Brexit heeft dus niet zozeer voor een
toename van euroscepsis onder de Nederlandse bevolking gezorgd.

6.3 Verschuiving van euroscepsis
Er heeft een duidelijke verschuiving
plaatsgevonden tussen 2005 en
2012. In 2005 speelde vooral
identiteitsgerelateerde argumenten
een rol, in 2012 waren dit vooral
economische argumenten. Een
reden hiervoor zou de economische
crisis kunnen zijn. De economische
crisis had een grote invloed op het
leven van grote groepen burgers in
Vertrouwen in de EU instellingen
Europa. In algemene zin kan
worden gesteld dat groepen burgers Bron: Eurobarometer
die het meest zijn geraakt door de
crisis, het meest worden beïnvloed op hun eurosceptische imago. De grafiek hiernaast
geeft een weergave van het vertrouwen in de EU instellingen onder burgers in de
Europese Unie. Hier is dus te zien dat dit vertrouwen is gedaald. Echter kan dit wel
verschillen in Nederland. Volgens In ’t Veld (D66) wordt er in 2012 meer over
euroscepsis gesproken. ‘’Daarbij ontstaat er meer nuance, omdat het kennisniveau van
mensen snel vooruit gaat’’. Ook Van de Camp (CDA) en N. Albayrak (PvdA) zijn het
hiermee eens53. Zij beweren alle dat ten tijde van het referendum er niet genoeg werd
nagedacht over hoe belangrijk Europa is. Volgens In ’t Veld en Van de Camp is er in
2012 meer sprake van polarisatie54, wat ervoor zorgt dat mensen hun mening vormen
door de kennis die beschikbaar is gesteld. Hierdoor zijn sommige mensen tegen
Europa en andere vinden het juist een goed idee.
In 2005 dachten veel Nederlanders niet veel na over de Europese Unie en was er vooral
een abstract beeld van de EU. De discussie over Europa was toen vooral
toekomstgericht, praktisch en vrijblijvend. Vrijblijvend houdt in dat partijen niet
werden gedwongen om hun standpunt over Europa uit te spreken. Thema’s als
identiteit, cultuur, soevereiniteit en imago werden in 2005 gezien als verklaringen voor
euroscepsis. Ook waren de debatten in 2005 niet heel inhoudelijk over de EU en in
2012 wel. In 2012 is het veel meer een onderwerp van discussie geworden en zijn
eurosceptische gevoelens concreter geworden. Mede door de economische crisis zijn
economische gerelateerde verklaring een grote rol bij de vorming van een
eurosceptische houding. Bij de verkiezingen in 2012 speelde de eurocrisis en de ‘rol van
53
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Europa’ ook een belangrijke rol. Er kwam onder andere een ‘Anti Europa Partij’ die
deel nam aan de Tweede Kamerverkiezingen. Echter kregen zij maar 0,1 procent van de
stemmen.
Net zoals nu waren de standpunten omtrent Europa in 2012 te vinden op elk
partijprogramma.55

Conclusie
Er is dus een verschil te zien in de geschiedenis van euroscepsis onder politici en de
geschiedenis van euroscepsis onder Nederlandse burgers. Hierbij is een trend te zien
waarbij de analyses van politici op één lijn liggen met de standpunten van
verschillende mensen onder de Nederlandse bevolking. Dit verschil ligt bij het feit dat
Nederlandse burgers vaak minder kennis van Europa hebben dan politici. Wat ook
logisch klinkt. Maar door dit gebrek aan informatie bij bepaalde burgers kan
ontevredenheid optreden wat resulteert in euroscepsis.
Belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van euroscepsis zijn de Europese
grondwet, de economische crisis, Griekenland en de migratiecrisis. Deze
gebeurtenissen hebben geleid tot een toename van euroscepsis in Nederland onder
bepaalde groepen. De Brexit daarin tegen heeft juist een pro europees gevoel opgewekt
in Nederland.
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Hoofdstuk 7 Wat is de rol van Nederlandse politieke partijen
omtrent euroscepsis?
In mijn profielwerkstuk ben ik erg benieuwd wat Nederlandse politieke partijen vinden
van de Europese Unie en waar zei kritiek op hebben. Ik kijk niet alleen naar de kritiek
maar ook naar de punten waarvan partijen zeggen: dit is goed aan de Europese Unie.
Dit geeft mij een beter beeld van euroscepsis onder Nederlandse politici.

7.1 Groei eurosceptische partijen
Ik stelde mijzelf de vraag: Is er een groei van eurosceptische partijen in de periode
2005-2018? En zijn de standpunten omtrent Europa van Nederlandse partijen
veranderd? Hiervoor heb ik een aantal bronnen geraadpleegd die gaan over de
houding van partijen ten opzichte van Europa en de groei van het aantal partijen in de
Tweede Kamer. Ook zijn de interviews waardevol als bronmateriaal.
Hierbij ging ik als eerst kijken naar standpunten van Nederlandse politieke partijen
over het referendum. Hierbij vroeg ik mij ook af wat partijen nu zouden stemmen ten
opzichte van hun standpunt in 2005.
Na mijn interview met mevrouw van Leijten van de SP is duidelijk geworden dat de SP
nog steeds tegen zou stemmen. Een Europese Grondwet is voor de SP geen oplossing.
Mevrouw Leijten vertelde mij dat de SP in januari en februari 2005 al begon met
artikelen schrijven en campagnes voeren tegen de Europese Grondwet. De SP heeft een
grote rol gespeeld bij de campagnes voor het ‘nee-front’. Hierbij voerde zij ook allerlei
debatten in debatteams. Mevrouw Leijten vertelde mij dat de voorstander geen goede
strategie hadden uitgedacht en vooral zeiden dat wanneer je tegenstemt het licht van
Europa uitgaat. De SP zei hierbij dat een tegenstem niet meteen het einde van de Unie
betekend.
Ten eerste was een verrassend hoog opkomst percentage bij het referendum. Toen de
uitslag van het referendum duidelijk werd ontstond er veel verwarring. Volgens
mevrouw Leijten gingen na de uitslag een aantal partijen zich aanzienlijk
eurokritischer opstellen, zoals de VVD en het CDA. ‘’Zij stellen zich eurokritisch op
maar tekenen wel bij het kruisje.’’
Uit het artikel van EenVandaag56 is in het interview met Thierry Baudet gebleken dat
de heer Baudet, ondanks dat de FvD nog niet bestond ten tijde van het referendum
‘nee’ zou stemmen. Hij sprak de woorden: ‘Het duurde even tot het tot me door drong
dat de vaststelling van de Europese Grondwet hoorde in een proces dat zou leiden tot een
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Verenigde Staten van Europa. Iets waar ik faliekant tegen was, en ben.’ Dit laat dus zien
dat Thierry Baudet namens Forum voor Democratie tegen de Europese grondwet is.
Uit een gepubliceerd profielwerkstuk van Jelyn Stegewans & Daphne Meijer57 heb ik
over een interview gelezen die zij met Kamerleden hebben gevoerd. Aldus Kamerlid
van de VVD Mark Verheijen: ‘’Volgens mij moet men nooit meer aan een Europese
Grondwet beginnen. Het idee van een Grondwet moet men loslaten.’’ Opvallend is dat de
VVD destijds voor de Europese Grondwet was en nu niet meer. De VVD is altijd
uitgesproken tegen referenda geweest maar heeft bij het Grondwettelijk referendum
een uitzondering gemaakt omdat het advies van de Raad van State was om een
referendum te houden. Ook stemde zei voor omdat er (nieuwe)burgerrechten in het
verdrag stonden. Mark Verheijen van de VVD is nu dus tegen een Europese grondwet.
In mijn interview met Anne Mulder (Europese Zaken, VVD) vertelde hij mij dat hij
vóór had gestemd. Op de vraag of hij dat nu nog steeds zou doen wou hij geen
antwoord geven. Hij zei dat het niet relevant was en dat we nu met de werkelijkheid
moeten werken. Daarna had hij het over de verdragswijziging en zei dat hij dat voor nu
geen goed idee vind. Het precieze antwoord heeft hij niet gegeven of hij nu vóór of
tegen een referendum over de Europese grondwet is maar hij leek meer te neigen naar
nee dan naar ja. Anne Mulder is op dit moment niet voor een verdragswijziging.
D66 was destijds voor de Europese grondwet. Zij vonden wel dat de grondwet nog
democratischer had mogen zijn. Ook wou D66 dat het Parlement het recht van
initiatief kreeg. Hiermee zou het Parlement wetgever worden. Een kleinere Commissie
was voor D66 ook van belang. Dit punt staat nog steeds in de standpunten van D66.58
Uit de vragen die ik beantwoord heb gekregen van D66 is gebleken dat zij nu nog
steeds voor het referendum over de Europese grondwet zijn. Dit is omdat zij sterk voor
Europese samenwerking zijn en zeggen dat Nederland de EU nodig heeft.
De PVV is geen voorstander van de Europese grondwet. Op hun site laten zij duidelijk
merken dat zij zowel de Europese grondwet als het Verdrag van Lissabon geen goed
idee vinden. ‘’ In het referendum van 2005 stemde de Nederlanders tegen de Europese
grondwet, maar een paar jaar later werd ons een iets gewijzigde versie onder een nieuwe
naam door de strot geduwd.’’ De PVV zoals zij is haar huidige vorm bestond nog niet
ten tijde van het referendum, toen heette het Groep Wilders. Zij waren toen ook tegen.
Het CDA was destijds voor het referendum over de Europese grondwet. Zij waren vóór
omdat ze de gemeenschappelijke Europese waarden belangrijk vonden, zoals vrijheid.
Hierbij namen zij het standpunt in dat een Europese grondwet ervoor zou zorgen dat
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grensoverschrijdende problemen makkelijker kunnen worden aangepakt.59 Ook zou de
grondwet de bureaucratie van Brussel verminderen en positief zijn voor de
Nederlandse economie. Of het CDA nu n0g steeds voor een Europese grondwet is ben
ik niet achter kunnen komen aangezien ik geen interview heb gedaan met het CDA en
ook geen vragen beantwoord heb gekregen.
Ook de PvdA was voorstander van een Europese grondwet. Zij vonden de bescherming
van de rechten van een werknemer een belangrijk deel van de grondwet. Dit zou het
sociale karakter van de EU vergroten. Of de PvdA nu n0g steeds voor een Europese
grondwet is ben ik ook niet achter kunnen komen aangezien ik geen interview heb
gedaan met de PvdA en ook geen vragen beantwoord heb gekregen.60
GroenLinks was vóór de Europese grondwet. Hierbij vonden zij een diervriendelijk en
groener Europa belangrijk. Het voorstel voor het houden van het referendum over de
Europese grondwet kwam van een Kamerlid van GroenLinks, Kamerlid van D66 en een
Kamerlid van de PvdA. GroenLinks heeft echter lang getwijfeld of zij een ‘ja’ of ‘nee’
campagne ging voeren. Zij hebben uiteindelijk gekozen voor een ‘ja’ campagne. Ook
van GroenLinks is mij niet bekend of zij nu nog steeds voor zouden zijn.
Hieruit kan je dus concluderen dat alleen de VVD haar standpunt heeft veranderd
omtrent het referendum over de Europese grondwet. Informatie over het veranderen
van standpunten van het CDA, de PvdA en GroenLinks is niet bekend.
In de afgelopen 15 jaar zijn er verschillende nieuwe Nederlandse politieke partijen
ontstaan. Beginnend met Groep-Wilders, ontstaan doordat Geert Wilders na een
onenigheid zich afsplitste van de VVD en in 2004 zijn eigen fractie oprichtte. In
aanloop van het referendum voerde Wilders campagne om ‘nee’ te stemmen bij het
referendum. Begin van 2006 richtte hij de PVV op. Geert Wilders had een uitgesproken
mening omtrent Europese Integratie. Deze partij had een eurosceptische houding en
is/was volledig tegen Europese Integratie.
Een andere nieuwe partij is Forum voor Democratie, opgericht in 2015 als denktank
door Thierry Baudet. Wat betreft de EU heeft FvD een uitgesproken mening. Zij willen
direct de EU verlaten en hierbij wel de economische voordelen behouden. Hierover
kunt u meer lezen in het hoofdstuk ‘Huidige Standpunten van Nederlandse politieke
partijen’.
Ook zijn de partijen DENK, 50PLUS, en Partij voor de Dieren opgericht. Op het gebied
van Europa zijn zij niet zo eurosceptisch als FvD en PVV. Hiermee bedoel ik dat zij
niet de EU willen verlaten. DENK en Partij voor de Dieren zijn vóór de Europese Unie
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maar vinden wel vind wel dat de EU te ondemocratisch is. 50PLUS is ook vóór de EU
maar willen geen toetreding van nieuwe landen. Deze partijen zijn dus geen
euronegatieven, zoals de PVV en FvD maar zijn op bepaalde terreinen wel kritisch.
Niet alleen in Nederland is er euroscepsis. Ook in Duitsland is bijvoorbeeld de partij
Alternative für Deutschland61 in 2013 opgericht. Zij hebben als doel het opheffen van de
eurozone en de eigen nationale munt weer in te voeren. Echter willen zij niet volledig
uit de EU. In Italië is in 2009 de partij Movimento 5 Stelle opgericht wat ook wordt
gezien als een eurosceptische partij.
Er kan worden geconcludeerd dat er een toename is van eurosceptische partijen.
Bijvoorbeeld de PVV en FvD in Nederland maar ook in andere Europese landen is een
toename van eurosceptische partijen te zien.

7.2 Huidige Standpunten van Nederlandse politieke partijen
Een partij met een sterke mening wat betreft de Europese Integratie is Forum voor
Democratie. Wanneer alleen wordt gekeken naar de site van Forum voor Democratie
(FvD) staat groot bovenaan: ‘Direct stoppen met uitbreiden van de EU’ en ‘Referendum
over de Euro en de open grenzen’. FvD is een euronegatieve partij, maar ook zouden zij
onder harde euroscepsis kunnen vallen. Teksten als ‘De wijze waarop de uitzichtloze
mislukte Euro in stand wordt gehouden is schandalig en kost ons steeds meer
miljarden – terwijl de economieën in Zuid-Europa erdoor vernietigd worden. De open
grenzen leiden tot ongecontroleerde immigratie en een hoger risico op
terreuraanslagen en het buitenlands beleid van de EU stortte ons meermaals in
roekeloos avonturisme’ laten zien dat zij geen voorstander van de EU is en tegen
lidmaatschap is. Ook vindt de FvD dat het EU bestuursmodel kartel op kartel is en dat
de EU ondemocratisch is. Thierry Baudet legt dit uit bij het programma Buitenhof.
‘’Waar bedrijven prijsafspraken maken zo maken politieke partijen opinieafspraken,
waarbij ze onderling eerst de markt verdelen en daarna vegen ze alles weer op één
grote hoop en hoe dan ook houden ze dus de macht in eigen handen.’’ Hiermee
bedoeld hij dus dat (grote)politieke partijen elke keer weer de macht in handen
hebben waar de kiezer zijn stem kwijtraakt.
‘De Europese Unie moet meer doen waar zij goed in is.’ Dit is de slogan van de VVD
wat betreft de EU. Zij vinden dat EU teveel taken op zich heeft genomen en vindt dat
ze meer dingen moeten doen aan de economie en hierbij vooral wijzend naar vrij
handels economie. Hierbij zegt de VVD ‘Waar gehandeld wordt, wordt niet gevochten.
Of terwijl handel draagt dus bij aan vrede.’ Geen onnodige regeltjes van Europa die
erbij komen. Een ander standpunt is dat de toetreding van de EU van nieuwe lidstaten
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strenger moet worden toegepast. Op de vraag hoe zij dit gaan doen antwoordden Anne
Mulder: ‘’Als je kijkt, bijvoorbeeld Albanië, dit voorjaar. Het land wilt graag bij de
Europese Unie. De onderhandelingen of gesprekken erover zijn nog niet begonnen.
Albanië moet aan een aantal eisen voldoen. Deze Commissie zegt, Albanië voldoet aan
die eisen. Nederland maakt een eigen segment van de situatie en zegt ze voldoen er
niet aan. Dus wij vinden die Europese Commissie te soft omdat ze politiek denken van
ja geopolitiek, misschien krijgt Turkije daar een grote invloed, laten we ze er maar bij
halen. Wij zeggen, dat kan wel maar dat is niet je afweging. Je moet kijken, dit zijn de
criteria, voldoen ze wel of niet en daar niet nog een andere afweging bij halen zoals de
Commissie nu doet. Dus daar zijn wij strenger dan de Europese Commissie. Nederland
en ook de Tweede Kamer. Dus de toetredingsgesprekken met Albanië zijn ook
voorlopig niet gestart.’’
Een veel voorkomende uitspraak is dat Brussel zich met teveel zaken bemoeit. De EU
moet zich houden bij haar kerntaken. Anne Mulder heeft bijvoorbeeld kritiek op de
begrotingen en vindt dat de EU te veel geld uitgeeft aan landbouw.
De VVD heeft het meeste raakvlakken met beleidseuroscepsis aangezien zij wel voor
de EU zijn maar op bepaalde gebieden kritiek leveren. De VVD is wel voor Europese
samenwerking, vooral op economisch gebied.
De PVDA kan worden beschouwd als een europostieve partij. Echter zijn er wel een
aantal kritiekpunten over het gevoerde beleid van de EU maar over het algemeen is zij
voor Europa. De uitspraak luidt dan ‘De Europese Unie moet zij aan zij staan met de
burgers van de EU’. Zij vindt dat nieuwe lidstaten welkom zijn, mits zij aan strenge
eisen voldoen. De PVDA wil doorgeslagen marktdenken aanpakken, zoals de
bankenindustrie. Ook richt zij zich op migratie, het vluchtelingenvraagstuk,
belastingontwijking en werkgelegenheid, waar de EU volgens de PVDA zich nog meer
op moet gaan richten.
Een eurosceptische partij is de SP. Zij zijn voor de EU maar zijn het niet helemaal eens
met de manier waarop de EU zich heeft ontwikkeld. Eurosceptisch hoeft namelijk niet
te betekenen dat men volledig tegen de EU als geheel is. ‘’De ingewikkelde en trage
besluitvorming in Brussel maakt het proces vaak ondoorzichtig en moeilijk te
beïnvloeden voor nationale parlementariërs.’’ De SP vindt de EU ondemocratisch en
wil er voor zorgen dat de Brusselse bureaucratie vermindert. Dit willen zij doen door
een orgaan op te richtten dat zich richt op het uitvoeren van de door lidstaten
genomen besluiten. De huidige Commissie wordt hierdoor dan volledig vervangen. De
(nieuwe) Commissie wordt hierbij dan aangestuurd door de regeringen en
parlementen van nationale lidstaten en door het Europees Parlement. Zij stellen ook
dat zaken als sociaal beleid, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer en
volkshuisvesting geregeld moeten worden door nationale lidstaten. Nationale
parlementen moeten dus zelf met wetsvoorstellen komen. ‘’Je kan best goed
samenwerken zonder dat je zegt: de regie ligt in Brussel’’. Hiermee bedoeld Renske
Leijten dus dat nationale lidstaten kunnen samenwerken zonder dat de EU zich overal
mee bemoeid en taken overneemt.
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Renske Leijten: ‘’Europa moet eerst problemen oplossen die er nu liggen voordat ze
gaat nadenken over uitbereiding van taken en grondgebied.’’
De PVV is de enige partij die haar standpunten niet heeft uitgewerkt wat betreft
Europese Zaken. De site staat vooral vol met uitspraken/ tweets en foto’s van Geert
Wilders. Uitspraken als: ‘Kiezen voor Nederland’. Zij willen dit doen door uit de
Europese Unie en uit de Euro te gaan. In ruil hiervoor willen zij net als Forum voor
Democratie handelsverdragen sluiten. Beide de partij vinden dat er te veel geld naar
Zuid-Europa gaat en te weinig terug komt van de EU. De PVV is een euronegatieve
partij, ook hebben zij harde eurosceptische uitspraken. Grenzen dicht en een eigen
economische beleid voeren is het doel van de PVV. De PVV wil de migrantenstroom
die naar Europa trekt niet in Nederland hebben. Een vaak gehoorde uitspraak van
Wilders: ‘Onze identiteit is in gevaar. We willen geen Eurabië worden.’ De ideeën van
de PVV zijn vooral ontstaan door de afkering tegen de islam. De-islamitering is dan
ook een woord wat vaak word gebruikt door de PVV.
GroenLinks is een partij dat vrijwel het beste aansluit bij europositieven. Groenlinks is
voor de Europese Unie en steunt haar ideeën. ‘Banken, vervuilde rivieren en
vluchtelingen laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen.’ Zij zeggen dat ze
grenzen open willen houden en samen met andere lidstaten willen zoeken naar een
gemeenschappelijke oplossing. Ook zegt GroenLinks dat de EU onze grondrechten en
bescherming garandeert. GroenLinks wil een Europa brede referendum om hiermee
van de EU een echte democratie te maken. GroenLinks kaart ook het democratisch
gehalte van de EU aan. Dit komt omdat partij vooral wat op te merken hebben over de
besluiten die achter gesloten deuren worden genomen door de EU. GroenLinks wilt
meer directe invloed van burgers en minder geheimhouding. Van zelfsprekend staat
ook het milieuvraagstuk hoog in het vaandel.
Aan de slogan ‘Kiezen voor Europa’ valt al af te leiden dat D66 een europositieve partij
is. Maar ook D66 zegt dat de EU democratischer moet. Zij willen dat het Europees
Parlement volledig wetgevings- en controlebevoegd is. Hierdoor kunnen zij zelf
wetsvoorstellen indienen en parlementaire enquêtes uitvoeren. D66 wil een gekozen
voorzitter van de Commissie. Deze voorzitter wordt op basis van coalitievorming, als
afspiegeling van de verkiezingen voorgedragen en gekozen door het Europees
Parlement. Ook willen zij de Commissie verkleinen en de commissarissen kiezen op
basis van hun capaciteit en niet vanwege de nationaliteit. In Nederland kunnen wij
individuele bewindspersonen weg sturen als ze niet meer voldoende steun en
vertrouwen geven. D66 wil dat dit ook bij individuele commissarissen kan. Als laatste
willen zij ook de vergaderingen van de EU in Straatsburg afschaffen en verplaatsen
naar Brussel, dit omdat deze vergaderingen veel geld kosten. Op het gebied van
veiligheid wilt D66 een uitbereiding van de Europese samenwerking, zoals meer
samenwerking op het gebied van Defensie. D66 is dus een partij die voor Europese
samenwerking is en wilt verder gaan met de EU in de toekomst.
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CDA beschrijft op haar site dat de EU op sommige terreinen eigen
verantwoordelijkheid onnodig inperkt, maar op andere terreinen de EU een actievere
rol moet gaan spelen. Hiermee bedoelen ze dat de EU sommige taken aan de lidstaten
over moet laten. Hiermee is het CDA beleidseurosceptisch. Nederland heeft Europa
nodig beschrijft het CDA. Over het toetreden van nieuwe lidstaten zeggen zij dat dit
getoetst moet worden aan de hand van de Kopenhagencriteria62.
Ik besloot voor mijn onderzoek een mail te sturen naar alle bovenstaande partijen met
de vraag of ik een interview zou kunnen houden met een van de Kamerleden van de
desbetreffende partij. In de mail zat een filmpje waarin ik mij voorstelde en vroeg of ik
een interview zou mogen afleggen.
Onderstaand een schema met de reacties van de partijen.

VVD
GroenLinks
PVDA
PVV
CDA
Forum voor Democratie
SP
D66
Ministerie van Buitenlandse Zaken63

Reactie – mogelijkheid – interview
Anne Mulder
Reactie – geen mogelijkheid
Reactie – geen mogelijkheid
Geen reactie
Geen reactie
Reactie – geen mogelijkheid
Reactie – mogelijheid – interview
Renske Leijten
Reactie – geen mogelijkheid – vragen
via mail uitgebreid beantwoord
Reactie – mogelijkheid – interview
Ceta Noland

62

Citaat: Europa-nu.nl
1. stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de
mensenrechten en respect voor minderheden waarborgen.
2. Een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen de concurrentie van
de EU.
3. De verplichtingen van het lidmaatschap op zich nemen, de gemeenschappelijke wet- en
regelgeving van de EU overnemen en implementeren, en de verschillende doelstellingen van de
Europese Unie ondersteunen
In 2006 is daaraan toegevoegd:
4. Toetreding van een land mag het effectief functioneren en het zich ontwikkelen van de EU
niet onder druk zetten

63

Alleen een mail verstuurd, geen filmpje toegevoegd
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7.3 Nederland ten opzichte van andere Europese lidstaten
Op de vraag hoe eurosceptisch Nederland is, ben ik gaan kijken naar verschillende
lidstaten in de EU. Om te kijken naar hoe eurosceptisch een land ik heb ik gekeken
naar de eurobarometer. Ik heb hierbij gekeken naar Eurobarometer 8964 uit het
voorjaar van 2018. Er is onder politici echter wel kritiek op de Eurobarometer omdat
het te veel bevooroordeeld over de EU lijkt te zijn. De Eurobarometer wordt nog wel
steeds gebruikt als meetinstrument. Volgens Ceta Noland zijn er kleine verschillen en
is het onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau iets nauwkeuriger. Maar de
Eurobarometer is geen slecht meetinstrument.
Bij de vraag wat het grootste probleem op Europees niveau is antwoordden de
ondervraagden in Groot-Brittannië dat dit immigratie is. Van de 28 landen stond bij 21
landen dit probleem ook op nummer één. Portugal heeft als enige land immigratie niet
in de top drie grootste problemen op Europees niveau staan.
Bij de vraag wat het grootste probleem op nationaal niveau is er een grotere
verdeeldheid tussen lidstaten.
Net als in Nederland wordt in Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken, Letland,
Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Finland gezondheid en sociale zekerheid ook
op nummer één grootste probleem geplaatst. Terwijl wanneer we kijken naar het
gemiddeld meest genoemde probleem van de 28 Europese lidstaten is dit
werkeloosheid.

Hierboven een schema van het vertrouwen in de Europese Unie. Hierin is te zien dat
in Nederland 50% van de ondervraagden de Europese Unie vertrouwt en 42% de
Europese Unie niet vertrouwt. In Groot-Brittannië is het vertrouwen in de Europese
Unie maar 30%. Dit lijkt nu verklaarbaar te zijn door de Brexit. In Griekenland is dit
vertrouwen nog lager (27%) terwijl Griekenland wel veel (financiële)steun krijgt van de
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EU. Zowel in Groot-Brittannië als in Griekenland heeft de meerderheid van de
ondervraagden geen vertrouwen in de EU.

Een andere vraag die werd gesteld is of jouw stem meetelt in de EU. Opvallend hier is
dat in Estland dit percentage het laagst is (20%) en 70% denkt dat zijn/haar stem niet
meetelt. Dit terwijl het vertrouwen in Estland in de Europese Unie wel 53% is. In
Nederland lijken we over het algemeen wel het idee te hebben dat onze stem meetelt
in de EU (55%).
De volgende vraag was hoe u de toekomst van Europa voor zich ziet.

In Griekenland is de meerderheid van de ondervraagden pessimistisch over de
toekomst van de EU. Zij zien dus geen goede toekomst van de EU. Ook in GrootBrittannië is een groot deel van de ondervraagden pessimistisch over de toekomst van
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de EU. In Nederland is de meerderheid van de ondervraagden optimistisch over de
toekomst van de EU.

In deze grafiek is te zien dat 93% van de ondervraagden de Nederlandse economie als
‘goed’ kenmerkt. In Griekenland zegt maar 2% van de ondervraagden dat het goed gaat
met de Griekse economie. 98% van de ondervraagden in Griekenland zegt dat het
slecht gaat met de Griekse economie.

Wanneer we kijken naar EU burgerschap is te zien dat in Nederland 70% van de
ondervraagden zich burger van de Europese Unie voelt. In Luxemburg is dit
percentage het hoogst (93%). In Bulgarije en Griekenland is het percentage het laagst
(51%). Echter is dit nog wel steeds een meerderheid. Zelfs in Groot-Brittannië voelt
57% zich burger van de EU en dit terwijl de Brexit al lang aangekondigd is. Zoals
mevrouw Leijten al zei kan de Brexit voor een pro-europees gevoel zorgen.
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Uit de Eurobarometer dan worden geconcludeerd dan er over het algemeen gemiddeld
genomen een positief beeld is van de Europese Unie en dat veel burgers in lidstaten
zich burger van de Europese Unie voelen.
Wanneer we kijken naar Nederland ten opzichte van andere Europese lidstaten staan
wij er positief voor. Nederland heeft een vertrouwen van 50%, wat hoger is dan het
gemiddelde, we hebben gevoel dat onze stem meetelt in de EU, zijn optimistisch over
de EU, voelen ons burger van de EU en scoren het best op de situatie van de nationale
economie. Uit de gegevens van de Eurobarometer is dus niet zozeer te zien of
Nederland een eurosceptisch land is. Bovendien kan er eigenlijk ook niet worden
gezegd dat een geheel land eurosceptisch is aangezien bepaalde mensen voor of tegen
de EU zijn. Niet iedereen in Groot-Brittannië is eurosceptisch. Maar wanneer we kijken
naar hoe Nederland tegenover de EU staat, staan wij er positief voor en lijkt een Nexit
nog ver weg te zijn. Ook Anne Mulder en Ceta Noland zeggen dat Nederland voorlopig
nog wel in de EU blijft en er weinig animo is om uit de EU te gaan.
Op de site van rijksoverheid zijn kamerstukken te zien.65
Een van die stukken is een verslag over burgerconsultaties in Nederland over Europa.
Hierin wordt gezegd dat er een grote aanhang is in Nederland voor de Europese Unie.
Dit is positiever dan in de eurocrisis maar minder positief dan begin jaren negentig. Er
wordt gezegd dat mensen die tegen de EU zijn vaak als argument hebben dat er een
verlies aan soevereiniteit/identiteit is of de hoge kosten van de EU. De voorstanders
van de EU zeggen dat Nederland een klein land is dat niet in zijn eentje kan draaien.
Ook wordt er gezegd dan mensen met een hoger opleidingsniveau vaker de EU
steunen dan mensen met een lager opleidingsniveau. Ook is er een verschil tussen
jongeren en ouderen. Jongeren zijn vaker pro- europees dan ouderen.

Conclusie
Wanneer je kijkt naar Nederlandse burgers ten opzichte van Europese lidstaten is te
zien dat wij vrij veel vertrouwen in de EU hebben en optimistisch tegenover de EU
staan. Veel Nederlanders vinden echter wel dat Europa op sommige terreinen zich met
te veel zaken bemoeit, zoals bij sociale zaken. Maar wanneer we kijken naar het geheel
hebben wij volgens de Eurobarometer vertrouwen in EU en lijken wij nog helemaal
niet zo eurosceptisch te zijn ten opzichte van andere Europese lidstaten.
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Hoofdstuk 8 Potentiele oplossingen om euroscepsis te verminderen
Politieke partijen zouden zich in grotere mate bewust moeten zijn van hun invloed op
de meningsvorming van Nederlandse burgers over Europa. Ook zouden politici zich
ervan bewust moeten zijn dat zij een onderdeel vormen van de negatieve vicieuze
cirkel die het sentiment over Europa beheerst.66
Tegenwoordig is het zo dat eurocommissarissen worden voorgedragen door nationale
aangelegenheden. Dit zorgt er echter vaak voor dat zij niet volledig objectief zijn, wat
wel het doel is in de Europese Commissie. Dit komt doordat eurocommissarissen
ernaar neigen de belangen van hun land te behartigen en niet de belangen van de EU.
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de eurocommissarissen worden
voorgedragen door partijen in het Europees Parlement op basis van zetelaantallen. De
Vervolgens dienen zij de meerderheid te halen in het Parlement om definitief
benoemd te worden. Hiermee zorg je er dus voor dat een eurocommissaris echt zijn
plek verdient en er geen sprake is van nationale voorkeuren. Hierbij zouden
eurocommissarissen ook kunnen worden ontslagen door het Europees Parlement
indien zij zich niet aan de wet houden. Zij zullen dan worden opgevolgd door een
kandidaat uit dezelfde partij.
Ook zou door het direct stemmen op Europese partijen in het Europees parlement in
plaats van nationale partijen de euroscepsis kunnen afnemen. Dit zou kunnen zorgen
voor bevordering van evenredige vertegenwoordiging van de burgers in de Europese
Unie67. Echter moeten er dan wel een hogere opkomst zijn bij de Europese
verkiezingen maar dit kan worden gedaan door de Europese partijen campagnes te
laten voeren net als bij nationale partijen.
Een ander argument voor euroscepsis is dat mensen vaak niet weten wat er allemaal
besproken wordt en dat mensen te weinig betrokken zijn bij de EU. Door het live
uitzenden van vergaderingen van de Europese Commissie zou er meer transparantie
kunnen ontstaan bij de burger en wordt er ook een duidelijker beeld geschetst. Echter
kan het ook niet zo zijn dat alle vergaderingen live worden uitgezonden zoals van de
Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Veiligheid en Defensie aangezien hier
confidentiële informatie wordt besproken die niet voor iedereen beschikbaar mag zijn.
Hierbij moeten dus duidelijke richtlijnen worden opgesteld.
Feit is dus dat burgers niet betrokken zijn bij de Europese Unie en er hier eventuele
Anti-EU bewegingen uit ontstaan. Dit komt omdat Europese burgers vaak niet genoeg
geïnformeerd zijn over de EU en er dus onvoldoende kennis over hebben. In
bijvoorbeeld Nederland bestaat er het vak maatschappijleer wat wel enigszins
informatie verstrekt over de EU maar in landen als Polen en Hongarije is dit heel
anders georganiseerd. Wanneer de EU zou zorgen voor voorlichting over de Europese
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Unie en het beleid wat men voert zorgt dit voor meer kennis over de EU onder de
bevolking. Dit zou echter wel door een onafhankelijk orgaan moeten worden
georganiseerd zodat het niet resulteert in propaganda voor de Europese Unie. Ook zou
de Europese Unie de Europese bevolking een objectieve voorlichtingsbrief kunnen
sturen samen met de stem pas om zo ook meer uitleg te geven over de werking van de
Europese Unie en de voorgestelde veranderingen.
De EU zou zich meer moeten inzetten voor projecten waar mensen van alle leeftijden
mee kunnen doen en samen gaan kijken naar oplossingen voor Europese problemen.
Deze projecten kunnen worden aangespoord op school. Ook zou het zinvoller zijn om
meer vragen te stellen over algemene problemen en niet specifieke problemen van de
Europese Unie waar mensen geen kennis over hebben.68
Veel mensen weten niet eens dat er een Europese verkiezing aan komt. Door Europese
partijen het Europees beleid te laten promoten, vlak voor de Europese verkiezingen,
zou dit ook kunnen zorgen voor een hoger opkomstpercentage bij de Europese
verkiezingen. Dit zou kunnen worden gefinancierd door een vast bedrag of percentage
van het campagnebudget.
De Europese Unie moet bovendien ook beter gaan luisteren naar kritiek die wordt
gegeven en hier een voordeel uithalen. Bijvoorbeeld bij de Brexit. De EU is in plaats
van gaan kijken naar de situatie en even de tijd nemen, als volle tegenkracht gaan
werken. Deels hebben zij hiermee voordeel behaald doordat er een weer een ‘samen
sterk’ gevoel in Europa is opgewekt. Maar er wordt ook kritiek op de Europese Unie
gegeven waar alle landen voordeel uit kunnen halen. Deze kritiek verschilt per land en
per partij. Maar feit is dat er altijd dingen zijn die kunnen worden verbeterd.

Conclusie
Problemen zoeken om euroscepsis te verminderen is erg ingewikkeld. Dit zijn slechts
een aantal potentiële oplossingen die zijn voortgekomen uit mijn onderzoek. Er is niet
één oplossing waarbij alles opeens is opgelost. Als dit zo was dan was die er
waarschijnlijk nu al wel. Dit is zeer complex en moet goed over worden nagedacht.
Niet alleen door politici maar ook door Nederlandse burgers.

Eindconclusie
Door de verschillende definities van euroscepsis is het erg ingewikkeld in te schatten
over welke vorm van euroscepsis men spreekt en wat euroscepsis precies inhoudt. Dit
komt omdat elke partij verschillend is en elke partij andere standpunten heeft. Er is
dus niet één definitie van euroscepsis welke bij alles aansluit. De definiëring van
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Mudde en Kopecky weet een globaal beeld te schetsen van verschillende partijposities
waaronder dus euroscepsis.
De Europese Unie is een samenwerking tussen, nu nog 28, binnenkort 27 lidstaten. De
Europese Unie is opgebouwd uit allerlei instellingen en organen om te functioneren.
De Europese Unie is dus geen superstaat waarin alle landen gelijk zijn. Elke lidstaat is
verschillend en heeft andere wetgeving en economieën. Lidstaten moeten wel aan
eisen voldoen maar verschillen onderling nog wel sterk. Wanneer lidstaten niet aan de
gestelde eisen doen mag de Europese Unie ingrijpen. Bijvoorbeeld wanneer er
mensenrechten worden geschonden. Dit kan zorgen voor enige kritiek tegenover de
Europese Unie.
Euroscepsis wordt een probleem op het moment dat de meerderheid van de bevolking
in een lidstaat overweegt de Europese Unie te verlaten. Voor een klein land als
Nederland is een Nexit vrijwel onmogelijk, wij zullen er economisch enorm onder
lijden. Euroscepsis is ook een probleem doordat nationalistische populistische partijen
hun voordeel eruit halen. In landen waar deze partijen in de regering zijn kan
euroscepsis voor veel problemen zorgen, zoals ondermijning van de democratie.
Echter kan de kritiek die geleverd wordt op de Europese Unie ook zorgen voor
verbeteringen in de EU.
Ook is gebleken dat de Europese verdragen, vooral het Verdrag van Lissabon hebben
gezorgd voor discussies in de EU. Met name over de rol die de Europese Unie moet
spelen en de bevoegdheden van de EU. Nog steeds is er veel discussie over
subsidiariteit. De vraag hierbij is: welke bevoegdheden moeten bij de Europese Unie
liggen en welke dingen kunnen lidstaten zelf regelen.
De motiveringen achter de euroscepsis van mensen zijn vaak verschillend. De redenen
hiervoor kunnen liggen aan het land waar je woont en hoe de economische- en
politieke situatie van dat land is. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. In Nederland
vinden veel mensen bijvoorbeeld dat er te veel geld gaat naar Griekenland. Terwijl ze
in Griekenland hier weer heel anders over denken. Zo kan euroscepsis in elke lidstaat
weer verschillend zijn. Echter is gebleken dat het vertrouwen in Griekenland in de
Europese Unie groter is dan het vertrouwen in de nationale regering. Dit geldt ook
voor Italië.
De geschiedenis laat zien dat euroscepsis niet nieuw is maar dat euroscepsis wel in de
afgelopen 50 jaar is toegenomen. Euroscepsis zorgt voor minder betrokkenheid bij de
Europese Unie en dit resulteert in anti-EU bewegingen. Bovendien ondermijnt het de
legitimiteit en daadkracht van de EU. Het huidige systeem van de Europese Unie heeft
veel verschillende instellingen die ieder haar eigen taken hebben. Echter is dit soms te
ondoorzichtig.
Gebleken is dat Nederlandse politieke partijen een grote rol spelen bij de vorming van
euroscepsis onder Nederlandse burgers. Uit mijn onderzoek is gebleken dat geen
enkele partij in Nederland het volledig eens is met alles wat de Europese Unie doet of
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is. Dit betekent niet meteen dat alle partijen eurosceptisch zijn en dat kritiek op de
Europese Unie meteen volledig afkeer van de Unie is. Elke Nederlandse partij heeft wel
iets op te merken over wat er veranderd moet worden in Europa. Er is tot nu toe nog
nooit een regering geweest in Nederland die volledig voor een federale Europese Unie
was. De Europese Unie is een enorm complexe organisatie waar vanaf het begin af aan
al kritiek op is geweest. Deze kritiek is in de economische crisis toegenomen. Nu zijn
we ten opzichte van de economische crisis positiever in Nederland over de Europese
Unie.
Het opkomstpercentage bij Europese verkiezingen is erg laag en zorgt voor discussie
binnen het Parlement. Hierin is een link te leggen met euroscepsis. Door verschillende
potentiele oplossing zoals het voordragen van eurocommissarissen door partijen uit
het parlement, het meer betrokken maken van burgers bij de EU en het direct
stemmen op Europese partijen zou euroscepsis verminderd kunnen worden en zou de
ontevredenheid binnen de Europese Unie kunnen afnemen. Echter zijn dit slechts
minimale oplossingen waar ik het mee eens ben. Feit is en blijft dat euroscepsis er is en
ook niet zomaar zal weggaan. Het helemaal wegnemen zal waarschijnlijk ook niet
mogelijk zijn want kritiek zal altijd en overal wel blijven. Echter kunnen wij wel
denken over oplossing om euroscepsis te verminderen zodat zoiets als de Brexit niet
nog een keer gebeurt.

Mijn mening
Ik ben vóór Europese samenwerken omdat ik denk dat wij als Nederland hier veel
voordelen uit kunnen halen. Ik zie euroscepsis niet per se als iets slechts. Ik denk
namelijk dat door kritisch te kijken naar de Europese Unie er veel verbeterd kan
worden. De Europese Unie is echter zo complex geworden dat niemand meer hoe het
in elkaar zit. Er is namelijk veel veranderd in de afgelopen vijftig jaar. De Europese
Unie in haar beginfase was er vooral voor economische voordelen maar zet zich nu ook
in voor mensenrechten, wat ik heel goed vind. Ik vind wel dat de Europese Unie op een
aantal terreinen initiatieven moet overlaten aan nationale parlementen, zoals op het
gebied van sociale zaken. Alhoewel ik ook vind dat wanneer lidstaten hier niet genoeg
aan doen, de Europese Unie mag ingrijpen of juist extra steunen op deze terreinen. Ik
ben het er ook mee eens dat de Commissie in zijn huidige vorm niet democratisch
genoeg is. Eurocommissarissen moeten worden gekozen op basis van capaciteit en niet
op basis van nationaliteit. Ook vind ik dat een eurocommissaris als individu mag
worden geweigerd of weggestuurd wanneer deze persoon zich niet aan de richtlijnen
houdt. Ik vind het bijvoorbeeld ook een goed dat de EU zich inzet voor vluchtelingen
en ik vind dat op dit gebied er meer bevoegdheden naar de EU mogen worden
overgedragen.
Ik zie euroscepsis dus niet zozeer als een probleem binnen een land maar als probleem
binnen de Europese Unie. Euroscepsis kan echter wel tot een bepaald punt komen
wanneer het wel een probleem wordt binnen een land. Euroscepsis wordt een
probleem op het moment dat de meerderheid in een lidstaat overweegt de Europese
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Unie te verlaten. Dit blijft natuurlijk wel de keuze van de lidstaat maar ik ben ervan
overtuigd dat in de Europese Unie blijven meer voordelen heeft dan het verlaten ervan.
Vooral een klein land als Nederland zal economisch enorm lijden wanneer er een Nexit
zal zou komen. Euroscepsis kan ook een dreiging zijn voor de rechtstaat en de
democratie. Zolang de Europese Unie bestaat denk ik dat euroscepsis altijd zal blijven.
Net zoals er kritiek is op partijen in een land zal er ook kritiek zijn op de Europese
Unie. Deze kritiek volledig wegnemen zal waarschijnlijk ook nooit lukken. Je kan als
Europese Unie mensen niet verbieden kritiek te geven, dat zou een schending van de
wet zijn. Er zullen altijd mensen zijn die ontevreden zijn of dingen anders willen. Ik
vind dat de Europese Unie beter moet gaan luisteren naar de kritiek die wordt geleverd
en specifiek naar de oorzaken voor de Brexit. Dit ook om als EU te voorkomen dat nog
meer landen de Unie willen verlaten.
Maar zoals ik al zei, een wereld zonder kritiek bestaat niet.
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Bijlage 2 Interview Renske Leijten (SP)
Ontmoeting op 12 November 2018 om 14:00 in Haarlem
Rosan: Allereerst ontzettend bedankt dat ik hier mag zijn. ik doe onderzoek naar
euroscepsis in Nederland. Hierbij kijk ik vooral naar de groei/daling. Hoe verhoudt
Nederland zich ten opzichte van andere Europese lidstaten. Wat is de rol van politici
hierbij. Wat is de rol van de Europese burger.
Ziet u Nederland als een eurosceptisch land? Hoe is dit zichtbaar?
Renske Leijten: Nederland als bevolking of Nederland als politiek?
Rosan: Nederlands als politiek
Renske Leijten: Ik denk dat de uitslag van de grondwetsverkiezingen in 2005 waarbij
niemand natuurlijk had verwacht dat A er zo’n hoge opkomst was en B dat dik 61% de
europese grondwet verwierp. Overigens hebben wij een grote rol gespeelt in die
campagne want wij zijn in januari/ februari al begonnen met artikelen schrijven,
propositie bepalen en de opbouw van eigenlijk de ‘nee’ stem te organiseren. Toen was
nog niet duidelijk dat er een referendum zou komen in mei. Het was één van mijn
eerste echte bewuste campagnes die ik heb meegemaakt toen ik bij de jongere van de
SP zat. Ik liep helemaal mee in die campagne. Ik deed ook debatten. Toen pas eigenlijk
half maart duidelijk werd, er komt een campagne, toen stonden wij al klaar. Wij waren
al aan het folderen, mobiliseren, we hadden al een debatteam die het hele land door
ging. Er zijn zelf noordelijke en zuidelijke debatteams gevormd omdat er zo veel vraag
was naar debatten. Ik zat avond en avond in debat. Je merkt eigenlijk dat de
voorstanders geen goede strategie hadden opgebouwd, anders dan als je tegenstemt
dan gaat het licht uit of dan komt er weer oorlog. Wij hadden een veel gefundeerdere
tegenstem, niet van het is niet het einde van de Unie hoor als dit niet wordt
aangenomen. Maar wat hierin wordt geregeld dat gaat gewoon veel te ver. Dat vinden
we overigens nog steeds. Je ziet dat er na de uitslag ook wel echt verwarring is geweest
en er zijn een aantal partijen na die uitslag die zich aanzienlijk eurokritischer zijn gaat
opstellen. De VVD, het CDA. Die stellen zich wel zo op maar ze tekenen wel bij het
kruisje. Dus de politiek, ik denk dat je kan zeggen dat wij een politiek hebben van de
rem maar als andere landen de voet van de rem halen, dan doen wij hem er niet meer
op. Dus daarmee zijn we denk ik in woord eurokritisch of europakritisch of
Uniekritisch. Eurokritisch kan je ook wel weer de munt mee bedoelen. Maar
instituutkritisch laat ik maar zo zeggen. Maar als het puntje bij paaltje is tekenen we
toch. Nu ik woordvoerder ben op Europese zaken, nu anderhalf jaar, merk ik heel sterk
dat iedereen er ook wel mee worstelt. In de commissie van Europese Zaken, dat is een
coördinerende commissie, waarin je veel met andere partijen ook samenwerkt om het
Nederlands belang te dienen, rapporteurs schappen wordt dat genoemd. Ik heb een
aantal op mij genomen omdat ik dacht dat ik goed op te leren maar ook cruciaal dat
wij daar in zitten. Onder andere het nieuwe meerjarig kader dus de nieuwe begroting
die in 2021 ingaat. Je ziet heel sterk dat iedereen eigenlijk zegt we volgen de regering
maar dit is onacceptabel, een grotere begroting, meer met elkaar regelen, terwijl je
gewoon kritisch kan kijken van moeten we dit wel zo doe. Maar er wordt al achter de
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schermen wel gezegd we tekenen toch wel bij het kruisje. Dus in beeld en ik ook wel in
woord, want wij hebben bijvoorbeeld ook als Kamer maar ook als regering gezegd die
digitale taks voor die grote technologische bedrijven, dat is in zijn kern een goed idee
maar moet dit nu voortrekkersrol van de Europese Unie zijn of moeten we dit juist met
de Ouzo doen. Daarin zie je dan dat er wordt gezegd er is maar één oplossing en dat is
de Europese Unie, dat wordt altijd gezegd. Eigenlijk door de eurofielen, voor ieder
probleem is maar één oplossing en dat is de Europese Unie of de coördinatie op
Europees niveau. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zijn al genoeg landen die
technigante belasting opleggen. Het feit dat Europa dan zegt wij zijn de oplossing,
daarmee remmen ze wel weer de dynamiek van onze alle andere dingen. Wij hebben
ons hier kritisch op ingezet. Maar uiteindelijk denderend die trein toch wel weer door.
Rosan: Hoe zit het dan met de Nederlandse bevolking? Waarom zijn zij
eurosceptisch?
Renske Leijten: ik denk dat dat behoorlijk in lijn ligt met hoe wij het analyseren. De SP
analyseert het zo: natuurlijk werk je samen, je kan beter samen werken, ik bedoel
oorlog voeren, een van de grote verdiensten is ook van samenwerken dat we al op ons
continent zo lang geen oorlog meer hebben. Los van dat we dat natuurlijk in het
voormalig Joegoslavië hebben gezien. Maar dat hoef je niet zo te doen dat je niet meer
de baas in eigen land bent. Voor alle problemen een Europese oplossing/ een Europese
dimensie is, ik denk dat als je daarmee aankomt dat de Nederlandse bevolking heel
europakritisch is. Terwijl als het gaat over lid zijn van een verbond die met elkaar sterk
kan staan in de wereld maar ook met elkaar dingen regelt die duidelijk niet door
lidstaten alleen kunnen, dan denk ik dat het een grote steun is. Dat is een beetje het
gekke van de positie, wij worstelen daarmee, als europakritische positie omdat je hebt
duidelijke nexiteers, duidelijke oplossing, maar niet heus. Je hebt de federalisten, dat is
ook een duidelijke oplossing maar daar zit Nederland echt niet op te wachten, ik denk
ook andere bevolkingen in Europa niet. Wat wil je dan als je europakritisch bent? Wij
hebben dat wel uitgedacht maar dat is een heel institutioneel antwoord op een heel
emotioneel gevoelt probleem van hoezo gaat Brussel hierover, hoezo zijn we hier zelf
niet de baas over. Ik denk dus als het gaat over de baas zijn in eigen land, dingen zelf
regelen waar dat kan, ik denk dat dan heel veel mensen zeggen dat is de koers die
Europa moet varen.
Rosan: Trekt dat dan ook de macht de Europese Unie uit?
Renske Leijten: Die macht is natuurlijk heel subtiel en in heel veel dingen. Maar ik
denk dat de meeste mensen wel zoiets hebben van daar hoeft Europa zich niet mee te
bemoeien.
Rosan: Vind u dat de Europese Unie te veel macht heeft? Op wat voor manier?
Renske Leijten: Ja duidelijk. Wat je ook heel erg ziet is dat de Commissie Juncker heeft
natuurlijk gezegd: wij zijn een politieke Commissie, daar waar de Commissie Barosso
toch meer dienstverlenend was aan de wensen van de lidstaten. De Europese Raad had
eigenlijk de regie. Je ziet ook telkens dat er strijd is. Macron is enorm Europeaan maar
die probeert heel erg de macht van de Commissie terug te duwen. De Commissie, dat
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zijn natuurlijk ongekozen benoemde mensen. Ook heel gek want uit iedere lidstaat
moet er één komen dus je hebt hele gekke posities. Maar die heeft ook wel echt veel te
veel de leiding en dat wordt ook veel te veel geaccepteerd. Hoe politieker de
Commissie, hoe veel meer weerstand er zal komen tegen de Europese Unie.
Rosan: Ik heb op de site van de SP gelezen dat jullie een aantal dingen willen
veranderen met betrekking tot de Commissie, een hervorming. Hoe gaat dit
precies in zijn werking?
Renske Leijten: Wat wij feitelijk doen is dat wij de Europese Commissie in zijn huidige
vorm afschaffen waarbij het politieke primaat van de Commissie eraf gaat. Je ziet dat
het Verdrag van Lissabon, de oude grondwet maar ook Maastricht, dat zijn twee
belangrijke verdragen die een soort verdeling hebben gemaakt tussen dit is Unie-werk,
dit is het primaat lidstaat en dit is zeker weten lidstaat. Wat heeft die politieke
Commissie Juncker gedaan, die is eigenlijk enorm aan het morrelen. Sociale zaken is
echt gewoon voor lidstaten en toch bouwen ze dan een social piller op en toch gaan ze
dan zeggen je moet verlengt zwangerschapsverlof voor mannen hebben. Hier ben ik
het helemaal mee eens maar ik ben het er heel erg mee oneens dat dit vanuit Brussel
komt. Daarom zeggen wij dat politieke initiatief weghalen, dan schaf je eigenlijk de
huidige Commissie af en dan wordt het een uitvoerend bestuursorgaan met dat wat de
lidstaten wensen op Europees niveau te organiseren.
Rosan: Je hebt natuurlijk heel veel verschillende lidstaten met allerlei
verschillende verdeeldheden. Hoe kan je dan zorgen dat je tot een compromis
komt?
Renske Leijten: Door te kijken of de oplossing die er nodig is, of dit een Europese
oplossing moet zijn. Begin dit jaar hadden we de ophef over de Europese Unie versus
disinfo. Dat was een clubje van vrijwilligers die naar Russisch nieuws keken en of dit
allemaal klopte of niet. Los van het feit dat ik vind dat de overheid niet moet zeggen
dit nieuws klopt en dit nieuws klopt niet, zag je dat dat bureau er was gekomen op
verzoek van de Baltische staten. Als dan andere regeringsleiders zeggen: wij zien dat
jullie een probleem hebben, wij helpen jullie daarmee dan hoeft dit niet een clubje in
Brussel te worden maar regel dit dan in de Baltische staten. Je kan dan als verbond
zeggen wij steunen dat met kennis, expertise en wij bouwen dat eventueel ook op uit
Europese middelen, dat vind ik helemaal niet zo’n punt maar nu was het idee dat de
EU versus disinfo dan ook in allerlei landen iets kon gaan beoordelen, zelfs berichten
van de NOS werden als nepnieuws weggezet. Dat is precies het pavlovmechanisme van
er is ergens een behoefte, de rest van de regeringsleiders zegt dan oké we komen
tegemoet aan dat gevoel. Ook omdat er een enorm anti-Russisch sentiment leeft in de
Europese Unie. In alle lidstaten moet we er tegen wapenen, dit is natuurlijk ook iets
tegen Rusland. Maar dit wordt dan gecentraliseerd in Brussel, het wordt meteen
opgetuigd, het wordt weer een bureaucratie in zichzelf en dat hoeft volgens mij
helemaal niet. Je kan ook gewoon zeggen kunnen we jullie helpen met onafhankelijke
journalistiek of met medialessen op school.
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Rosan: Een veel gezegde uitspraak is dat de kloof tussen de burger en de Unie te
groot is. Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat burgers meer betrokken raken
bij de Unie?
Renske Leijten: Ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Deze kloof is evident, kijk maar
naar de stemmingsuitslagen. De opkomst voor de landelijke verkiezingen is rond de
80% en de opkomst voor Europa onder de 30%. De legitimatie is er dus eigenlijk niet
of een stuk minder. Daarom is het ook niet logisch dat er meer macht gaat van het
parlement naar Brussel. Maar dichter bij komen als Unie, als doel op zichzelf vind ik
geen doel. Je moet in wat je doet laten zien dat je meerwaarde hebt. Ook allerlei
programma’s zoals studeren beurzen geven, ik vind dit rieken naar een omkoopbeleid
waarbij wij wel belastinggeld van iedereen wordt gebruikt.
Rosan: Vind u dat het percentage van de Europese verkiezingen omhoog moet?
Renske Leijten: Ja, dat lijkt mij heel erg goed. Ik denk dat het heel slecht is als er
democratie is of als er mogelijkheid is om je stem te laten horen en heel veel mensen
keren zich daarvan af. Over het algemeen zijn dat ook de mensen die zich al in de
steek gelaten voelen door de politiek. Daarin versterkt het zichzelf want de bewuste
kiezer gaat kiezen, die weet daarmee goed op te komen voor zijn belangen en degene
die denkt het maakt mij niet uit, die kiest niet maar zijn belangen worden vervolgens
ook niet behartigd. Dat zie je overigens met lokale verkiezingen heel sterk, de buurten
die het eigenlijk het meest nodig hebben om een goede vertegenwoordiging te hebben
daar is de opkomst 40% en de buurten die alles gedaan krijgen want ze hebben geld,
macht, kennis en contacten, is de opkomst 80%. In de gemeenteraad hebben zij dus
een grotere stem dan ze maatschappelijk hebben. Dat is een probleem van de
democratie zelf en dat is de politieke partijen aan te rekenen. Wij denken er ook over
na; wat moeten we daarmee en wat kunnen we daarmee. Het cynisme over politiek in
zijn algeheel wordt daarmee alleen maar groter natuurlijk.
Rosan: Hoe zou je dit dan meer toegankelijk moeten maken zodat het
percentage omhoog gaat?
Renske Leijten: Ik denk dat mensen heel erg het idee hebben dat dit iets is wat ze niet
kunnen beïnvloeden omdat ze het idee hebben dat die trein toch wel doordendert. Dat
is ook wel iets waarin ik ze gelijk moet geven. Je ziet ook bij landelijke verkiezingen als
er een momentum is en de vraag is wie wordt de grootste, dat mensen nog meer
geneigd zijn om te gaan stemmen. Er staat dan echt iets op het spel en dan gaan
mensen naar de stembus.
Rosan: En vindt u dan dat de Europese Unie hier iets aan moet veranderen?
Renske Leijten: Oh nee, alsjeblieft niet. Wel in eigen land initiatieven als opkomst
campagnes en de noodzaak van kiezen overbrengen. Dat is heel erg nodig. Ik denk dat
de Europese Unie dat zelf niet moet doen. Maar dat is net zoals jij zegt ‘ er is een kloof
tussen Europese burgers en de Unie’ ; ik geloof niet in Europese burgers. Ik geloof niet
dat we elkaar naar het leven staan, maar Nederland is echt heel verschillend van
Portugal en Portugal weer heel verschillend van Polen. Ik denk dat één van de
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basisproblemen binnen de Unie en hoe het zich nu manifesteert en hoe ze nu politiek
bedrijft.... De interne markt is voor de handel opgezet en daar is best wel wat voor te
zeggen, maar doordat je de interne markt steeds belangrijker hebt gemaakt, doen ze
nu alsof de arbeidsmarkt van Polen en Portugal dezelfde zijn, maar ook de behoefte
van Nederland en de Esten hetzelfde is. Dat is niet zo. Ze zouden dat veel meer moeten
erkennen, dat er wel een overkoepelend beleid van handel kan zijn, of van onderzoek
of van wetenschap met daarin de samenwerking, maar dat de middelen echt middelen
zijn en geen doelen in zichzelf worden. Er komt nu bijvoorbeeld een
arbeidsagentschap, die gaat dan kijken naar hoe kunnen wij ervoor zorgen dat daar
waar er arbeidstekorten zijn en daar waar er werkeloosheid is dat we dat bij elkaar
brengen als een soort van uitzendbureau. Als hier op de arbeidsmarkt nu tekorten zijn
en het wordt overspoeld met Italiaanse jongeren omdat die werkloos zijn, dan zal dat
nog niet het grootste probleem zijn. Als dat straks overspoeld wordt door Kroaten, dan
weet ik wel dat hier het draagvlak echt ondermijnd wordt voor die Unie omdat het
rondpompen van goedkope arbeidskrachten helemaal niet ten gunste is van de
Nederlandse samenleving. Er zijn in Den Haag al hele buurten aan het ver-Polen. Niets
mis met de Polen, maar je ziet hier gebeuren wat er ook in de jaren zeventig gebeurde
met de eerste migrantenstromen van de naar hier gehaalde Marokkanen en Turken en
de permanente vestiging daarvan, nou we zijn die integratie nog steeds niet te boven
zeg maar. Het is allemaal gunstig voor de werkgever, maar is het ook gunstig voor de
samenleving? Scholen die te maken hebben met permanente stroom van kinderen die
een taalachterstand hebben, daar zie je gewoon als het nieuwe probleem van de
toekomst. Pak dit dan goed aan, maar dat wordt ook niet gedaan. Dat zit in de
basisgedachte dat je mensen kan laten doorstromen. Dat is niet in het belang van de
samenleving, maar in het belang van de bedrijven om de lonen laag te houden. Dat
voelen heel veel mensen, dat het belang wat Europa dient, niet per definitie het belang
van de gewone mensen is, maar het belang van het bedrijfsleven. Daar worden mensen
heel erg cynisch van.
Rosan: Als je dan kijkt naar de Eurokritische houding, hoe staat Nederland dan
ten opzichte van de andere Europese landen?
Renske Leijten: Nederland heeft, als het gaat over deze interne markt en ook met
werknemers, een hele katalyserende rol. Daar is ze dan minder kritisch op, want dat
komt ze heel goed uit en het komt de grote bedrijven ook goed uit. De Europese Unie
is nu toch de maat en de schaal die zij propageert die is groot en die is multinationaal.
Omdat ze regels wil maken voor het gemak van multinationale bedrijven of onze
belastingwetten, legt ze permanent 1 maat op en dat is dat multinationale
bedrijfsleven. Een voorbeeld is de AVG, de privacy verordening. Ik denk dat iedereen
vindt dat er goed met je gegevens om moet worden gegaan, maar alle gegevens die je
hebt van iemand, ook als zzp-er, als sportclub, als kerkvereniging, die wordt op
dezelfde manier behandeld als wat een multinational ermee kan doen. Een
multinational kan echt macht uitoefenen, terwijl een school gaat echt met jouw
persoonsgegevens niks doen, maar die durven nu geen foto’s meer te plaatsen. Je ziet
dat de maat waarop een goede maatregel wordt gemaakt, in de uitvoering niet meer bij
te benen is voor die kleine partijen. Daar komen dan waarschijnlijk wel de eerste
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boetes omdat die kleine partijen geen legal office hebben die flink in de weerstand kan
komen. Dat ondermijnt draagvlak.
Terug naar jouw vraag: moeilijk, wij zijn nu natuurlijk op zoek naar nieuwe
bondgenootschappen. We leunen tegen het Verenigd Koninkrijk aan die nu wel de
Eurosceptische kooltjes uit het vuur nam. We proberen daar nu een nieuw verbond
voor te smeden. Ik denk dat je meer kan analyseren wat voor stromingen zijn er?
Noord-Zuid als het gaat om de Euro, maar ook zie je dat de nieuwe ‘oude’ Sovjet staten
een grote macht aan het vormen zijn en die vinden het prima als Europa meer
coördineert. Je ziet ook dat landen als Roemenië en Bulgarije, Slovenië, dat daar de
investeringen in infrastructuur puur Europese gelden zijn. Die gaan echt niet tegen
Juncker zeggen, mag het een tandje minder? Daarin zie je dat onze positie van ‘doe
maar een beetje rustig aan’ erg verwaterd door die uitbreiding. Ik denk dat als het gaat
om hoe wij ons verhouden tot de andere landen, dat je vooral blokken ziet. Nederland
heeft met de Hanze coalitie waarover nu gesproken wordt, nog niet eens een
blokkerende minderheid. Het is mij opgevallen dat in de vorige overleggen onder
voorzitterschap van met name Oostelijke landen (Bulgarije, Estland, Roemenië), dat de
uitbreidingsagenda met Servië enorm gepushed werd. Dat komt omdat die landen
voor hen dichtbij liggen. De landen zoals Nederland, Denemarken en Belgen, Duitsers
idee hebben om rustig aan te doen. Dan zie je blokvorming. Conclusies dat Nationale
parlementen voor de uitbreiding waren, hebben wij toen geblokkeerd. Dat is toen op
heel hoog niveau aangepast in de resoluties. Er is toen gedreigd door een aantal landen
om over alle conclusies aparte resoluties te maken om over te stemmen. Dat is hoog
spel. Allemaal achter gesloten deuren hoe om te gaan met bijvoorbeeld veto’s.
Problemen zoals in Hongarije en Polen over hoe je om wilt gaan met de rechtstaat
wordt ook dan weer geblokkeerd door anderen. Europa moet eerst maar eens goed
gaan nadenken over de huidige partners voordat ze gaat denken aan uitbreiding.
Rosan: Wat vind u van de Brexit en wat zijn daarvan de grote gevolgen?
Renske Leijten: de Brexit is een echte straf exercitie geworden. Het mag vooral niet
gunstig zijn voor het Verenigd Koninkrijk om de Unie te verlaten. In zekere mate snap
ik dat wel. Ze hebben in UK nog geen plan de campagne hoe dat er uit moeten komen
te zien, dat komt ook door de onderhandelingsstrategie van de Europese Unie zelf.
Wat voor gevolgen het gaat hebben, op gebied van handelsbelangen kun je dit heel
duidelijk uittekenen. Het geen-deal scenario kun je uittekenen in luchtvaart, handel,
weer douane. Financieel gaan we dit enorm voelen. De Engelsen hebben dan een
enorm uitstaand bedrag wat ze aan de Europese Unie moeten betalen, maar niet gaan
betalen. Dat moeten de lidstaten dan gaan betalen. Het gekke is dat de Brexit op de
een of andere manier ook wel weer gaat zorgen voor eenheid onder de 27
achtergebleven staten. Gevoel van wij met z’n allen tegen UK. Onduidelijk hoe de
relatie gaat worden en wat dit voor de Nederlandse positie betekent. Hoe meer we
overhevelen naar Brussel, hoe ongeloofwaardiger de landelijke politiek wordt. Die
dynamiek is niet duidelijk. UK heeft heel erg op dit gevoel geacteerd. Unie is in haar
reactie heel dom. Ze hadden even gas terug kunnen nemen, maar geven nu juist extra
gas. Dat vind ik heel dom. UK gaat niet voor harde Brexit.
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Rosan: Werkt de Brexit aanstekelijk voor Euroscepsis in Nederland?
Renske Leijten: Ik denk dat je nu ziet dat de Brexit, maar ook de berichtgeving over de
ruzie in UK nu werkt in een pro-Europees gevoel. Mensen zeggen dat UK failliet zou
gaan, dat geloof ik niet. Je moet echter wel luisteren naar de oorzaak van het
sentiment. Het ging heel erg over ‘ take back control’ en dat gevoel herken ik wel heel
erg onder groepen NL-ers; De Europese Unie speelt alleen maar de baas.
Rosan: In welke opzichten is de EU onmisbaar voor NL?
Renske Leijten: Volgens mij is het heel erg verstandig dat je internationale
handelsbelangen over de grenzen heen goed coördineert, afspraken maakt over goede
standaarden voor landbouw en mensenrechten. Overigens zie je ook dat de nationaal
afgesproken standaarden vaak ondermijnd worden door de Europese standaarden die
veel lager liggen. Klimaatafspraken, milieuzaken, asielzaken. Hoe je samenwerkt in
bijvoorbeeld Wetenschappelijk Onderwijs. Geld voor economische ontwikkelingen
voor regio’s wordt niet altijd goed besteed, dat komt door de manier hoe
subsidiestromen zijn ingedeeld.
Rosan: Hoe ziet u de toekomst van de Europese Unie voor zich?
Renske Leijten: Als je de route ziet van Juncker en consorten dat er meer Europese
regie moet komen, zal dat de Unie opblazen. Buitenlanden zijn dan zondebok. Risico
dat te weinig wordt onderkend. Je ziet dat in Italië al met de partijen die tegen EU aan
schoppen en daar stemmen mee winnen. Vraag is of de EU daarmee de strijd zo hard
moet aangaan.
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Bijlage 3 Interview Anne Mulder (VVD)
Ontmoeting op 6 december 2018 om 11:00 op het Binnenhof, Den Haag
Rosan: Allereerst ontzettend bedankt dat we hier mogen zijn. Ik doe onderzoek naar
euroscepsis in Nederland. Hierbij kijk ik toename van euroscepsis in Nederland. Hoe
verhoudt Nederland zich ten opzichte van andere Europese lidstaten. Wat is de rol van
politici hierbij. Wat is de rol van de burgers in Europese lidstaten.
Ik vroeg mij af: Ziet u Nederland als een eurosceptisch land?
Anne Mulder: Wat is eurosceptisch?
Rosan: Ik definieer eurosceptisch als een kritische houding ten opzichte van de
Europese Unie maar dit hoeft niet meteen te betekenen dat er volledige afkeer is van
de Europese Unie. Het kan ook slechts kritiek zijn zonder afkeer van het lidmaatschap.
Hoe definieert u euroscepsis?
Anne Mulder: Ik definieer het in mijn eigen woorden. Ik denk dat Europa.. is een
normale politieke onderhandelingsarena, net als het binnenhof, daar komen
verschillen groepen en belangen bij elkaar en die gaan ergens naar een besluit,
uiteindelijk. Dat is Europa ook, daar komen 28 en straks 27 landen bij elkaar met
verschillende belangen dus het is binnenhof in het kwadraat. De vraag is dan niet of je
eurosceptisch bent of niet, de vraag is wat vind je dat Europa moet doen. Europa moet
de grote grensoverschrijdende problemen oplossen die landen niet zelf of kunnen
lossen, dus klimaat, terrorisme, migratie. Dit stopt niet bij de grens. Dit zijn typische
onderwerpen die je op het niveau van Europa zou moeten oplossen. Dus daar moet
Europa een stap zetten. Ook voor handel. Als Nederland hebben wij belang bij een
interne markt, wij zijn een vrij klein land. Hoe groter de interne markt, hoe groter ons
achterland. Zonder hindernissen kunnen handelen. Dus daar zit ook een belang. Het
derde is dat Europa van belang is als een blok in de wereld. De wereld wordt onzeker,
we zien de opkomst van sterke mannen: Putin, Erdogan, China, Trump op zijn manier.
Dus schokken in de economie en in de veiligheid vang je beter op als groep dan in je
eentje. Dat zijn de Nederlandse belangen in de Europese Unie en daar moet je
achteraan gaan, daar moet je onderhandelen. Dan is meer Europa best goed op
sommige terreinen. Is dat kritisch? Het is gewoon definiëren wat zijn de Nederlandse
belangen. Waar ga je achteraan. Dan zijn er ook dingen die Europa niet hoeft te doen.
Waarom moet Europa zo veel geld uittrekken voor landbouw?
Rosan: Op wat voor gebieden bent u nog meer sceptisch tegenover Europa?
Anne Mulder: Zo gauw Europa problemen gaat oplossen die landen best zelf kunnen
oplossen. Dan wordt ik kritisch. Als je kijkt naar de Europese begrotingen, waar heel
veel geld nog steeds naar landbouw gaat. Maar directe inkomensondersteuning voor
boeren, is dat nou een taak van Europa? De VVD denkt van niet, dat kan een stukje
minder. Dan is de vraag die ik heb van wat zit er nou achter, achter al die drijvers om
meer naar Europa te brengen. In sommige landen waren de afgelopen decennia
communisten aan de macht. Die gebruikte de overheid, staatsinstituties om de eigen
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bevolking te onderdrukken. Dus hebben mensen weinig vertrouwen in hun eigen land.
Dus gaan ze naar Brussel kijken voor onderwerpen. Wij zeggen in de VVD, ga dan niet
naar Brussel kijken voor oplossingen maar probeer je eigen instituties te versterken.
Zorg voor een onafhankelijke rechterlijke macht. Zorg dat je een kadaster hebt,
Griekenland. Zorg dat je onafhankelijke organen hebt, zoals een Raad van State en een
Centraal Planbureau. Dan ben je een land wat goed draait. Wij zijn een land waar de
bevolking meer vertrouwen heeft in de Nederlandse instituties dan in de Europese. De
andere landen zijn wel te begrijpen, als je wordt onderdrukt, zoals Griekenland door
kolonels of Frankrijk en Portugal door dictators en Oost-Europa door communisten,
dan kijk je naar Brussel voor de oplossing. Je moet daar van af. Is dat dan eurokritisch?
Dat is volgens mij gewoon een realistische benadering.
Rosan: Denkt u dat er een verschil is van euroscepsis onder politici en burgers?
Anne Mulder: Ik kan met euroscepsis niet zo veel. Als je kijkt naar het laatste
onderzoek, focusgroep. Verwey Jonker heeft dat gedaan. Dat is het meest recente wat
er is. Dan zie je dat Nederlanders best in de Europese Unie willen blijven. Je kan ook
niet veel anders zegt men. Ik wil niet zeggen noodgedwongen maar je ontkomt er niet
aan. Maar dan wel eentje die draait, waar je niet te veel geld aan uit wil geven. Is het
volk dan eurosceptisch? Ze zijn kritisch op bepaalde delen. Dan zitten wij op dezelfde
lijn.
Rosan: Wat is dan de houding van Nederland ten opzichte van andere Europese
lidstaten?
Anne Mulder: Nederland is tamelijk, dat is iets van de laatste twintig jaar, kritischer
geworden op Europa, terwijl andere lidstaten omdat ze het zelf niet kunnen, gaan ze
naar Europa kijken. Een Europees Openbaar Ministerie. Omdat hun eigen Openbaar
Ministerie het niet goed doet. Ze willen graag geld voor hun economieën uit het
cohesiefonds omdat ze zelf te weinig geld hebben. Dus eigenlijk moeten die landen
sterker worden dan hebben ze Europa veel minder nodig.
Rosan: Wat zijn nog meer gebieden waarom u denkt dat wij kritischer zijn
geworden?
Anne Mulder: Ik denk, de begrotingen zijn belangrijker. Eurozone is een interessante.
Aan de ene kant ontkom je er niet aan mee te doen. We zaten al gekoppeld aan de
Duitse mark dus onafhankelijk was onze Gulden niet. Maar je wilt niet dat er geld
wordt overgeheveld naar arme landen. Het Eurozone budget. Je weet dat als je de
kosten en baten maken dat we bij Europa uiteindelijk winst hebben onder de streep.
Over de punten die ik noemde over de interne markt. Overigens zijn er ook een paar
minpunten. Die minpunten die probeer je zo klein mogelijk te maken. Dat zie je
volgens mij ook wel terug onder de surveys onder de bevolking. Steun aan
Griekenland, een land wat er zelf een puinhoop van maakt, dan wordt de bevolking
heel ontevreden.
Rosan: Vind u dat de Europese Unie te veel macht heeft?
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Anne Mulder: Dan moeten we definiëren waar dan precies. Je kan dat niet in het
algemeen zeggen. Te veel macht? Op bepaalde gebieden dus niet. Je zou willen dat ze
wat meer doen aan die interne markt om die barricades die er nog zijn op te ruimen
zoals diploma eisen. Duitsland doet het ook, de eigen markt wat af te schermen. Dus
daar zou je juist wat meer macht willen hebben.
Rosan: En op wat voor gebieden niet?
Anne Mulder: Als het gaat om de begroting, dan wil je juist dat dit kleiner wordt. Dat
er minder budget is.
Rosan: Ik heb gelezen op de site dat de toetredingsvoorwaarden met betrekking tot
nieuwe lidstaten strenger moeten worden.
Anne Mulder: Niet strengere toetredingsvoorwaarden, we willen dat de
toetredingsvoorwaarden strenger worden toegepast. Dus de criteria die er zijn, zijn
goed. Punt is alleen dat ze niet streng genoeg worden toegepast. Want wat gebeurt er,
de Europese Commissie noemt zichzelf een politieke commissie. Frankrijk overtreed
het stabiliteits en groeipact, dat gaat over de Euro. Dan zegt de Commissievoorzitter
Frankrijk is Frankrijk. Als het gaat om de toetreding van de westelijke Balkan, ze
voldoen niet aan de criteria. Dan wil je niet dat de Europese Commissie zegt, toe maar
de Balkan is de Balkan. Dus de regels die er zijn, zijn goed maar moeten strikter
worden toegepast.
Rosan: Op wat voor manier wilt u dit strikter gaan toepassen?
Anne Mulder: Als je kijkt, bijvoorbeeld Albanië, dit voorjaar. Het land wilt graag bij de
Europese Unie. De onderhandelingen of gesprekken erover zijn nog niet begonnen.
Albanië moet aan een aantal eisen voldoen. Deze Commissie zegt, Albanië voldoet aan
die eisen. Nederland maakt een eigen segment van de situatie en zegt ze voldoen er
niet aan. Dus wij vinden die Europese Commissie te soft omdat ze politiek denken van
ja geopolitiek, misschien krijgt Turkije daar een grote invloed, laten we ze er maar bij
halen. Wij zeggen, dat kan wel maar dat is niet je afweging. Je moet kijken, dit zijn de
criteria, voldoen ze wel of niet en daar niet nog een andere afweging bij halen zoals de
Commissie nu doet. Dus daar zijn wij strenger dan de Europese Commissie. Nederland
en ook de Tweede Kamer. Dus de toetredingsgesprekken met Albanië zijn ook
voorlopig niet gestart.
Sanne: Ik had een vraag. Want u zei dat de EU vindt dat Albanië wel aan de eisen
voldoet.
Anne Mulder: De Europese Commissie
Sanne: De Europese Commissie, waar houden zij wel rekening mee waar wij
geen rekening mee houden?
Anne Mulder: Ik denk dat ze softer zijn. Waarom? Als je praat met de Europese
Commissie dan hebben ze het niet alleen over de criteria maar ook over de
geopolitieke situatie. We moeten Albanië wel een perspectief geven want anders gaan
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Rusland, Turkije en China komen aan de macht op de westelijke Balkan. Dus als wij ze
nu te lang afhouden vallen ze in de hand van die landen. Dan ben je niet meer bezig
met het toepassen van criteria dan ben je bezig met andere zaken. Dan zie je dat de
bevolking in Nederland, dat staat ook in die onderzoeken, dan bij die uitbreiding van
de Europese Unie ze zeggen: nee. Dus ik heb geen verhaal. Dus als de Europese Unie
wordt uitgebreid met deze landen terwijl ze niet voldoen aan de criteria, neemt de
euroscepsis, als we het zo noemen, neemt toe. Ik zeg dat ook. Je kan wel soft zijn maar
wat je wint aan steun daar, verlies je in Nederland. Wat wil je?
Rosan: Ik ben ook gaan kijken naar het referendum over de Europese grondwet in
2005. Toen waren jullie voor, ik vroeg mij af zouden jullie nog steeds vóór een
Europese grondwet zijn en vóór dit referendum?
Anne Mulder: Dat weet je nooit, 14 jaar later. Dat kun je zo niet meer zeggen.
Rosan: Bent u voor een Europese grondwet?
Anne Mulder: Voor een verdragswijziging? Hangt er vanaf wat je dan wijzigt. Maar ik
denkt dat als je de deur open zet voor een verdragswijziging dat er weer allerlei
mensen komen van allerlei landen, die ik niet zou willen. Ik denk niet dat dat aan de
orde is de komende 5 tot 10 jaar, een verdragswijziging. Wat als je dat doet open je
pandora’s box. Dus dan wil iedereen weer wat waardoor het weer de verkeerde kant op
gaat. Dus dat is niet meer aan de orde.
Rosan: Heeft u bij het referendum ook vóór gestemd?
Anne Mulder: Ik heb toen ook vóór gestemd maar ik was geen Kamerlid.
Rosan: Waarom was u vóór?
Anne Mulder: Omdat ik denkt dat de Europese Unie brengt je verder. Wij zijn
afhankelijk van andere landen. Die relaties zijn heel nauw. Dus als je dat kan
intensiveren is dat niet verkeerd. Maar de bevolking was twee derde tegen… maar ik
ben nu 14 jaar later Kamerlid en dan heb ik gewoon te werken met de werkelijkheid.
Als volksvertegenwoordiger is je taak heel eenvoudig. Je bent een soort veermannetje
tussen het land en Den Haag, bestuurlijk Den Haag en in mijn geval ook Brussel. Dus
ik kijk wat speelt er in het land, je ziet een zekere kritiek op de Europese Unie. Niet te
veel betalen, geen uitbreiding, beperking tot de kerntaken, niet vergaderen in
Straatsburg liever van die locatie af. Dat is het draagvlak hier. In Brussel spelen ook
afwegingen, we moeten wat doen met klimaat, veiligheid, migratie. Dus ik ben bezig
om de opvatting van de bevolking, als die al homogeen is, naar Brussel te brengen en
ook weer terug te halen wat de agenda is in Brussel. Dit zijn toch de grote thema’s die
we met ze allen moeten oplossen. Dat zeg ik ook tegen mensen. Ik zeg; ik ben niet
tegen de uitbreiding als de landen maar voldoen aan de criteria want ze worden
omringd door landen van de EU, de Westelijke Balkan. Er komt een moment dat je ze
erbij moet hebben, als ze maar voldoen aan de criteria. Dus ik gooi de deur niet dicht.
Dat zeg ik ook tegen de mensen op de radio; we hebben belang bij een stabiele Balkan,
het is onze achtertuin, kijk naar de oorlogen van 20 jaar geleden. Dus ik ga niet zeggen;
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nooit... De bevolking wil dat misschien wel horen. En in Brussel ben ik ook aan het
schaken, daar zeg ik mijn bevolking wil niet zomaar mee. Ik moet dus toetsen of er
draagvlak is, of proberen dit te creëren en kijken wat de bevolking wil en dat weer in
Brussel neerleggen. Dat is het werk.
Rosan: Waarom denkt u dat de bevolking er dan zo in staat, dat zij liever
hebben dat u zegt; alles dicht?
Anne Mulder: Ik denk dat de uitbreiding van de EU in 2007 met landen als Polen,
Bulgarije, Hongarije; die hele grote uitbreiding, dat dat te snel is gegaan. Als je kijkt
wat er gebeurt in Polen met rechters die niet meer onafhankelijk zijn, dat het al zover
is dat Nederland geen verdachten meer uitlevert aan Polen, dan denken mensen; dat is
een gek land. Wil ik daar bij horen en zij bij ons? We hebben wel een paar grote
bevoegdheden: juridisch, een alles overkoepelende rechterbank. Dus je zit wel in
eenzelfde juridische systeem uiteindelijk en wil je daar zitten met landen die zich zo
gedragen waar de rechters niet meer onafhankelijk zijn? Het antwoord van de
Nederlanders is dan nee. Het draagvlak wordt dan uitgehold door landen zoals Polen,
Hongarije en Bulgarije. Veel Nederlanders willen daar niet bij horen. Duitsland, Belgie
helemaal prima.
Rosan: Vindt u dan dat de Nederlandse regering iets moet doen of de EU?
Anne Mulder: Allebei. De Europese Unie moet iets doen maar ook de regering moet
helpen.
Rosan: Op wat voor manier?
Anne Mulder: Rechters opleiden, bilateraal aanspreken. Wat moeten wij nu met
verdachten van criminele activiteiten, moeten die hier dan vrij rondlopen in
Nederland? Idioot.
Rosan: De opkomstpercentages bij de Europese verkiezingen lagen niet hoog, rond de
40% en met een dalende trend. Moet dit omhoog?
Anne Mulder: Moet is ook zo’n woord, ik ga daar niet over. Voor de legitimiteit van de
verkiezingen is het natuurlijk wel goed. Voor mij persoonlijk heb ik daar niet zo’n
mening over. De vraag is, waarom daalt het? We hebben daar in het
verkiezingsprogramma wel iets over genoemd. Bijvoorbeeld of er geen
vertegenwoordiging in zou moeten van het nationaal parlement. De opkomst van onze
landelijke verkiezingen is 80%. Dat is dan veel meer gelegitimeerd. Het parlement is
groot en erg met zichzelf bezig. De vraag is of het percentage omhoog moet. De vraag
is of je dat moet willen of ze relevanter zouden moeten zijn.
Rosan: Zou u ze relevanter willen maken?
Anne Mulder: Nee waarom niet; er is het probleem dat er geen Europeanen zijn. Het
heeft elementen van een federatie en het heeft elementen van nationale staten. Het is
een mix. De Europees parlement is een federaal instituut. Europa bestaat uit
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verschillende volken en staten. In Amerika wordt uitgegaan van 1 volk. In Europa
bestaat dit niet.
Rosan: Vindt u dat de kloof tussen de EU en de burger te groot is?
Anne Mulder: Dat hangt er vanaf hoe je daar naar kijkt. Als je kijkt wanneer de
Europese leiders met elkaar overleggen zo 1 keer per twee maanden, dan is er wel
aandacht en leeft dat wel en is de afstand niet echt groot. De democratische legitimatie
is op orde want altijd wordt voor een Europees overleg eerst het nationaal parlement
zodat iedereen kan zien wat hij doet. De onderwerpen staan wel verder van de burger
af en zijn soms heel technisch. Ik vind de afstand niet groot, ik begrijp wel dat die er is.
Rosan: En de afstand tot de Nederlandse burger?
Anne Mulder: Ik denk dat de belangstelling voor Europa er is als die gaat over de Euro,
Griekenland, migratie, klimaat, veiligheid, samenwerking van veiligheidsdiensten.
Maar ik denk dat daarna de belangstelling wel snel ophoudt. In de Nederlandse
politiek gaan de onderwerpen niet over Europa, daar gaat het over zorg. Er is nog wel
zendingswerk te doen als het gaat over Europa. Het is voor veel mensen toch wel ver
weg. Mensen zijn meer bezig met alles wat direct in de eigen omgeving gebeurt; eigen
wijk, buurt en stad. Mensen zijn over het algemeen niet bezig met politiek, tenzij het
ze zelf raakt.
Rosan: En als we kijken naar de Brexit. Wat denkt u dat er gaat gebeuren na de
Brexit?
Anne Mulder: De EU wordt kleiner en daardoor ook zwakker, geopolitiek. Het is een
aderlating.
Rosan: Denkt u dat dit invloed heeft op andere landen in de vorm van
euroscepsis?
Anne Mulder: In Nederland is de steun voor de EU toegenomen onder de bevolking na
de discussie over de Brexit vanwege de economische chaos die is ontstaan. Het is
natuurlijk wel een negatieve benadering; het is niet dat de EU intrinsiek populairder is
geworden. De meerderheid van de bevolking wil toch wel bij de EU horen. Nexit is niet
meer populair.
Rosan: Hoe ziet u de toekomst van de EU?
Anne Mulder: Europa gaat gewoon door. Er is een heel gewone onderhandelingsarena
die werkt. Er vallen weinig stappen te zetten Er zal niet heel veel gebeuren. Ik ben niet
zo bang voor de Balkan, misschien wel voor de cultuur. Ik denk echter dat het de
komende 5-10 jaar gewoon zo door gaat. Er zal niet veel verdieping komen. We gaan
gewoon doormodderen en dat is niet erg. Stilstand is niet negatief. Er zal niet veel
veranderen, veel onderwerpen zitten vast. Dus concentreren op kerntaken als
economie en veiligheid. Er komt niet een grote verdragswijziging tenzij er een grote
crisis komt, maar dat is niet de verwachting. Er is nu een realistische houding ten
opzichte van de EU en dat is prima.
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Bijlage 4 Interview Ceta Noland (Ministerie van Buitenlande Zaken)
Ontmoeting op 6 december 2018 om 12:30 in het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Den Haag

Ceta Noland: EU burgerconsultaties zijn
nu in volle gang, 27 lidstaten waarin
consultaties uitgevoerd zoals land zelf
wil. Op initiatief van Macron. In
Nederland heeft het SCP het onderzoek
uitgevoerd als neutrale partij ten
opzichte van de burger; per kwartaal de
burgerperspectieven uitgevraagd. Daar
zitten ook EU vragen in. Daarnaast in 5
steden consultaties over representatieve
groep van de samenleving.
Informatie via Eurobarometer: vragen zijn erg leidend. Om een goed beeld te krijgen
van wat de Europese burger nu echt vindt is dat mager om dat te werken met multiple
choice. Doorvragen geeft een veel beter beeld. Eurobarometer is wel heel goed om de
trends weer te geven. We hebben na Brexit referendum even een opleving gehad.
Meerderheid is wel voor continuering van het lidmaatschap. Redenen hiervoor
verschillen heel erg per land. Voor Nederland is dit heel pragmatisch vaak de reden dat
het goed is voor de economie.
Rosan: Op welke gebieden zijn burgers eurosceptisch?
Ceta Noland: Dat verschilt natuurlijk, ook afhankelijk hoe je euroscepsis definieert. Je
kunt sceptisch zijn over de EU, zonder dat je vindt dat Nederland er uit moet. Dus niet
100% oke, maar zonder er direct uit te stappen. We moeten er als Nederland wel wat
aan hebben. Euroscepsis betekent voor mij niet dat Nederland uit de EU moet stappen.
En wat je dan vindt dat de EU anders moet doen, dat verschilt ook. In Nederland komt
daar uit sociale zekerheid is belangrijk op nationaal niveau. In Europa zit Nederland bij
ieder besluit. De minister besluit of Nederland wel of niet meedoet per onderwerp. De
commissarissen bepalen niet wat de lidstaten moeten doen. Sommige landen hebben
een veto. Het is een verlengstuk van de Nederlandse politiek. Heel veel Nederlanders
weten niet precies hoe de EU nu in elkaar zit en vinden het heel ingewikkeld. Er wordt
niet veel tijd aan besteed, ook niet in onderwijs. Heel veel mensen zullen zich ook niet
realiseren wat het EU-lidmaatschap betekent voor de burgers.
Rosan: Denkt u dat de Brexit als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere
landen?
Ceta Noland: Je ziet nu wel dat de peilingen zijn beïnvloedt door de Brexit. De chaos
die er nu door is ontstaan is voor veel andere landen reden om positiever te zijn tov de
EU. De uitslag van het referendum in UK was met een heel kleine voorsprong voor
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Brexit. UK is er ooit bijgekomen omdat het economisch niet goed ging met Engeland,
maar er blijft toch verschil tussen UK en Europa. Wij hebben op alle openbare
gebouwen ook vlaggen van de EU dat is in UK nooit zo geweest. In UK zijn er
parlementariërs die oprecht geloven dat er UK nog een wereldmacht is en nog net als
vroeger een machtsblok is die op zichzelf het beste handel kan drijven. In Nederland is
dat heel anders; wij zijn te klein en hebben een heel open economie, exportland, veel
kleine bedrijven met in Europa heel belangrijke handelspartners. Een deel van de
bevolking ziet het ook nog als vredesproject dat we in Europa geen oorlog meer
hebben gehad.
Rosan: Heeft de crisis in 2007-2008 ook een rol gespeeld in toename van
euroscepsis?
Ceta Noland: UK zat niet in de Eurozone en deed het economisch beter. In NL was er
toen heel veel gedoe over de steun aan Griekenland. Solidariteit is in het algemeen
afgekalfd, dus waarom zouden wij voor de Grieken betalen. Verschilt heel erg per land.
Als er geen vertrouwen is in de nationale regering, is er vaak ook geen vertrouwen in
de EU. In NL is ook de discussie over het gat tussen de politiek en de burger. In
Griekenland vertrouwen de burgers de eigen politici minder dan de EU. Dit geldt ook
voor de Italianen.
Rosan: Kan je stellen dat door de crisis euroscepsis is toegenomen of niet?
Ceta Noland: Je zit na de crisis wel echt een dip in de gegevens en na de Brexit een
opleving. Mensen voelen zich niet meer veilig. Economische veiligheid, maar ook
aanslagen, migratie is ook een hele grote factor in de euroscepsis in zin; waarom kan
de EU dat niet oplossen. Er wordt dan gekeken naar Brussel, maar de lidstaten moeten
natuurlijk wel zorgen voor de uitvoering. Als het iets negatiefs is, dan wordt er
gekeken naar Brussel/EU. Positieve zaken veelal niet. Grensbewaking is bijvoorbeeld
nog steeds nationaal. De EU heeft daar niets over te zeggen. De nationale autoriteiten
moeten dit uitvoeren. Mensen willen resultaat zien. Afspraken moeten worden
nagekomen. EU kan een aantal zaken ook niet oplossen omdat ze dan bijvoorbeeld
geen bevoegdheden hebben.
Rosan: Europese grondwet, verdrag van Lissabon als substituut. Heeft dit
gezorgd voor een toename van euroscepsis?
Ceta Noland: Referendum en campagne hadden beter gekund. Idee is wel dat als we
beter uitleggen, dat de burger dan goed kan stemmen. De naam grondwet heeft
mensen afgeschrikt.
Het is natuurlijk wel meer beladen. Het was toen ook niet duidelijk, ook niet voor de
experts, wat nu precies de bedoeling was. Wij Nederlanders zullen nooit onderdeel
worden van een federale staat Europa. Dat is hier niet het doel om zo’n structuur te
krijgen. De Nederlandse burger wil dit niet.
Rosan: Zijn mensen sceptischer geworden na deze discussie over de grondwet?
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Ceta Noland: Daarvoor was Europa heel technisch en hadden discussies vooral te
maken met economische ontwikkelingen. Dat was toen de EU. Er was nauwelijks debat
over. Je ziet dat de EU zich met grote internationale debatten, thema’s en instituten
bezighouden en dus veel politieker wordt. Iedereen heeft over grote thema’s wel een
mening. Mensen zijn nu meer naar binnen gekeerd en willen dan dat de grenzen dicht
worden gegooid, want dat is veiliger. We zitten alleen niet meer in 1700. Alle mondiale
ontwikkelingen zoals migratie in Afrika hebben veel meer invloed. Ook al sluit je
grenzen, de problemen gaan dan niet weg. Voor oplossingen hebben we anderen
nodig. Nederland kan niet veel alleen oplossen en heeft daar anderen voor nodig en
dat is in eerste instantie de EU.
Rosan: In mijn enquête heb ik gevraagd wat men vindt van de Europese grondwet?
Antwoord van enkele mensen was; we hebben al een grondwet want er is het verdrag
van Lissabon. Is er scepsis ten opzichte van verdrag van Lissabon?
Ceta Noland: Ik denk dat de meeste mensen niet weten wat er in het verdrag van
Lissabon staat. Je kunt afgeven op Den Haag of op de EU. Zou mooi zijn als mensen
zich realiseren dat je met stemmen iets kunt bereiken en laten veranderen.
Rosan: Ziet u euroscepsis als een probleem?
Ceta Noland: Het is in zoverre een probleem dat dit wind in de zeilen is van
populistische partijen. Er zijn ook verschillende definities van wat populistisch is.
Problematisch vind ik dan meer nationalistisch populistische partijen. Die zitten vaker
aan de rechter flank. Het opkomend nationalisme zoals in Hongarije, Polen en
Roemenië. Ze zijn druk mee bezig om de democratie te ondermijnen. Niet alle
populistische partijen zijn tegen de EU. In Nederland wel: PVV en Forum voor
Democratie. Ze zitten niet in de regering dus kunnen de democratische processen niet
onderuit halen maar in landen waar soortgelijke/dergelijke partijen wel in de regering
zitten zien we dat onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan banden wordt
gelegd. Maar de EU en de Commissie en vooral onze commissaris Timmermans
vechten hier hard tegen... Alles wat iedereen die kritiek heeft op de regering. Dat is
echt een ondermijning van de democratie. Daar zie ik het gevaar. Ze zijn ook
eurosceptisch en daarmee hebben ze ook hun achterban uitgebreid. Want de grote EU
is de grote vijand. Populistische partijen hebben altijd een vijand beeld nodig. De EU is
soms een makkelijk doelwit. Soms is het ook makkelijker de EU de schuld te geven
terwijl je er niks aan kan doen. Bijvoorbeeld VK. Het ligt niet aan de EU dat de kloof
tussen arm en rijk zo groot is. Daar had de nationale regering ook wat aan kunnen
doen. Ze werden niet gehinderd door de EU.
Rosan: Zijn er oplossing om euroscepsis te verminderen?
Ceta Noland: We proberen het door binnen de EU, zeker nu er een nieuwe Commissie,
Europees Parlement volgend jaar komt, waar we zorgen over hebben over hoe die
samenstelling gaat worden. Want veel mensen zien het als een weggeef stem: het heeft
toch geen invloed wat ik stem. Veel mensen die moeite hebben met nationale politiek
gaan vaak stemmen op populistische partijen voor het Europees Parlement. Die zit
zowel op het linker als het rechter flank. Het wordt veel moeilijker, het EP heb je nodig
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om allerlei wetgeving er doorheen goedgekeurd te krijgen. Het Europees Parlement
gaat dan niet meer goed functioneren terwijl het wel een democratische controle is.
Rosan: Ziet u een groei in het aantal eurosceptische partijen in Europa?
Ceta Noland: Als je kijkt naar de trend dus ook van de laatste verkiezingen, dan is er
wel een stijgende trend. In Zweden, Duitsland ook de AFD.
Rosan: Zijn er ook partijen die voorheen niet zo eurosceptisch waren en dat nu
wel zijn geworden?
Ceta Noland: Ik denk dat veel, wat men noemt de mainstream partijen, dus het CDA,
PvdA, VVD, dat in een aantal landen, dat is mijn persoonlijke mening, dat hebben we
ook hier gezien met de VVD om een tegenwicht te willen bieden aan met name PVV
dat zij op een aantal terreinen, migratie, toch iets meer naar rechts zijn geschoven. Dat
zie je ook in andere landen.
Rosan: Ik vind persoonlijk dat uit het interview die ik heb gehouden in vergelijking
met de standpunten van de VVD van rond 2005, dat de VVD eurosceptischer is
geworden.
Ceta Noland: Ik ben het met je eens dat de VVD iets eurosceptischer is geworden.
Maar we hebben nooit een regering gehad die echt voor een federale Europese Unie is.
Ook niet met PvdA en D66. Met D66 dan nog het meest federaal. Met gaat met name
voor VVD, CDA, PvdA en eigenlijk alle partijen die in het Parlement zitten om wat
voor Unie. Een Unie waar echt alle bevoegdheden worden overgedragen aan de Unie.
In Nederland vind je ze niet maar in andere landen heb je wel politici dit vinden.
Rosan: Vind u zelf dat de EU op bepaalde terreinen te veel macht heeft?
Ceta Noland: We hadden een aantal geleden met de ministeries een subsidiariteit toets
gedaan, dat betekend of het beter op Europees niveau of nationaal niveau kan worden
uitgevoerd. Toen bleek dat er maar hele kleine dingetjes waren, dat was wel onder
ministeries dus niet dat burgers werden geraadpleegd. Er was maar heel weinig
waarvan men vond dat er te veel bevoegdheden waren overgedragen aan de EU. In het
VK hebben ze dit onderzoek nog veel groter aangepakt, daar was ook input van
bedrijven etc. ook daar bleek dat de bevoegdheidsverdeling ook wel in balans was. De
regering heeft dit natuurlijk proberen weg te moffelen, met het referendum. Zij riepen
de EU heeft te veel bevoegdheden.
Nu gaat de discussie over het overdragen van meer bevoegdheden aan de EU… Dit is
heel tweeslagtig. Mensen vinden belangrijk dat er iets aan wordt gedaan, dat de EU
zich ermee bezig houdt maar er zijn ook kosten. Als je wilt dat de EU iets aanpakt
hebben ze ook de bevoegdheden.
Rosan: Zijn er andere gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de toename
van euroscepsis in Nederland?
Ceta Noland: De eurocrisis. Daarvoor de munt, er was wel kritiek maar er waren geen
problemen mee. Wanneer er geen problemen zijn er is er ook geen discussie over de
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EU. Maar zodra er problemen zijn, zoals de eurocrisis, de bezuinigingen. We moeten
wel aan de voorwaarde van de eurozone voldoen, daar moet de regering ook rekening
mee houden. Ook de weerzin over Griekenland. Er is weinig solidariteit met OostEuropese landen. Er is ook helemaal geen steun in Nederland voor uitbereiding van de
Europese Unie. Dat verschilt ook per land. Bijvoorbeeld Oostenrijk, dat zijn hun
buren. Ik vind zeker die ondemocratische tendensen die je in een aantal landen ziet,
dat is iets om je zorgen over te maken.
Rosan: Denk u dat er meer landen zijn die de EU zullen gaan verlaten?
Ceta Noland: Nee, zelf met deze Italiaanse regering, die willen de EU niet uit. Polen is
ook al ingebonden, Hongarije, Roemenië. Er is in Nederland geen steun voor
uitbereiding. Zelfs als je als politici dat wel zou doen, je kijkt wel uit als je weet dat
80% dat niet wil. Er komt een tijd dat bijvoorbeeld Albanië wel aan de voorwaarden
voldoet en dan moet je ze eigenlijk wel toelaten. Ik denk ook met de huidige structuur
die we hebben, uit elk land een commissaris, met een Unie van 40 werkt dat niet.
Rosan: Hoe ziet u de toekomst van de Europese Unie voor zich?
Ceta Noland: De Unie zal zeker blijven bestaan maar met beren op de weg. De wereld
verandert. De EU moet mee veranderen. We zijn nu nog een economische grootmacht.
Maar kijk naar China, de VS, daar gaan technologische ontwikkelingen vele male
sneller. We moeten wel kunnen bijbenen.
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Bijlage 5 Interview D66
Vragen via mail gesteld en beantwoord:
Hoe eurosceptisch is Nederland en hoe is dit zichtbaar? Waarom denkt u dat
mensen binnen Nederland eurosceptisch zijn? en hoe zit het met andere
lidstaten?
Eurosceptisch zijn betekent dat je jezelf afvraagt of het lid zijn van de EU positief is
voor Nederland of niet. Als we de Eurobarometer van 18 oktober nemen als voorbeeld,
dan zien we dat 11% van de Nederlanders bij een eventueel Nederlands referendum
over het EU lidmaatschap zou stemmen om de EU te verlaten. Veel van deze mensen
zijn vaak ontevreden over het feit dat zei in hun ogen negatieven effecten ondervinden
van het EU lidmaatschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verdringing op de
arbeidsmarkt en de opengrenzen.
D66 is echter van mening dat politici in de afgelopen jaren te weinig op hebben durven
komen voor de EU. Politici waren door de opkomst van Eurosceptische partijen bang
dat Europa niet langer populair was onder het electoraat. D66 heeft er echter nooit een
geheim van gemaakt dat wij geloven in Europese samenwerking en verdere Europese
integratie. Zolang politici mensen het eerlijke verhaal vertalen, hun waren aard ten
opzichten van de EU laten zien en aan de bevolking van Nederland blijven uitleggen
wat de EU voor hen en voor Nederland betekend, dan zullen de Nederlandse electoraat
de waarde van het EU lidmaatschap blijven inzien.
Een vergelijkbaar beeld zien we in andere EU lidstaten. Ook andere lidstaten zien we
partijen die de halve waarheid verkondigen wat de EU betreft. Zij houden hun kiezers
alleen de lasten van de EU voor maar niet de baten. Dit creëert een vertekend beeld
van de werkelijkheid en een miskenning van de EU bij het electoraat.
In welke opzichten is Europa (on)misbaar voor Nederland?
We kunnen in Nederland doen alsof we tegenover Rusland of China zelf onze belangen
kunnen verdedigen. Of doen alsof we zelf de vluchtelingenstroom kunnen beheersen.
Of op eigen houtje de vrije digitale handel reguleren. Maar dat is onzin. Als we de
uitdagingen rond immigratie, energie, veiligheid, handel en klimaat op willen lossen
en de kansen willen pakken, dan moet dat gezamenlijk in Europa. Europa geeft ons
slagkracht. Europa verbindt mensen met een gedeelde geschiedenis, gedeelde waarden
en gedeelde belangen. Wij kiezen voor een verbindend en democratisch Europa
Waarom wil D66 een kleinere commissie?
D66 wil dat de Europese commissie kleiner wordt: met 18 Commissarissen in plaats
van 28, en dat de voorzitter wordt gekozen op dezelfde wijze zoals de premier in
Nederland. De nummer één, de lijsttrekker, van de winnende partij van de
verkiezingen wordt dan voorzitter van de Europese Commissie. Een kleinere
commissie zou effectiever werken door aangrenzende commissariaten samen te
voegen en meer slagkracht te geven.
D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven zei hier het volgende over “Het selecteren van
de voorzitter van de Europese Commissie is lang in achterkamertjes gebeurd. Zo kozen
de regeringsleiders samen Barroso uit, zonder dat de Europese kiezer hier invloed op
had. Met de verbeterde Spitzenkandidaten-procedure bij de benoeming van Juncker
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zijn we een stap vooruit gegaan. Uiteindelijk moet de voorzitter van de Europese
Commissie gekozen kunnen worden door Europeanen, via de nummer één op de
Europese kieslijsten.

Als er nu opnieuw een referendum over de Europese grondwet zou komen, wat
zou u dan stemmen? Waarom?
Europese integratie is een waarborg voor vrede, veiligheid en welvaart. In een wereld
met opkomende grootmachten en uitdagingen die landsgrenzen overschrijden is het
cruciaal dat Europa samenwerkt. Ook als het gaat om de grote vraagstukken waar we
in Nederland tegen aan lopen dat bied een Europese aanpak een betere optie dan een
Nederlandse aanpak. Daarnaast vindt D66 dat de partijen eerlijk moeten zijn in hun
ambities met Europa. Veel partijen verkondigen andere standpunten in Brussel dan dat
ze doen in Den haag. Om eerlijk te zijn naar het Nederlandse volk zullen we eerlijk
moeten zijn dat Nederland de EU hard nodig heeft. Mocht er opnieuw een referendum
komen over de Europese grondwet zouden wij wederom voor zijn.
Wat zou moeten gebeuren om burgers meer te betrekken bij Europa?
Zoals ik al eerder aangaf zal de Europese Unie als institutie serieus genomen worden.
Politici zullen, veel meer dan ze nu doen, de Europese Unie moeten uitleggen aan de
Nederlandse bevolking. Veder vindt D66 dat het Europees Parlement (EP) op de
Europese beleidsterreinen volledig wetgevings- en controlebevoegd moet zijn; zij
moeten zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en parlementaire enquêtes kunnen
uitvoeren. Hierdoor zal de macht binnen de EU ook daadwerkelijk verschuiven naar
het democratisch verkozen orgaan.
Daarnaast wil D66 een gekozen voorzitter van de Europese Commissie, voorgedragen
en gekozen door het Europees Parlement op basis van coalitievorming, als afspiegeling
van de verkiezingen
Hoe ziet u de toekomst van Europa voor zich?
Nederland verdient zijn brood over de grens. D66 hoopt daarom dat de Europese Unie
sterker uit de crisissen van vandaag komt dan dat ze er in ging. Echter kan ook D66
niet voorspellen hoe de toekomst van de Europese Unie er uit zal zien.
Als het aan D66 ligt ziet de toekomst van de EU er als volgt uit:
D66 wil dat Europa wordt geregeerd door mensen zelf, niet door banken, financiële
markten of naamloze bureaucratieën. Wij willen daarom een volwaardige, meer
democratische, transparante politieke unie met krachtige bevoegdheden voor
grensoverschrijdende problemen. Dit betekend een volwaardig Europees parlement
met vermogen om wetgeving te initiëren en een gekozen voorzitter van de Europese
commissie.
D66 ziet een Europese unie voor zich die de grote uitdaging van deze tijd als collectief
aanpakt. Uitdagingen als klimaat, terrorisme, cyber- dreigingen en handels oorlogen
vragen om een Europese aanpak. D66 zal dan ook voorop staan om het eerlijke verhaal
te vertellen en te pleiten voor meer samenwerking binnen de EU waar dat effectief is.
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Bijlage 6 Enquête uitslagen
1.

-

Kan je kort uitleggen wat de Brexit is?
Er was niemand die niet wist/ kon uitleggen wat de Brexit was. Het meest
frequent gegeven antwoord was:
Het verlaten van Groot-Britannie/ Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie

2. Zie je de Brexit als een voorbeeld dat Nederland moet opvolgen? Leg uit
waarom wel/niet.
Opvallend is dat veel mensen iets zeggen over dat we moeten samenwerken om zo te
kunnen concurreren tegen China, Rusland en de VS en dat we een blok moeten
vormen om globalisering te doorstaan
Nog een opvallend punt is dat veel mensen het hebben over voor- en nadelen. Bij de
voordelen worden vooral economische en militaire voordelen en vrede genoemd. Bij
de nadelen wordt vooral genoemd dat ‘wij’ Nederland moeten opdraaien voor fouten
van anderen zoals Griekenland.

Ja

7

Nee

91

Anders

2

Totaal:

100

Aantal keer geantwoord 'ja' omdat
7%

14,3%

28,6%

57,1%

EU kost veel geld

De EU bepaald te veel / te veel macht
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Geen reden

Aantal keer geantwoord 'nee' omdat
5%

13%

37%

30%
15%

Het lid zijn van de Europese Unie geeft economische voordelen
Het heeft meer voordelen dan nadelen om in de EU te blijven
Samenwerking staan we sterk / We zijn a•ankelijk van de EU
Zorgt voor veel onrust
Anders / Geen reden

3. Moet Nederland de Europese Unie verlaten? Waarom wel/niet?

Ja

8

Nee

91

Weet ik niet

1

Totaal:

100

Aantal keer geantwoord 'ja' omdat
13% 12%
13%

25%

37%

We verliezen onze soevereiniteit
EU kost te veel geld
EU bepaald te veel
Als andere landen gaan verlaten kan Nederland het ook
Het zou dan economisch beter gaan
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Aantal keer geantwoord 'nee' omdat
4%

18%

28%
15%

35%

Het lid zijn van de Europese Unie geeft economische voordelen
Het heeft meer voordelen dan nadelen om in de EU te blijven
Samenwerking staan we sterk / We zijn a•ankelijk van de EU
Zorgt voor veel onrust
Anders / geen reden gegeven

4. Hoe moet de Europese Unie de opvang van vluchtelingen regelen?
1. Centraal en samenwerken. Het is iets dat gezamenlijk opgepakt
moet worden. Eerlijk verspreiden over landen. Met een maximum
aantal vluchtelingen per land.
2. De opvang van vluchtelingen moet gezamenlijk geregeld worden.
Men moet stikte en strenge regels hebben wie er wel mag blijven en
waarom. De overige dienen terug gestuurd te worden. Zo kan er
meer aandacht aan de noodzakelijke vluchtelingen komen.
Economische vluchtelingen niet toelaten
3. Opvang in eigen regio en meer investeren in de probleemlanden
zelf dan ze hier opvangen.
Hierboven de meest frequent gegeven antwoorden. Andere antwoorden die zijn
gegeven:
-

-

-

Onderscheid maken tussen vluchtelingen en immigranten. Vluchtelingen
‘eerlijk verdelen’. Niet asiel op basis van land van eerste binnenkomst (Dublin
agreement) Opvallend is dat landen met de meeste inwoners werkend elders in
Europa (zoals bv Polen) zelf geen vluchtelingen willen opnemen
Beter verdelen tussen de lidstaten en zorgen dat de kampen menselijk blijven.
Ook moeten ze een soort van maximum aanhouden. Niet iedereen kan hier
komen
Verdelen naar welvaart en draagkracht lijkt mij de beste optie
Dit dient via verdragen onder alle lidstaten geregeld te worden en niet aan de
lidstaten zelf
Verdelen naar draagkracht. Dus kijken naar ruimte, bevolking, BNP, etc.
Grenzen dicht
Per land een limiet leggen op dat deel van de bevolking dat vluchteling is in
procenten. Bijvoorbeeld 0.5 tot 2 procent. En de rest wordt teruggestuurd.
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-

-

-

Als 1 Unie samen de grenzen sluiten, asiel aanvragen verdelen over alle landen
naar verhouding met welvaart en leefruimte. Investeren in hulp in
probleemlanden
Persoonlijk vind ik dat de vluchtelingen verdeeld moeten worden over de
landen aan de hand van hun inwoneraantal en BNP. Op deze manier wordt er
eerlijk gekeken naar welke capaciteit vluchtelingen elk land aankan.
Op basis van bevolkingsdichtheid en ruimte die beschikbaar is voor evt.
opvang van mensen en bbp. Indien landen de regeling niet willen volgen
zouden er sancties moeten worden opgesteld die ook weer opgeheven worden
wanneer de eisen wel worden voldaan

5. Vind je dat er een Europese grondwet moet komen? Waarom wel/niet?

Ja

30

Nee

58

Anders / Weet ik niet

12

Totaal:

100

Aantal keer geantwoord 'ja' omdat
20%

24%
10%

23%
23%

Zorgt voor gelijke rechten voor iedereen
Normen en waarden worden vastgelegd
Zorgt voor meer duidelijkheid / makkelijker besluiten nemen
Zorgt voor meer eenheid als EU
Geen reden

Een deel van de mensen die ja zei, zegt alleen een Europese grondwet op bepaalde
gebieden te willen, vaak met als voorbeeld vluchtelingenzaken.
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Aantal keer geantwoord 'nee' omdat
17%
5%

19%

4%
38%

17%

Soevereiniteit van lidstaten wordt aangetast
Nationale grondwet is voldoende
Er zijn te veel onderlinge verschillen/belangen tussen lidstaten
Er dan nog meer regels komen / te ingewikkeld
Er is al Verdrag van Lissabon
Anders / geen reden

Opvallend is dat degene die ‘nee’ antwoorden het veel hebben over de Verenigde
Staten van Europa en het erover hebben dat Europa dan één grote staat wordt wanneer
er een grondwet komt. Het gaat hierbij vooral over dat de EU ernaar neigt om één
groot land te worden in plaats van een samenwerkingsverband. Veel mensen hebben
het erover dan de grondwet de identiteit van een land is.

6. Op welke Nederlandse politieke partij zou jij stemmen?
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Één iemand heeft deze vraag overgeslagen.
7. Vind je dat de Europese Unie te veel macht heeft? Waarom wel/niet?

Ja

27

Nee

63

Anders / Weet ik niet

10

Totaal:

100

Aantal keer geantwoord 'nee' omdat
19%

32%

22%
6%
3% 10% 8%
Deze macht hebben ze nodig
Uiteindelijk beslissen lidstaten
Sommige dingen dienen op europees niveau geregeld te worden
Maar moet wel kijken hoe met deze macht wordt omgegaan
Te weinig macht, meer bevoegdheden gewenst
Anders
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Aantal keer geantwoord 'ja' omdat

26%

41%

4%
29%

Op bepaalde tereinnen (milieu, italiaanse begroting, Griekenland)
We verliezen soevereiniteit / EU regels staan al boven nationale regels
We zijn een machtige staat
Geen reden

8.

(Alleen beantwoorden als je stemgerechtigd was tijdens de Europese
Parlementsverkiezingen in 2014)Heb je gestemd bij de Europese
Parlementsverkiezingen in 2014?

Twee mensen hebben deze vraag overgeslagen.
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Bijlage 7 Logboek
Datum:

Activiteit:

Uren:

5-06-18

Bronnen zoeken
en beginnen met
opmaak + pws
boekje lezen
Bronnen zoeken
en inleiding
schrijven
Hoofdstukken
schrijven
Hoofdstukken
schrijven en
bronnen lezen
Bronnen zoeken
en uitschrijven
Bronnen zoeken
en schrijven
Hoofdstuk
schrijven
Mail/filmpje
politici
Filmpje opnemen,
editen en
uitwerking mail
Hoofdstukken
schrijven
Emails
antwoorden
Artikels lezen
Artikels lezen

2 uur

Schrijven en
planning maken
Informatie over
partijen opzoeken
Lezen en schrijven

2 uur

Hoofdstukken
schrijven
Boek lezen
Mails
beantwoorden
Interview vragen
bedenken
Lezen en
informatie noteren

6 uur

7-06-18

11-06-18
16-06-18

23-06-18
22-09-18
23-09-18
24-09-18
1-10-18

2-10-18

3-10-18
10-10-18
12-10-18
13-10-18
16-10-18

17-10-18
24-10-18

Problemen en
oplossingen:
Bruikbare bronnen
gebruiken

3 uur

2 uur
3 uur

5 uur
3 uur
1 uur
2 uur

Aanpak filmpje

4 uur

Email adressen van
kamerleden vinden

5 uur

4 uur

1 uur
1,5 uur

2 uur
2 uur
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Interview vragen
bedenken

7-11-18
10-11-18

11-11-18

12-11-18

14-11-18

16-11-18
17-11-18

18-11-18
21-11-18

22-11-18

23-11-18
24-11-18

29-11-18

1-12-18

3-12-18

4-12-18

Informatie
opzoeken
Hoofdstuk
schrijven en
interview
voorbereiden
Hoofdstuk
schrijven, lezen en
interview
voorbereiden
Interview Renske
Leijten (SP)
Hoofdstuk
schrijven
Reistijd
Ministerie BuZa
bellen/mailen.
Mailen D66
Interview
uitwerken
Interview
uitwerken
Hoofdstuk
schrijven
Hoofdstuk
verbeteren
Correctie bekijken
en hoofdstukken
verbeteren
Correctie bekijken
en hoofdstukken
verbeteren
Hoofdstukken
verbeteren
Indeling op orde
maken
Hoofdstukken
verbeteren
Hoofdstuk
schrijven
Interview
voorbereiden
Hoofdstuk
schrijven
Enquête maken
Interviews
voorbereiden
Enquête uitwerken
Enquête uitwerken
Literatuur op orde

2 uur
5 uur

4 uur

1 uur
1,5 uur
4 uur
1,5 uur

3 uur
3 uur

2 uur
2 uur

1,5 uur

1 uur
4 uur

1,5 uur

4 uur

5 uur

4 uur
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maken
5-12-18

Enquête uitwerken

2 uur

6-12-18

Interview VVD en
ministerie
Reistijd
Enquête uitwerken

2 uur

Hoofdstukken
afmaken
Opmaak
veranderen
Interviews
uitwerken
Opmaak
verbeteren
Spellingscontrole

5 uur

7-12-18
8-12-18

9-12-18
10-12-18

Enquête analyseren

4 uur
1,5 uur

5 uur

Veel herhaling

4 uur

Niet goed in spelling
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