
E
erst even iets recht -

zetten. Tachtig pro-

cent van de wetgeving

in de lidstaten zou

afkomstig zijn van de

Europese Unie. Een

stelling die gebaseerd

is op een  uitspraak van oud-Commissie-

voorzitter  Jacques Delors, zo blijkt. Na

het onder tekenen van het Verdrag van

Maastricht, in 1992, voorspelde de Frans-

man dat een  dergelijk percentage in 1998

zou worden gehaald. Sindsdien is het cij-

fer een eigen leven gaan leiden. ‘Maar het

klopt niet’, zegt onderzoeker Mike Beke

van het Centre for European Policy Stu-

dies. Hoe groot het aandeel van Europa

in de nationale   wet  gevingen dan wel is,

daar heeft ook hij het raden naar. ‘Het is

zeker minder, maar onder meer door de

grote verschillen  tussen de lidstaten is

het moeilijk om dat met zekerheid te zeg-

gen. In Frankrijk  hielden de statistici van

de Senaat het vorig jaar op 50 tot 60 pro-

cent.’

De correctie doet weinig af aan het

 gegeven dat een groot deel van de wet -

geving beslist wordt op een niveau waar

slechts een kleine schare ingewijden iets

vanaf weet. In veel lidstaten leeft ook het

beeld dat de talrijke Europese reglemente-

ringen ons door een hogere macht worden

opgelegd en dat daar weinig tegen te

beginnen is. ‘Maar de Europese verorde-

ningen en richtlijnen komen niet uit de

lucht  vallen’, zegt Beke. ‘Ze worden mee

beslist door de nationale regeringen en

door de Euro parlementsleden, die net

zoals de nationale volksvertegenwoor -

digers verkozen zijn.’

In het geval van de Europese richtlij-

nen, die de lidstaten verplichten om hun

wet geving aan te passen maar hen de vrije

 keuze laten over hoe dat precies moet

gebeuren, is er bovendien ruimte voor een

eigen interpretatie binnen het nationale

besluitvormingsproces. Richtlijnen

 kunnen zelfs strenger gemaakt worden

dan dat wat Europa oplegt – gold-plating

noemt men dat. Bovendien hoeven onze

vertegenwoordigers in de deelstaatparle-

menten of in Kamer en Senaat niet te

wachten tot een bepaalde Europese richt-

lijn een feit is. Via de partijwerking kun-

nen ze gemakkelijk hun collega’s in het

Europees Parlement contacteren.

Gezien het grote belang van de Europese
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besluitvorming en het kleine aantal Euro-

parlementsleden per partij zouden die

 laatsten eigenlijk voortdurend overstelpt

 moeten worden met vragen en meningen

van hun partijgenoten. ‘Maar als wij samen

 zitten met de andere fracties, dan gaat het

niet over Europese uitvoeringsbesluiten’,

zegt Europarlementslid Dirk Sterckx (Open

VLD). ‘Ik verbaas mij telkens weer over de

enorme opwinding die er ontstaat over

akkefietjes uit de nationale politiek. Dat

staat in schril contrast met de onverschillig-

heid tegenover de Europese politiek.’ 

Weinig animo
De afgelopen jaren hebben slechts enkele

grote Europese dossiers enige deining

 veroorzaakt op het Belgische politieke

 speelveld. Dat was onder meer het geval

toen de richtlijn over de postdiensten ter

tafel lag. ‘Maar ook dan waren er weinig

mensen die de moeite deden om het hele

dossier te bekijken’, zegt Sterckx. ‘Bijgevolg

werd het een louter ideologisch debat,

gestoffeerd met foute argumenten. De

klacht die ik indertijd het meest te horen

kreeg, was dat de postrichtlijn het einde zou

betekenen van de postbode die in een klein

dorp in de Ardennen of in een verlaten

straat in de Westhoek langskomt. Maar

daar was niets van aan. De universele

dienst verlening, zoals dat heet, was net heel

goed in de richtlijn verankerd.’

Sterckx verbergt niet dat er ook binnen

zijn eigen partij weinig animo is voor

 Europese dossiers. ‘Over de postrichtlijn

hebben we het wel een paar keer gehad,

maar dat was vooral omdat onze minister

Vincent Van Quickenborne daar deels

voor bevoegd was. Veel hangt ook af van de

achtergrond van de voorzitter. Bart Somers

stond in principe wel open voor Europese

zaken, maar doordat hij zelf nooit op dat

vlak actief is geweest, kwamen die

 nauwelijks ter sprake. Dat was wel een

groot verschil met de periode onder Karel

De Gucht of Guy Verhofstadt, tenminste

nadat die laatste premier was geweest en

dus van de Europese politiek geproefd had.

Toen  Marianne Thyssen er voorzitster

werd, zag je bij CD&V een gelijkaardige

 verandering.’

Europarlementslid Dirk Sterckx
(Open VLD): ‘Als België straks 
EU-voorzitter is, wordt het heel
moeilijk om het voortouw te nemen 
in dossiers waarvoor we nog geen
enkel engagement hebben getoond,
zoals de sociale hervormingen.’

De desinteresse van de rest van de partij

voor het werk aan de Europese tafel heeft

voor de Europarlementsleden echter ook

een leuke kant. Hun bewegingsvrijheid

is veel groter dan die van andere volks -

vertegenwoordigers. ‘Bij ons geen vice -

premier die ons op een fractievergadering

komt inpeperen hoe we moeten stemmen’,

getuigt Sterckx. ‘Dat is wel comfortabel,

moet ik toegeven. Het laat ons de ruimte

om rationeel over de inhoud van een

 dossier te discussiëren. Dat charmeert me

enorm aan de Europese politiek. In België

wordt de behandeling van een dossier bij-

na uitsluitend vanuit tactisch oogpunt

 bekeken: wat zijn de strategische

mogelijk heden en implicaties, wie zal hoe

reageren en hoe kunnen we daarop antici-

peren, en welke prijs zullen we daarvoor

in de  toekomst betalen?’

Traag België
Die politieke cultuur, samen met de

versnippering van het partijlandschap,

is  volgens Sterckx een van de redenen

 waarom België steevast achterophinkt

met de implementatie van de Europese

richt lijnen. Dat botst met het Belgische

imago van historische voortrekker in het

 Europese eenmakingsproces. ‘Landen

zoals  Denemarken en het Verenigd

Koninkrijk hebben zich altijd veel euro-

sceptischer opgesteld. Maar ze zijn wel

steevast bij de eerste klaar met de imple-

mentatie’, stelt Sterckx. ‘Als je deel wilt

uitmaken van een club, moet je de regels

respecteren.’

Volgens Beke moet je het probleem van

de vertragingen echter ook niet overdrij-

ven. ‘In 95 procent van de gevallen wordt

het geschil in een vroeg stadium uitge-

klaard. Het komt dus slechts zelden tot

een rechtszaak voor het Europees Hof van

 Justitie. En als het al eens tot een confron-

tatie komt, blijkt die veelal te wijten aan

een  verkeerde communicatie, hetzij van

de nationale regeringen, hetzij van de

 Europese Commissie.’

‘Het klopt dat niet elke vertraging voor

onoverkomelijke problemen zorgt’, zegt

Sterckx. ‘En onze ingewikkelde staats-

structuur maakt het er ook niet gemakke-

lijker op. Onze federale minister van Bui-

tenlandse Zaken, die toch het eerste

aanspreekpunt is voor de implementatie

van de Europese richtlijnen, kan door de

afwezigheid van een hiërarchie tussen de

bestuursniveaus niet zomaar tegen de

Vlaamse regering  zeggen wat er moet

gebeuren. Maar we gebruiken dat excuus

ook al jaren. We  zouden ondertussen wel

mogen weten  welke Europese richtlijnen

door wie  geïmplementeerd moeten wor-

den.’

Volgens Sterckx moeten we ons wel

degelijk zorgen maken over de vertragin-

gen. ‘Wie steevast een jaar te laat komt,

 verliest ook een deel van zijn zeggen-

schap. Als we straks voorzitter zijn van de

Europese Unie, wordt het heel moeilijk

om het voortouw te nemen in dossiers

waarvoor we zelf nog geen enkel engage-

ment getoond hebben, de sociale hervor-

mingen, om maar meteen het belangrijk-

ste te  noemen. In veel lidstaten wachten

ze niet langer en zijn ze volop bezig, maar

als Frank Vandenbroucke (SP.A) bij ons

met een ernstig document op de proppen

komt, wordt er enkel gefocust op details

en  politieke  spelletjes in de marge.’


