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Nederland en de Europese Unie(s) 

Synopsis seminar 3 

 

‘The Competence creep revisited’ 

Hoe de reikwijdte van Europees optreden te beheersen? 

 

Prof. dr. Mark Bovens, Raadslid van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid en 

voorzitter van het EU-project, opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. Centraal 

in dit seminar staat de vraag: Hoe de reikwijdte van Europees optreden te beheersen? De 

sprekers zijn Henk Griffioen (staflid WRR), Gijs de Vries (tot voor kort lid van de Europese 

Rekenkamer en regeringsvertegenwoordiger ten tijde van de Europese Conventie), Peter 

Wattel (Advocaat Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden) en George Gelauff 

(onderdirecteur van het Centraal Planbureau). Het debat staat onder leiding van Frank 

Kalshoven (Medeoprichter van de Argumentenfabriek). De bijdrage van de sprekers dient ter 

introductie van het debat over eventueel in te zetten methoden om het ‘sluipenderwijs’ 

opschuiven van de beleidsbemoeienis van de EU tegen te gaan.  

 

Inleiding van de 0-optie: De omnivore interne markt 

De eerste spreker gaat in op wat tijdens dit seminar de ‘0-optie’ wordt genoemd. Dit is de 

manier waarop de Nederlandse regering omgaat met de beheersbaarheid en reikwijdte van het 

Europees optreden. Specifiek houdt de 0-optie in dat bij een eventuele herijking van de 

taakverdeling tussen de EU en de lidstaten vastgehouden wordt aan het politieke proces 

binnen de bestaande kaders van de Europese Verdragen. Wat de aard van deze kaders is en 

waarom vasthouden aan deze optie in toenemende mate problematisch is, staat centraal in de 

inleiding. In de kernbegrippen van de Europese Verdragen zit een zekere grenzeloosheid  

ingebakken. Zo wist bijvoorbeeld niemand dat Europees burgerschap zou kunnen leiden tot 

beletselen voor het uitzetten van derdelanders (jurisprudentielijn Ruiz Zambrano). Of dat de 

EMU zou leiden tot een complete revolutie van de financiële governance. Dergelijke 

kernbegrippen kunnen worden gezien als time released capsules. Deze regulatoire capsules 

kenmerken zich door dat zij hun inhoud en strekking slechts geleidelijk prijsgeven, maar dat 

beweerdelijk alles er altijd al in besloten is geweest. Twee belangrijke capsules worden 

besproken. Allereerst de interne markt. De interne markt is het belangrijkste kristallisatiepunt 

geweest van het bonte beleidsalmagaam dat voorheen de acquis communautaire werd 

genoemd. Met name als (wetgevende) harmonisatiebevoegdheid is de ‘interne markt’ in de 

zin van het Verdrag nagenoeg onbegrensd. De enkele verscheidenheid van nationale 

regelgeving – op welk terrein dan ook – lijkt in de praktijk genoeg te zijn voor een Europese 

interventie. Dat maakt Cameron’s omarming van de interne markt hoogst paradoxaal. 

Vervolgens wordt de tweede capsule besproken, ‘effectieve naleving’ genoemd. Dit  betreft 

de graduele, progressieve verschuiving van de interactiemodus van de Europese en nationale 

rechtsordes met betrekking tot implementatie en handhaving van Europese afspraken. Zo was 

altijd het basale uitgangspunt dat de lidstaten verantwoordelijk waren voor de uitvoering van 

het Europees recht, volgens modaliteiten van hun keuze. Die constellatie is te zien als de 

veelgeprezen multilevel governance. Gaandeweg hebben echter de zorgen (reëel overigens) 
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over implementatie- en handhavingstekorten de overhand gekregen, en is een centripetale 

tendens in gang gezet die de aard van de Europese constitutie danig wijzigt. Waar dus de 

Europese samenwerking voorheen nog kon worden gekarakteriseerd als integration through 

law (Dehousse), ontwikkelt zich nu steeds meer een operationeel Europees bestuur. Denk 

hierbij aan de opzet van het bankentoezicht, of het voorstel van de Commissie voor een 

Europees OM dat de financiële belangen van de Unie moet veilig stellen. Dergelijke capsules 

zijn illustratief voor een ‘goedwillend’ expansie-aspect van de Europese integratie, dat echter 

weerstand oproept onder burgers. Het gebrek aan afbakening in de Europese Verdragen dat 

uit het ‘van het een komt het ander’- motief spreekt, is zodoende een belangrijke motor voor 

Euroscepsis of –sclerose. Wat zegt dit over de nuloptie? De 0-optie is een spagaat tussen de 

ingebouwde dynamiek van de Verdragen en een sterker wordende behoefte aan echte 

afbakeningen.   

 

Discussie naar aanleiding van de 0-optie 

Onder de deelnemers is er een common ground over de inleiding. Velen herkennen de 

ingebouwde dynamiek van de Verdragen, maar er zijn wel enkele opmerkingen. Er wordt 

gesteld dat de Nederlandse bemoeienis met de samenleving door de jaren heen ook is 

gegroeid. Hier is echter nooit onderzoek naar gedaan. Het kan zijn dat de Europese 

bemoeienis ten opzichte van de lidstaten in dit licht relatief is. Verder staan de deelnemers stil 

bij het feit dat de Nederlandse beleidsmakers zelf aanwezig waren bij de besluiten over de 

Verdragen. De ‘interne dynamiek van de Verdragen’ is zodoende niet de enige oorzaak van 

het opschuiven van beleidsbemoeienis van de EU, maar ook het ontbreken van relevante 

controle van beleidsmakers op de doorwerking van Verdragen.  

 

Methode 1: Een competentiecatalogus 

De tweede spreker begint met een contrapunt ten aanzien van het eerste verhaal. Inderdaad is 

er een competence creep, maar de grootte ervan moet niet worden overschat.  Daarnaast moet 

de kanttekening worden gemaakt dat de nationale parlementen gebruik kunnen maken van de 

gele kaart-procedure als zij tegen Europees optreden zijn. Tevens zijn nationale regeringen 

altijd bij de Europese besluitvorming aanwezig. Er is dus geen situatie van ‘Brussel’ versus de 

‘lidstaten’. De centrale vraag is of een nieuwe bevoegdhedencatalogus wel nodig is. Volgens 

de spreker heeft het Verdrag van Lissabon belangrijke waarborgen gecreëerd in de interactie 

tussen Europa en de lidstaten.  Aan de ene kant is er een krachtige Europese Unie, “Een Unie 

die zijn tanden kan zetten in beleid”. Zo heeft de Unie een aantal exclusieve bevoegdheden 

(art. 2 lid 1. VWEU) en heeft zij rechtspersoonlijkheid (art.47 VEU). Conform het primaat 

van het Europees recht hebben Europese afspraken voorrang op nationale wetgeving; 

bovendien moeten de lidstaten loyaal uitvoering geven aan de Europese wettelijke kaders (art. 

5 VEU). Daarnaast biedt het verdrag de mogelijkheid tot nauwere samenwerking tussen de 

lidstaten. Ook heeft de Europese Unie een gemeenschappelijke begroting en zijn de Europese 

volksvertegenwoordigers rechtstreeks gekozen. Daar staat tegenover dat de macht van de 

Unie is onderworpen aan een aantal tegenkrachten. Zo kan de Unie alleen maar taken 

uitvoeren die haar zijn opgedragen vanuit het attributiebeginsel. Deze bevoegdheden zijn 

beperkt naar aard en gebied, wat juridische en politieke grenzen stelt aan spill over vanuit 

bijvoorbeeld de notie van de interne markt. Tevens is de uitoefening van een bevoegdheid 

onderworpen aan subsidiariteit en proportionaliteit. Ook is er eenstemmigheid tussen de 

lidstaten nodig voor nauwere samenwerking, is de gemeenschappelijke begroting beperkt tot 

1% van het BBP en zijn de democratische rechten van de burgers op het Unieniveau beperkt. 

Geen van de lidstaten – zelfs niet het VK – is voorstander van het wijzigen van deze balans in 

het verdrag. Herziening van de bevoegdheidstoedeling zien zij niet als kansrijk en wenselijk. 

Er zijn volgens de spreker bovendien belangrijkere vragen: Hoe om te gaan met de spanning 
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tussen nationaal begrotingsbeleid en financiële interdependentie? Hoe verhoudt nationaal 

defensiebeleid zich ten opzichte van behartiging van gemeenschappelijke 

veiligheidsbelangen? Hoe verdraagt nationale partijpolitiek zich met  de noodzaak van 

democratisering van de EU? Ook is meer politieke en academische aandacht nodig voor de 

problematische ontwikkeling dat cruciale onderwerpen, zoals het economisch beleid, 

weliswaar in Europees verband, maar steeds vaker buiten de structuren, democratische 

instellingen en waarborgen van de Verdragen worden geregeld.  

 

Discussie naar aanleiding van de ‘bevoegdhedencatalogus’ 

Uit de tweede presentatie blijkt, in tegenstelling tot de introductie, dat er binnen de Verdragen 

een goed functionerende afbakening is. De spreker is echter wel van mening dat het politieke 

spel anders moet worden gespeeld. Veel politici stemmen voor een beleidsvoorstel in Brussel, 

maar nationaal nemen zij afstand van hetgeen daar besloten is. Natuurlijk is er ook een 

bepaalde mate van politiek entrepreneurschap van de Commissie, zij zoekt de grenzen op. 

Maar de nationale parlementen bewaken die grenzen. Eén van de opmerkingen uit de zaal is 

dat het attributiebeginsel formeel juist is en dat zo de EU zichzelf geen competenties kan 

geven, maar is dit geen ‘schijnbeginsel’? De spreker beantwoordt deze vraag door erop te 

wijzen dat er geen wijzigingsvoorstellen zijn gekomen uit de nationale parlementen over de 

verdeling van de bevoegdheden. Uit het feit dat de parlementen de gele kaart slechts in 

uitzonderingssituaties trekken, blijkt dat de Commissie in de regel haar bevoegdheden correct 

uitoefent. In de praktijk zijn de belangrijkste beperkingen van de nationale beleidsvrijheid niet 

het gevolg van Commissie-initiatieven op grond van het Verdrag, maar van initiatieven van 

de lidstaten buiten het Verdrag om, zoals het European Stability Mechanism en het Treaty on 

Stability, Coordination and Governance (Fiscal Compact). De discussie gaat voorts dieper in 

op de vraag wat argumenten zouden zijn voor een nieuwe competentiecatalogus. Vanuit het 

publiek worden drie argumenten gegeven: (1) een nieuwe competentiecatalogus heeft al 

gewerkt in bijvoorbeeld de Republiek, (2) burgers willen weten waar zij toestemming voor 

geven, en (3) soortgelijke staatshervormingen lijken in België te werken.   

 

Methode 2: Bijstellen van de modus operandi van het Europese recht 

De derde presentatie gaat in op de rol van het Hof van Justitie. Centraal staat de vraag of een 

herdefiniëring van de rol van het Hof van Justitie als antwoord kan dienen op de ‘sluipende’ 

verplaatsing van beleidsvragen naar het supranationale niveau. De spreker geeft aan dat de 

positie van het Hof nooit een makkelijke is geweest: vrij verkeer en één interne markt zijn 

onmogelijk zonder op nationale soevereiniteit inbrekende interpretatie van de Europese 

Verdragen. Het meest sprekend zijn de arresten over directe werking, voorrang en effectiviteit 

van het EU-recht. Als de Europese wetgever (de lidstaten) het bovendien laat afweten op 

bepaalde terreinen, heeft hij het aan zichzelf te wijten dat de rechter het ontstane vacuüm 

moet opvullen op basis van uitzonderlijk algemene en vage verdragsmaatstaven zoals vrij 

verkeer, non-discriminatie, nationale behandeling, wederzijdse erkenning, en noodgedwongen 

zelf geformuleerde algemene rechtsbeginselen zoals evenredigheid en toegang tot de rechter. 

Het Hof moest aanvankelijk als het ware de gemeenschappelijkheid van het EU-recht én 

zichzelf uitvinden. Het is daardoor een instantie die Kompetenz-Kompetenz heeft: afhankelijk 

van hoe hij het EU-recht interpreteert, creëert of beperkt hij competentie voor zichzelf, voor 

de lidstaten, voor de Commissie of voor de Raad. Als hij de verdragsvrijheden uitlegt als een 

belemmeringen verbod, heeft de EU een veel grotere competentie dan als hij die vrijheden 

uitlegt als een discriminatieverbod; als hij het ‘uitvoeren van Unierecht’ in het EU-

Grondrechtenhandvest uitlegt als “alle handelingen of nalaten van de Lidstaten die/dat binnen 

de werkingssfeer van het Unierecht komt” en niet als “handelingen ter uitvoering van 

wetgevende of administratieve handelingen van EU-instituties”, dan creëert hij een grote 
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toetsingsbevoegdheid voor zichzelf. Dat is een lange tijd goed gegaan. Het Hof heeft 

aangetoond dat hij veel gevoel voor verhoudingen had bij oordelen over politiek gevoelige 

zaken. Verder hield hij zijn eigen competence creep ook goed in de gaten. Er werd wel eens 

gemopperd (met name over arresten zoals Mangold over leeftijdsdiscriminatie en vooral over 

zijn rechtspraak op het volstrekt ongeharmoniseerde gebied van de directe belastingen), maar 

in het algemeen waren de lidstaten kennelijk minder ongelukkig met zijn rechtspraak dan met 

het zelf unaniem eens moeten worden over (bijvoorbeeld) directe belastingen. Op deze manier 

heeft het Hof vijftig jaar kunnen dienen als motor van de Europese integratie. De Europese 

integratie – en dus ook de geschilbeslechting – is inmiddels echter zó ver gevorderd dat het 

over zéér technische kwesties en zeer gedetailleerde vragen op sectorniveau gaat, met 

niettemin vaak grote politieke of bevoegdheidsverdelingsimplicaties: technisch milieurecht, 

technisch strafrecht, technisch belastingrecht, technisch personen- en familierecht, technisch 

intellectuele-eigendomsrecht, etc., en bovendien steeds ingewikkelder botsingen tussen 

regelstelsels. Bijvoorbeeld de samenloop van de Terugkeerrichtlijn, het nationale 

vreemdelingenrecht, het EVRM/het Handvest en het vrije personenverkeer. Het is technisch 

niet goed uitgerust voor afweging en oplossing van (bijvoorbeeld) een conflict tussen een 

extreem technische fiscale antimisbruikbepaling in een bilateraal belastingverdrag tussen twee 

lidstaten en (bijvoorbeeld) de vestigingsvrijheid. Daar is nog bij gekomen dat het 

kapitaalverkeer ook jegens derde Staten vrijgemaakt is. Eén van de rechters heeft het 

vergeleken met het aansluiten van een strijkijzer op een hoogspanningsmast; het ontbreekt aan 

een transformatiemechanisme als de Uniewetgever niet in secundair EU-recht voorziet.  

 

Hoe nu verder? Het Hof zal ook zelf op vele gebieden méér secundair EU-recht, waar hij zich 

aan moet houden, toejuichen. Hij heeft noodgedwongen op het gebied van de interne markt 

moeten fungeren als een scheidsrechter met weinig meer of andere regels dan ‘vrij verkeer 

van de bal’, ‘level playing field’, ‘alle voetballers zijn gelijk’ en ‘geen afspraken vooraf over 

de uitslag’. Zijn rechtspraak laat zien dat als de Uniewetgever eenmaal heeft opgetreden, het 

Hof veel minder streng wordt; nationaal recht wordt aanzienlijk strenger aan primair EU-recht 

getoetst dan secundair EU-recht. Zelfs als de lidstaten slechts een bilateraal verdrag hebben 

gesloten om hun nationale wetgevingen te coördineren (zoals op belastinggebied) worden zij 

lankmoediger behandeld dan als er niets anders is dan nationaal recht.  

Als de spreker zou moeten aangeven hoe lidstaten het Hof verder ‘terug in zijn hok’ zouden 

kunnen dringen, dan zou hij de volgende suggesties hebben: 

- in art. 19 VEU de frase ‘eerbiediging van het recht’ schrappen, en vervangen door  

“interpretatie van de Verdragen en secundair EU-recht en beoordeling van handelingen van 

EU-instellingen”; 

- in het Verdrag opnemen dat de verkeersvrijheden niet verder gaan dan een verbod op 

indirecte discriminatie naar herkomst, woonplaats, nationaliteit of oprichtingsrecht en geen 

blind belemmeringenverbod inhouden; 

- staatsaansprakelijkheid voor schending van EU-recht door nationale rechters uitsluiten; 

- ook nationale rechters kunnen de rol van het Hof beperken. Zo bepalen zij zelf of en welke 

prejudiciële vragen aan het Hof  worden voorgelegd voor interpretatie - zie bijvoorbeeld de 

spaarzaamheid van bijvoorbeeld Spaanse rechters. Nederland en Duitsland zijn duidelijk de 

braafste jongetjes van de klas. Nationale rechters kunnen ook de uitkomsten van prejudiciële 

procedures beperkend interpreteren. Het Hof heeft het op constitutioneel terrein niet slecht 

gedaan, maar zoals gezegd worden de zaken thans kennelijk té technisch voor het Hof. Op dat 

specialistische niveau worden er wel degelijk fouten gemaakt die de nationale rechter zou 

moeten kunnen corrigeren. Er zouden, andersom, ook mechanismen verzonnen kunnen 

worden om het Hof, of het eerste-aanleg gerecht, meer technische expertise of 

gespecialiseerde sectorale kamers te geven.  
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Discussie naar aanleiding van het bijstellen van de modus operandi van het Europese recht 

Gevraagd wordt of het geen oplossing kan zijn voor de technische complexiteit waar het Hof 

mee worstelt, meer zaken aan het Algemene Hof te geven. De spreker antwoordt dat tot nu toe 

slechts één gespecialiseerd gerecht van de grond is gekomen (het ambtenarengerecht) en dat 

de lidstaten (of wellicht het Hof zelf) er weinig voor voelen; de lidstaten vermoedelijk alleen 

al niet in verband met de kosten. Een opmerking vanuit het publiek is dat twee zaken niet 

door elkaar moeten worden gehaald, namelijk het Hof als actor in de competence creep en het 

Hof als rationeel actor in relatie tot de lidstaten. Onder de deelnemers heerst het beeld van een 

scheidsrechter die noodgedwongen veel vrijheid had en heeft genomen om regels te bedenken 

en dat het aan de lidstaten zelf is om ‘reparaties’ uit te voeren als dat hen niet bevalt. Om de 

competence creep te beperken kan er dus zeker gekeken worden naar de rol van het Hof.  

 

Methode 3: Subsidiariteit als economische toets 

De vierde spreker pleit voor een krachtigere ‘economische toets’ op subsidiariteit bij nieuwe 

afwegingen over welke zaken de Unie oppakt en welke de lidstaten. De analyse verhoudt zich 

niet zozeer tot de bestaande afbakening, het kan heel goed zijn dat een economische analyse 

van optimale reguleringsniveaus leidt tot de conclusie dat bepaalde bevoegdheden op het 

verkeerde niveau zijn neergelegd.  In een situatie waar een welwillende en perfecte overheid 

aanwezig is gaat het in een economische toets over de basisafruil tussen decentralisatie en 

centralisatie. Decentralisatie heeft als voordeel dat beleidsinitiatieven beter zullen aansluiten 

bij de voorkeuren van de burgers. Centralisatie maakt het mogelijk schaalvoordelen te 

benutten en heeft meer oog voor grensoverschrijdende externaliteiten van beleid. We kunnen 

op Europees niveau echter ook te maken hebben met een imperfecte overheid. Zo kan er 

invloed van lobbygroepen zijn op de besluitvorming, kan de Unie haar eigen doelstellingen 

nastreven, en hebben de individuele lidstaten ook hun eigen voorkeuren. Deze imperfecties 

hebben invloed op de ‘normale’ afruil binnen de economische toets. Het zijn in de praktijk 

vaak ook politieke-economische afwegingen die meewegen in een keuze voor centralisatie of 

decentralisatie van beleid. Bestuurders die pleiten voor decentralisatie kunnen bijvoorbeeld 

naar voren brengen dat: (1) decentrale overheden makkelijker aansprakelijk kunnen worden 

gehouden voor de uitvoering van beleid; (2) decentralisatie experimenteren van beleid op 

lokaal niveau mogelijk maakt dat kan leiden tot meer kennis over uitwerkingen van 

voorstellen bij beleidsmakers; (3) decentralisatie uitbuiting van gemeenschappelijke goederen 

voorkomt. Politiek economische motieven van bestuurders die pleiten voor centralisatie 

kunnen zijn: (1) er is meer controle op het Europees beleid als alle lidstaten mee kijken; (2) op 

het Europees niveau kan consensus worden gevonden voor hervormingen; en (3) een 

gezamenlijk Europees geluid kan beter als tegenwicht dienen ten opzichte van lobbygroepen.  

 

Naast de politieke en economische verschillen tussen de bestuurslagen, heeft een besluit in 

één beleidssector vaak ook invloed op een andere sector. Dergelijke complementariteit  

figureerde ook in de inleiding. Denk bijvoorbeeld aan het effect van de EMU op de huidige 

begrotingsafspraken. Keuzes hebben dus verdergaande gevolgen dan het initiële 

beleidsterrein. Zeker in die constellatie kunnen er nauwelijks generieke uitspraken worden 

gedaan over de keuze voor centralisatie of decentralisatie, omdat onderzoek naar deze 

interactie nog in de kinderschoenen staat. Alhoewel deze dynamieken het maken van een 

‘perfecte’ economische toets bemoeilijken, heeft het instrument als voordeel dat alle 

argumenten wel op tafel komen en geeft het een duidelijker kader aan beleidsmakers om een 

inschatting te maken wat het optimale niveau is om beleid uit te voeren. Bovendien is lang 

niet alles ambigu: zo lijkt het echt weinig rationeel om landbouwbeleid of regionaal 

ondersteuningsbeleid te centraliseren. De presentatie over ‘subsidiariteit als economische 

toets’ is terug te vinden op [http://www.cpb.nl/publicatie/presentatie-subsidiariteit].    

http://www.cpb.nl/publicatie/presentatie-subsidiariteit
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Discussie naar aanleiding van subsidiariteit als economische toets 

De economische visie wordt door het publiek als verfrissend ervaren. De vraag is hoe deze 

economische benadering geïncorporeerd kan worden in de juridische werkelijkheid. De 

economische vraag kan eventueel als afweging dienen voor het opstellen van wetten. Vaak 

gaat het bij het opstellen van Verdragen of het maken van afspraken over ‘het politieke 

gevoel’, maar kan de argumentatie voor een keuze toch vaak beter. Een economisch 

assessment kan zodoende hier wel iets aan doen. Er wordt wel een kanttekening geplaatst bij 

het ‘gemak’ van de economische toets. De ‘economische’ subsidiariteittoets gaat uit van één 

centraal punt. Maar hoe ga je om met 28 voorkeuren, allemaal gebaseerd op verschillende 

opvattingen over wel of géén Europees optreden? De spreker geeft aan dat dit inderdaad een 

van de lastige politiek economische overwegingen is. Waar vooral voor gewaakt moet 

worden, is dat bij de uitruil tussen 28 lidstaten ieder de ander wat gunt en daardoor 

centralisatie verder gaat dan optimaal is.  

  

Stemming 

Kort samengevat: eerst bestond er common ground over het bestaan van de competence creep. 

Vervolgens bleek dat we er ook anders tegen aan kunnen kijken. De alternatieven leidden tot 

verschillende vragen en een geanimeerde discussie. Aan het einde van het seminar werd de 

deelnemers gevraagd hun voorkeur voor een bepaalde optie aan te geven. De 0-optie kreeg 10 

stemmen, methode 1 kreeg 2 stemmen, methode 2 kreeg 4 stemmen en het ‘economischer’ 

denken van methode 3 kreeg 13 stemmen. Zo bleek er onder de deelnemers een meerderheid 

te zijn om dingen anders te doen. Men pleitte voor het verzakelijken van de keuze voor het 

optimale beleidsniveau. Sommige deelnemers stemden niet, omdat er volgens hen een 

bepaalde optie niet bij zat, zoals de mogelijkheid geen beperkingen meer te stellen aan 

waartoe  Europa is bevoegd.  
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