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Verslag & Manifest EuropaLab —

Read_me_first

Met trots presenteren we in deze publicatie de resultaten
van het RUW EuropaLab 2022.
Hoe zorgen we er voor dat óók de inwoners van de Gemeente
’s-Hertogenbosch en Noord-Brabant een rol krijgen in de
“Conferentie over de toekomst van Europa?” Met die vraag
in het achterhoofd organiseerde RUW het voorstel voor een
vereenvoudigde, regionale versie: het RUW EuropaLab.

EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA

Een twintigkoppig burgerpanel uit de regio van gemeente
’s-Hertogenbosch stelde onder begeleiding van projectleider Ruud
Geven een programma samen. Van april tot en met september 2022
vonden onder de vlag van RUW, vier debat-sessies plaats bij Huis73
in ’s-Hertogenbosch. De hoofdgasten waren denkers en deskundigen
in Europese onderwerpen, geselecteerd door het burgerpanel. Vier
belangwekkende Brusselse onderwerpen stonden centraal:
1) De rol van de EU in de wereld.
3) De sociale dimensie van de EU.

2) De Europese democratie.
4) EU klimaat- en milieubeleid.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten en onderlinge gesprekken
stelden de leden aanbevelingen op in de vorm van dit manifest. Dit
manifest stond centraal bij de afsluitende bijeenkomst op 22 september
2022 en werd besproken met, en aangeboden aan twee Nederlandse
én Noord-Brabantse volksvertegenwoordigers van het Europees
Parlement: Mohammed Chahim (PvdA) en Tom Berendsen (CDA).
De deelnemers van het EuropaLab Burgerpanel waren:
Wanda van den Bergh, Stef Bots, Henk Eemers, Geert Groot
Bruinderink, Bjorn Hillebrandt, Pieter van der Kruijs, Margareth
van Loenhout, Klaas van Lutterveld, Jeroen Naaijkens, Christ van
Puijenbroeck, Rosalie van Rossem, Jan Smit, Sandra Verbruggen,
Leon Wolthers. Wij willen ze hartelijk danken voor hun inzet!

Het RUW EuropaLab kwam tot stand onder leiding van dr. Ruud Geven,
curator van debatplatform RUW, powered by Huis73.
Het RUW EuropaLab is mogelijk gemaakt door de Europese Unie.
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★ EuropaLab

Op 5 april vond bij RUW de
eerste avond van het EuropaLab
plaats. Dit gesprek stond in het
teken van de rol van Europa
in de wereld. Welke rol wil
Europa in de wereld? Genodigde
sprekers waren: Rob de Wijk,
hoogleraar internationale
betrekkingen van de Universiteit
Leiden en oprichter van het
The Hague Centre for Strategic
Studies, en Haroon Sheikh,
senior wetenschapper bij de
WRR en bijzonder hoogleraar
Strategic Governance of Global
Technologies aan de VU.

★ EuropaLab

★ EuropaLab

OP NAAR DE
EEUW VAN



Dit is het verslag van deze avond door Dieuwertje van Schadewijk

EUROPA?
Dat Europa en geopolitiek
thema’s zijn die mensen
wel degelijk belangrijk
vinden en bezighouden,
is vanavond duidelijk geworden: het is volle bak in
de Pleitzaal van Huis73.
Dit is op zijn minst hoopvol te
noemen, want Europa zal alsmaar belangrijker worden in de
toekomst en een nog grotere rol
in onze levens gaan spelen. Maar
hoe zal die toekomst eruit komen
te zien? Of anders gezegd: welke rol achten we wenselijk voor
Europa op het wereldtoneel?

Rob de Wijk slaagt erin om
de twijfels en scepsis over de
slagkracht van ‘Europa’ weg te
nemen al voordat deze überhaupt onderwerp van gesprek
hebben kunnen zijn. Ja, Europa is een goede geopolitieke
speler, en wel om deze reden:
de Europese Unie is een regelsupermacht die ongelofelijk
bekwaam is in het tackelen van
dwarsliggers. Dit maakt de EU
uniek en tot een economische
speler van jewelste. De VS,
China en Rusland lopen vast
op iets wat de EU juist wél voor
elkaar krijgt, zo stelt De Wijk.
Ook Haroon Sheikh kan dat beamen.
Europa heeft een geheim wapen
als het gaat om ‘normativiteit’, zegt
hij: door slimme wetgeving weet
de EU standaarden voor allerlei
diensten en producten te handhaven. Wij kunnen dit goed omdat
we weten te harmoniseren door
alle lokale en nationale instituties
die we hier kennen. “Dit is een van
de grote troeven van Europa”.

★ EuropaLab

Tegelijkertijd stellen zowel Sheikh als De Wijk dat in
Europa nog altijd te weinig strategisch wordt nagedacht.
Ons vermogen tot strategisch en machtspolitiek denken
is verzwakt doordat we er na de val van de Muur blind
vanuit zijn gegaan dat het ‘systeem’ dat we hier hebben
opgebouwd universeel geaccepteerd zou worden. De
welvaart en veiligheid die we hier kennen hebben we
gedurende lange tijd als een natuurtoestand beleefd die
onveranderlijk blijft. Het tegendeel is waar gebleken.
Daarbij is de kwestie van een Europees leger een onvermijdelijk gespreksonderwerp: wat doen we daarmee?
Uit het publiek weerklinkt veel aarzeling. Volgens De
Wijk moet Europa een superstaat zijn om het idee van
een Europees leger te kunnen rechtvaardigen. Maar
op een federaal Europa zit vrijwel niemand te wachten.
Sheikh voegt daaraan toe dat Europa nooit zo’n superstaat zal worden, want “we moeten Europa als een
ander soort politiek construct zien; een groot gebied dat
geen vaste grenzen kent”. Europa is niet te vergelijken
met een klassieke natiestaat en kiest zijn eigen weg.
Volgens De Wijk maken crises en bedreigingen van
buitenaf Europa sterker. Hier wordt het écht interessant
vanavond, want “het kan best zijn dat de eenentwintigste eeuw de eeuw van Europa wordt”, zo vervolgt De
Wijk. De toekomst van de EU wordt dus in grote mate
door diezelfde crises bepaald. Er zijn in de afgelopen
jaren nogal wat crises geweest die de stabiliteit en
veerkracht van de EU behoorlijk op de proef hebben
gesteld, maar over de crisis die mogelijk de grootste
bedreiging vormt voor het voortbestaan van de EU
zoals we die kennen wordt met weinig woorden gerept, of enkel in bedekte termen: ‘de energiecrisis’.

★ EuropaLab

Opvallend genoeg wordt deze crisis
niet in relatie tot de klimaatcrisis
benoemd, terwijl we de twee onmogelijk van elkaar kunnen loskoppelen. De kwestie is nauwelijks
onderwerp van discussie vanavond,
terwijl ze net gaat over het potentieel en de mogelijkheden voor
een nieuwe geopolitiek. Want hoe
weerbaar zal de EU zijn als we er
niet in slagen de klimaatcrisis in
te dammen? In hoeverre kan Europa met de Europese Green Deal
iets wezenlijk nieuws bouwen?

Daarbij gaat het natuurlijk al gauw
over de vermeende universele
geldigheid van de waarden die we
in Europa als ‘Europees’ definiëren. Daarmee maakt De Wijk korte
metten, want “in internationale
betrekkingen speelt ethiek geen
rol; je zult machtspolitiek moeten
bedrijven”. Het zou uiterst naïef zijn
om te denken dat we ons met ons
‘waardenstelsel’ teweer kunnen
stellen tegen een uitdijende Chinese
invloedssfeer, bijvoorbeeld. Vanuit
het publiek komt de vraag of we niet
meer idealen nodig hebben. Sheikh
stelt dat wanneer we onze idealen
willen waarmaken, we die op alle
niveaus kracht bij moeten zetten en
aan fundamentele krachten moeten
koppelen. De Wijk blijft erop hameren dat als je geen machtspolitiek
bedrijft, je ook je waarden niet kunt
beschermen, zo benadrukt hij.

 Haroon Sheikh

★ EuropaLab

Ethiek
versus
machtspolitiek

In weerwil van deze realpolitik dringen zich toch de
volgende vragen op: als in de internationale betrekkingen ethiek zogezegd geen rol speelt, betekent
dat dan dat die ruimte nooit en te nimmer gecreëerd
zal kunnen worden? Is het werkelijk zo dat machtspolitiek het enige antwoord is en zal kunnen zijn op
grote crises die niet alleen voor Europa een bedreiging vormen, maar tevens voor de hele wereld? Als
we onze idealen intern moeten verankeren, betekent
dat dan óók niet dat Europa een niet-eurocentrische
ethiek kan formuleren waarmee ze een lichtend voorbeeld kan zijn voor andere landen en regio’s en de
stuwende kracht vormt achter een hernieuwde, werkelijk democratische politieke orde? Want wanneer de
eenentwintigste eeuw mogelijk ‘de eeuw van Europa’
wordt, dan kunnen we niet om deze vragen heen.

 Rob de Wijk

★ Manifest Europa in de wereld

Manifest Europa in de wereld
Het programma van Europalab, in deze open en
veilige vorm uitgevoerd, is heel nuttig geweest. De
deelnemers werden constructief betrokken bij het
debat en gericht op de actualiteit. De werkwijze
en impact van de EU kwamen aan bod en er werd
inzicht geboden in de effecten van Europese en
mondiale ontwikkelingen op de lokale of persoonlijke
levenssfeer. Het leidde bij het EuropaLab Burgerpanel
tot de volgende aanbevelingen op het niveau van
burgers, nationale politici en de Europese Unie.

Aan de burgers:
De Europese Unie vormt een van
de belangrijkste zekerheden voor
Europeanen in een wereld op
drift. Ze maakt conflicten tussen
lidstaten hanteerbaar en is de
belangrijkste manier waarop EUburgers gezamenlijke uitdagingen
in de wereld kunnen aangaan. We
vinden het belangrijk dat inwoners
van de EU zich dat realiseren

We nodigen de EU-inwoners
uit om zichzelf als burgers,
volksvertegenwoordigers en
bestuurders de vraag te stellen op
welke wijze we deze waarden in de
toekomst moeten verdedigen. Hoort
daar een actieve militaire inzet bij?
Aan de Europese Unie:
De EU neemt een groeiende rol in
de geopolitiek, van economie tot
defensie. Wij verwachten dat de EU
daarbij niet de waarden uit het oog
verliest die juist de basis vormen
voor de Europese samenwerking.
Maak die kernwaarden expliciet
zodat ze ook het handelen van
de EU in de wereld vorm geven.
Om de waarden van de EU te
kunnen beschermen vinden
wij het gerechtvaardigd om af
te stappen van besluitvorming
op basis van veto-recht in het
buitenlandbeleid. Daarmee kan
voorkomen worden dat één land
het gehele EU-buitenlandbeleid
kan gijzelen of stilleggen.

de EU staan. Het is van belang
om dan die afwegingen expliciet
te maken en daar open over te
communiceren. Daarmee worden
kernwaarden herbevestigd en
geactualiseerd. Bovendien wordt
zo het debat over die waarden
blijvend gevoed en gevoerd.

De wereld raakt weer verdeeld in
machtsblokken. De waarden van de
Europese Unie horen leidend te zijn
bij het kiezen van onze belangrijkste
partners. Opportunisme heeft
daarin geen plaats. De EU
onderhoudt naast bewust gekozen
partners, ook relaties met de hele
wereld. Het kan onvermijdelijk zijn
om samen te werken met landen
wier waarden tegenover die van

Tot slot: het is onze
verantwoordelijkheid om
na te denken over hoe we
de kernwaarden van de
EU willen overbrengen aan
toekomstige burgers.

EuropaLab

Aan de politici van de lidstaten:
Communiceer eerlijk over wat
er op de agenda staat, wat het
Nederlandse standpunt is en wat
er uiteindelijk aan besluitvorming
uitkomt. Gebruik de EU niet als
bliksemafleider. Vertel in het
nationale parlement geen ander
verhaal dan op het Europees
toneel. Zeg niet: “Dat moet van
Brussel!”, maar zeg “Dat hebben
we met elkaar zo in Europa
afgesproken, en wel om deze
reden.” De Nederlandse kiezer/
burger begrijpt best dat we niet
altijd onze zin kunnen krijgen.

★ Manifest Europa in de wereld

 V.L.N.R. /Ruud Geven /Leon Wolthers /Geert Groot
Bruinderink /Jeroen Naaijkens /Sandra Verbruggen

RUW

★ Manifest Europa in de wereld
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★ EuropaLab

LAB
21.04.22

Op 21 april vond bij RUW de
tweede avond van het EuropaLab
plaats. Dit gesprek stond in
het teken van democratie in
Europa. Kunnen we de Europese
Unie met recht democratisch
noemen? Genodigde sprekers
waren: Mathieu Segers,
cultuurhistoricus en hoogleraar
Europese geschiedenis en
Europese integratie aan
Maastricht University, en Hans
van Scharen, onderzoeker bij het
Corporate Europe Observatory
(CEO).

★ EuropaLab

★ EuropaLab

DE MENSEN ZIJN WÉL
GEÏNTERESSEERD IN EUROPA



Dit is het verslag van deze avond door Dieuwertje van Schadewijk

Als inleiding op het gesprek van vanavond wordt
het burgerpanel aan de zaal voorgesteld; een kleine
werkgroep, bestaande uit betrokken burgers van
verschillende leeftijden en met diverse achtergronden
die Europa belangrijk en interessant vinden.
Graag willen zij meer leren over Europa, maar tevens vragen
ze zich af wat we kunnen doen om meer burgers bij Europa
te betrekken. In de kern is onze identiteit Europees, maar
tegelijkertijd lijken veel mensen in Nederland onvoldoende
te beseffen hoe belangrijk de Europese Unie is.
Al deze kwesties komen vanavond
voorbij. De hoofdvraag van deze
editie van het Europa Lab – hoe
democratisch is de EU? – wordt
niet uitgesteld, maar meteen aan
onze twee gasten voorgelegd,
waarbij we gedurende het gesprek
tot een breder begrip proberen
te komen van waarover we het
eigenlijk hebben als we over
democratie in Europa praten.

★ EuropaLab

 Mathieu Segers

Cultuurhistoricus Mathieu Segers
trapt af en legt uit hoe het er
redelijk goed voor staat met de
democratie in Europa. De EU is wel
degelijk echt een democratische
orde. Wel hebben we nieuwe
manieren van kijken nodig als het
gaat om democratie, op zowel
lokaal als Europees niveau, stelt hij.
Onderzoeker Hans van Schagen,
die werkzaam is voor het Corporate
Europe Observatory (CEO) en
namens deze organisatie onderzoek
doet naar de invloed van lobbywerk
op de Europese besluitvorming,
stelt dat we in tijden van grote
crises leven, van zogeheten ‘shocks’.
“Maar veel bedrijven zullen het goed
vinden gaan”, voegt hij eraan toe.
Ondertussen is ook Jacques
de Tournet, werkzaam voor het
directoraat-generaal communicatie,
op het podium geklommen. Hij is

vanuit Brussel naar Den Bosch
afgereisd en naar eigen zeggen
een trotse Europeaan. Vanavond
zal hij een korte opfriscursus
geven over hoe de EU ‘werkt’. Zijn
cursus is echter geen succes, want
vrijwel niemand in de zaal lijkt
er chocola van te kunnen maken.
Even later blijkt dat Jacques de
Tournet een fictief personage is,
opgevoerd door theatermaker en
muzikant Jordy Sanchez, maar dat
hij desondanks zó geloofwaardig
is in zijn Brussels jargon dat
verschillende mensen in de zaal
aanvankelijk denken dat hij werkelijk
een afgevaardigde uit Brussel is.
Maar vanavond hebben we het
niet zozeer over de techniek van
het bouwwerk dat de EU is, als
wel de basisideeën achter de
totstandkoming ervan. Het basisidee
van het Europese ideaal, zo legt

★ EuropaLab

Segers uit, berust op het zogeheten
veiligheidsdilemma. Wat is de
voornaamste manier waarop een
soevereine staat die veiligheid kan
garanderen? Het opbouwen van een
leger. En daarmee komt men in een
spiraal van wederzijds wantrouwen
terecht. Tot op de dag van vandaag
is dit de logica van internationale
politiek. Het diepere doel van de
Europese integratie is tegenwicht
opbouwen tegen de vernietigende
kracht van het veiligheidsdilemma.
Deze samenwerking is van
duurzame betekenis gebleken, en
behelst een gemeenschapsmethode
waarbij individuele lidstaten tegen
hun wil aan besluiten gebonden
kunnen worden. Soevereine staten
worden dus aan het hogere doel
van samenwerking gebonden en dit
maakt de Europese integratie uniek.
Dit is nooit eerder in internationale
organisaties vertoond.

Dan komen we ook bij de volgende
discussie: de overtuiging die bij
menigeen leeft dat de EU per
definitie niet democratisch is.
Segers legt uit hoe de EU niet een
construct is die de natiestaten
vervangt, maar een dimensie
die ze juist aanvult en sterker
maakt. Wanneer mensen stellen
dat de EU niet democratisch is,
dan spreken zij dus vanuit een
Nederlands perspectief. Een
belangrijke verantwoordelijkheid
ligt bij de nationale regering;
hoe incompleter de verslagen
van de ministers, hoe groter de
Euroscepsis in die lidstaat zal zijn.
De Europese dimensie van politiek
is simpelweg een integraal aspect
van het naoorlogse Nederland.
Die kunnen we onmogelijk los zien
van de nationale politieke orde.

 Jordy Sanchez

★ EuropaLab

Iets is
interessant en
relevant als
het om macht
gaat [...]

Die Europese dimensie wordt ook vaak onderkend omdat
we in Nederland slecht geïnformeerd zijn. Daarover lijkt
iedereen het vanavond eens te zijn. In Nederland is dit
een reëel probleem, stelt Segers, want Nederland heeft
de EU altijd als een marktproject benaderd. Dit terwijl
de kern van het Europese veiligheidstraject door en door
politiek is. “En dit wordt niet afgedekt in het onderwijs en
niet gedragen door de nationale politiek”, zegt Segers.
Van Scharen, die als journalist jarenlang voor
verschillende Belgische en Nederlandse kranten
en tijdschriften schreef, benadrukt het belang van
goede journalistiek. Het is volgens hem bedroevend
hoe weinig er geschreven wordt over Europa. Wat
kunnen we dan doen om die desinteresse-spiraal te
doorbreken? Al gauw wordt naar het onderwijs gewezen,
maar Segers doet ook de suggestie van een speciale
talkshow – in 2020 pleitte Arjen Lubach in Zondag met
Lubach toevallig al voor zo’n talkshow: EurOP1.

 Hans van Schagen

Van Scharen kan zich niet vinden in een gedachte die ook op
redacties vaak de kop opsteekt: “de mensen zijn niet geïnteresseerd
in Europa”. Je moet willen graven en je niet laten afschrikken
door de soms ambtelijke, taaie taal waarin over de EU gesproken
en geschreven wordt, maar het is wezenlijk heel interessant,
zegt Van Scharen. In de woorden van Segers wordt dat scherper:
iets is interessant en relevant als het om macht gaat, en
“daarom alleen al verdient Europa veel meer aandacht”.
Zijn we daarmee al tot een antwoord gekomen op de vraag hoe we
meer burgers bij Europa kunnen betrekken? Nee, daar lijkt het niet
op. Maar Segers maakt de cirkel wel weer rond door terug te komen

★ EuropaLab

op het punt dat hij eerder op de avond al maakte:
we hebben nieuwe vormen van democratie nodig
die mensen niet als consumenten aanspreken,
maar als burgers. Mensen voelen dat de politiek
afwezig is in hun regio en dat geldt voor alle
lagen; van de regionale laag tot de Europese laag.
Heel interessant is dat transeuropese vormen
van democratie onder jongeren veel meer leven
dan onder voorgaande generaties. Van Scharen
noemt het pamflet van David Van Reybrouck,
Tegen verkiezingen (2013), waaruit we heel
waardevolle handvatten kunnen destilleren.
Deze tweede avond van het Europa Lab is als
een eindeloos college dat nergens saai wordt en
waaruit een energie spreekt die haast besmettelijk
is. We weten wat ons te doen staat: we moeten
Europa en de Europese Unie populariseren,
en daar hebben we elkaar hard bij nodig.

★ Manifest Democratie

Manifest Democratie
De burgerpanelleden hebben in projectgroepen
ideeën en vraagstukken besproken. Die zijn tijdens
openbare bijeenkomsten met een algemeen publiek
verkend en getoetst aan experts. De tweede sessie
van EuropaLab “Hoe democratisch is de EU?” leidde
tot fundamentele gedachtenvorming over de relatie
tussen burger en de Europese Unie. De projectgroep
komt tot de volgende overwegingen en suggesties.

Zij beseffen dat ze zichzelf
moeten redden, doortastend
ingrijpen gebeurt niet. Hoe
lager de maatschappelijke
status, inkomen en
opleiding, hoe sterker. De
meeste maatschappelijke
problemen kunnen niet
zonder een initiërende,
sturende en uitvoerende
overheid worden opgelost.
Het bedrijfsleven en de burger
Deze inrichting van de EU leidt tot
een eenzijdige concentratie op het
speelveld van het bedrijfsleven.
Daartegenover staat dat de
burger niet zichtbaar is in de
EU. Zo ontbreekt de sector van
sociaal beleid vrijwel volledig.
Er wordt goed geluisterd naar
bedrijven en dat staat in schril
contrast met de aandacht die
ngo’s krijgen. De rol van de
belangen van het bedrijfsleven in
het Europese beleid moet actief
worden teruggedrongen. Zij moet
in redelijke verhouding komen te
staan tot de belangen van en lobby
door burgerinitiatieven en ngo’s.
Bedrijven laten meeschrijven
aan wetgeving past niet bij een
transparante democratische
orde. Wanneer bedrijven zich
slechts tegen maatschappelijke

ontwikkelingen verzetten en niet
bereid zijn om met geloofwaardige
alternatieven te komen zou hun lobby
buiten de orde geplaatst moeten
worden. Heimelijke afspraken
tussen politici, ambtenaren en
bedrijven zijn ontoelaatbaar.
Transparantie over lobbies dient
maximaal te worden opgevoerd.
De publieke sfeer
In de Europese Unie bestaat een
groot tekort in de vorming van
een Europese publieke sfeer. De
burger weet onvoldoende van
de Unie en er lijkt geen urgentie
te bestaan om deze lacune te
vullen. De vier EuropaLab sessies
leidden op diverse momenten bij
burgerpanelleden tot het besef dat
ze te weinig wisten over de EU.

Er is een groot gebrek aan
onderwijs, journalistieke
aandacht en algemene
relevantie van de EU in het
publieke debat. Daarnaast
missen we onderwijs over de
mate waarin de Nederlandse
identiteit feitelijk een Europese
is, gevormd door eeuwen aan
uitwisseling. Daarom doen
we een pleidooi voor meer
onderwijs over Europa en
stevige ondersteuning van
Europese journalistiek.

EuropaLab

De machteloze overheid
en de burger
De Europese Unie is een
waardevolle politieke orde die in
staat is gebleken om conflicten
en crises tussen landen het
hoofd te bieden. Tegelijkertijd
zien we in de Europese Unie een
te grote afstand tot de concrete
leefwereld van de burger: de
Unie lijkt onmachtig om concrete,
tastbare resultaten te realiseren
die direct bij burgers neerkomen
of als doorslaggevend worden
ervaren. Daar is een fundamentele
verklaring voor. Overheden trokken
zich gedurende veertig jaar terug
uit tal van sectoren. Zij lieten meer
over aan de markt waardoor de
burger minder controle kreeg
over de samenleving via diezelfde
overheid. De Europese Unie is
naar dat voorbeeld ingericht.
De ‘markt’ is het belangrijkste
instrument en de belangrijkste
gesprekspartner. De overheid kiest
er zo voor om de markt leidend te
laten zijn. Het leidt keer op keer tot
onmacht. Waarom nog stemmen
als de politieke orde geen stevig
sturende rol meer kan of wil
uitoefenen voor de samenleving?
Dit heeft tot gevolg dat grote
delen van de bevolking afhaken.

★ Manifest Democratie

 V.L.N.R. /Mathieu Segers /Stef Bots /Ruud Geven
/Rosalie van Rossem /Wanda van den Bergh /Hans van Scharen
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★ EuropaLab

Op 24 mei vond bij RUW de
derde avond van het EuropaLab
plaats. Dit gesprek stond in het
teken van sociaal beleid binnen
de Europese Unie. Creëert de
Europese Unie een onderklasse?
Genodigde sprekers waren:
Marjolijn Bulk, beleidsadviseur
Europese Zaken voor FNV en lid
van het Europees Economisch en
Sociaal Comité, en Lex Hoogduin,
hoogleraar complexity and
uncertainty in financial markets
and financial institutions aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

★ EuropaLab
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CREËERT
DE EU EEN
ONDER-



Dit is het verslag van deze avond door Dieuwertje van Schadewijk

KLASSE?
Vanavond staat het
EuropaLab in het teken van
sociaal beleid. Als we kijken
naar wat de ruggengraat
van de Europese integratie
vormt, de interne Europese
markt, dan wordt duidelijk
dat de Europese Unie
toch hoofdzakelijk als
groeimotor moet dienen.

Deregulering is lang het devies
geweest, maar langzaamaan
begint bij menigeen het besef
door te dringen dat een al te enge
focus op het verstevigen en verder
uitbreiden van de interne markt
onherroepelijk sociale gevolgen
heeft – gevolgen die vooral onder
praktisch opgeleide mensen en
de lagere sociaaleconomische
klasse worden gevoeld. Zonder
dat er een stevig Europees sociaal
beleid is, want alleen de lidstaten
zelf zijn bij machte om deze
negatieve gevolgen op te vangen
middels uitkeringen en andere
middelen. Wordt het niet eens tijd
dat we een visie op sociaal beleid
in Europa vormgeven? Creëert de
Europese Unie een onderklasse?

★ EuropaLab

Deze vragen vormen de basis voor
het gesprek vanavond, dat we
voeren met Marjolijn Bulk, beleidsadviseur Europese Zaken voor FNV
en lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, en Lex
Hoogduin, hoogleraar Complexity
and Uncertainty in Financial Markets and Financial Institutions aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
Al gauw blijkt dat onze gasten van
vanavond nogal van elkaar verschillende ideeën hebben over de noodzaak van Europees sociaal beleid.
Lex Hoogduin windt er geen doekjes
om: “ik ben sceptisch over sociaal
EU-beleid”. En dat wel om de volgende redenen: de lidstaten zijn te
verschillend om het sociaal beleid te
kunnen harmoniseren. Het harmoniseren van sociaal beleid kan leiden
tot permanente werkloosheid in
bepaalde landen, migratie naar ‘rijkere’ landen, waar lonen vervolgens
onder druk komen te staan. Dat leidt
weer tot weerstand ten aanzien van
(arbeids)migranten. “Dit gaat al met
al minder harmonie opleveren”.

★ EuropaLab

Hoogduin is bezorgd over de ontwikkeling van de EU als monetaire
unie. In Nederland is het debat
gepolariseerd, zegt hij, terwijl er
nog heel veel mogelijk is tussen
federalisering en uit de EU stappen, en “dat bederft het debat”.

Volgens Hoogduin loopt de ECB op
dit moment achter de feiten aan. De
laatste jaren is er sprake geweest
van asymmetrisch beleid. De ECB
heeft naar zijn idee onvoldoende
gedaan om schulden terug te dringen. Na de eurocrisis is er eigenlijk
niet voor gezorgd dat er een klimaat
is gecreëerd voor de ECB om de
rente te verhogen. Gaan we verder
integreren, of gaan we een stapje
terug doen? Dat is een belangrijke
discussie volgens Hoogduin. Uiteraard zijn we ook overvallen door
miscalculaties met betrekking tot de
pandemie en de oorlog in Oekraïne.

 Lex Hoogduin

Marjolijn Bulk is naar eigen zeggen
een ‘FNV-veteraan’ en zal vanavond
het belang van Europees sociaal
beleid onderstrepen: “de EU heeft
keihard sociaal beleid nodig als bodem voor de interne markt”. Op de
vraag of de EU een onderklasse creëert, antwoordt ze een vastberaden
‘nee’. “We doen er alles aan om dat
te voorkomen. Voor mij is de vraag
andersom: wat kunnen we doen om
geen onderklasse te creëren?”

In zijn verhaal speelt de Europese
Centrale Bank een belangrijke rol.
Het hoofddoel van de ECB is erop
toezien dat de inflatie laag blijft en
zodoende voor prijsstabiliteit zorgen.
De ECB is ervoor om te zorgen dat
de situatie onder controle blijft. En
omdat we er tot voor kort niet veel
mee te maken hebben gehad, zijn
we misschien vergeten hoe schadelijk inflatie is. “Prijsstabiliteit is een
voorwaarde voor een hoop dingen,
dus ook voor sociale ontwikkeling”.

Arbeidsrecht hier heeft gevolgen
voor het loon van gedetacheerde
werknemers die vanuit het buitenland naar hier komen, en andersom, legt Bulk uit. Als we dat
niet regelen, ontstaat volgens Bulk
echt een onderklasse. Dat is een
van de redenen waarom er door
vakbonden wordt samengewerkt;
die interne markt is er al. “Je kan
naar nationale overheden kijken,
maar nationale wetgeving werkt niet
genoeg. Dan kijk je naar de EU”.

 Marolijn Bulk

Als we willen dat al die lidstaten
dezelfde bodem kennen, een opwaartse sociale convergentie, dan
betekent dat dat de interne markt
niet zonder een gezamenlijke bodem kan. Die bodem zorgt ervoor
dat we het allemaal een stukje beter
krijgen, maakt Bulk duidelijk.

★ EuropaLab

Zes lidstaten
kennen géén
minimumloon.

Als voorbeeld noemt ze de Europese richtlijnen voor
het minimumloon. Een hele grote groep mensen in
Europa ervaart armoede en bestaansonzekerheid. Dan
komt er een richtlijn toereikende lonen, maar lidstaten zelf houden de bevoegdheid om wetsvoorstellen
al dan niet te implementeren. Toch is die richtlijn heel
belangrijk, stelt Bulk. Zes lidstaten kennen géén minimumloon. In de richtlijnen staat dat lidstaten fatsoensnormen in acht moeten nemen. Op die manier is
de EU wel beter op weg om sociaal beleid te voeren.
Hoogduin twijfelt zeer aan hetgeen dat Bulk naar
voren brengt, en dat heeft voor een groot deel te
maken met een andere visie op wat de Europese
Unie nu precies behelst. Hier wordt het écht interessant vanavond. De basis van de EU vormt geen
politieke unie, zegt Hoogduin. Langzaamaan zijn
we verder weg aan het drijven van waar het ooit
om begonnen is. “In Brussel wordt op ondoorzichtige wijze over allerlei zaken gesproken. Laten
we ons bewust zijn van de consequenties van de
implementatie van een minimumloon op Europees niveau”. Op de vraag van burgerpanel-lid
Margaret hoe we meer burgers bij Europa kunnen
betrekken, antwoordt Hoogduin dat we politieke
processen zo dicht mogelijk bij de burger moeten
zetten. “Dat betekent dat we wellicht dingen terug
moeten draaien”, waarbij we op een andere EU
uit zullen komen. We hoeven niet zozeer uit de EU
te stappen, maar misschien is minder expansie
van de EU daarbij noodzakelijk, aldus Hoogduin.

 Lex Hoogduin

★ EuropaLab

De vraag die vanavond eigenlijk onbeantwoord blijft, is
wat we nu precies onder een ‘onderklasse’ verstaan.
Spreken we dan over praktisch geschoolde mensen,
of over al die werkende armen die het zogeheten
‘precariaat’ vormen? Deze groep wordt alsmaar groter. Het gaat tijdens dit gesprek eigenlijk niet over
de vraag welke verantwoordelijkheid de EU draagt
in relatie tot deze groep mensen, tot dit vraagstuk.
Cultuurhistoricus Mathieu Segers, die te gast
was tijdens het tweede Europa Lab, is de avond
voorafgaand aan deze sessie op tv te zien in een
aflevering van VPRO Tegenlicht. Daarin plaatst
hij de opkomst van het precariaat in een breder, historisch perspectief. De les van de Grote
Depressie is de laatste dertig jaar structureel
vergeten. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog nam de armoede toe, namen de verschillen tussen arm en rijk toe, namen de verschillen
tussen de bezittende klasse en de werkende
klasse toe. “Na de Tweede Wereldoorlog concludeerde men: dat heeft de voedingsbodem gelegd
voor de radicaliserende politiek die uiteindelijk
geleid heeft tot het fascisme, het nazisme en
de Tweede Wereldoorlog”. Segers benadrukt
dat deze les met grote urgentie bovenaan de
Europese agenda geplaatst moet worden.
Voor deze les, voor deze historische contextualisering,
die we onmogelijk buiten beschouwing kunnen laten
wanneer we het over Europa en sociaal beleid hebben,
is vanavond geen plaats. Misschien had deze les vanavond niet onbesproken mogen en kunnen blijven.

★ Manifest Sociaal beleid

Manifest Sociaal beleid
De burgerpanelleden hebben in projectgroepen
ideeën en vraagstukken besproken. Die zijn tijdens
openbare bijeenkomsten met een algemeen
publiek verkend en getoetst aan experts. De
derde sessie van EuropaLab “Creëert de EU een
onderklasse?” leidde tot overwegingen over hoe
de EU zou moeten omgaan met de gevolgen van
haar economische beleid. De projectgroep komt
tot de volgende overwegingen en suggesties.

Daarnaast heeft het monetaire
beleid van de ECB grote gevolgen.
Het ECB-beleid is veel politieker
gebleken dan oorspronkelijk
afgesproken. De ECB heeft haar
belangrijkste doelstelling van
het bewaken van prijsstabiliteit

uitgebreid. Zoals bijvoorbeeld
met het in toom houden van de
renteverschillen tussen Italië
en Duitsland door obligaties op
te kopen. Toen inflatie de kop
opstak als gevolg van de postCovid-boom, kwam daar nog eens
een energiecrisis overheen. De
inflatie werd enorm opgedreven.
Doordat de ECB sinds de Eurocrisis
zo vervlochten is geraakt met
het in toom houden van de
renteverschillen tussen lidstaten
kon het niet snel en doortastend
handelen in het afremmen van
de inflatie. Het omhoog gooien
van rentes zou een land als Italië
acuut kunnen verstikken. Het
resultaat is de grootste naoorlogse
verarming van Europese burgers.

Maak de gevolgen van EUbeleid inzichtelijk voor
Europese Burgers.
Hiermee hangt samen dat
deze grote thema’s nooit
transparant zijn voorgelegd
aan de Europese burger.
De gemeenschappelijke markt, hét
fundament van Europese integratie,
heeft tal van onbenoemde gevolgen.
Deregulering, concurrentie,
niet-EU burgers in de EU laten
werken, of het bevoordelen van
de (aanvankelijk) ongereguleerde
platform-economie, hebben
tal van sociale gevolgen. Die
moeten vooraf inzichtelijk
gemaakt worden door de EU.

Hier ligt een taak voor
alle EU instituties, maar
ook voor het Europees
maatschappelijke middenveld
en medialandschap. We
hebben een actieve Europese
publieke sfeer nodig die de
gevolgen van beleid als een
debat behandeld. Alleen zo
kunnen we burgers, maar ook
volksvertegenwoordigers, in
staat stellen een oordeel te
vellen en zo deel te nemen
aan de Europese democratie.

Wij roepen de EU op om
ook verantwoordelijkheid
te nemen voor de negatieve
gevolgen van de interne
markt en het monetaire
beleid. De gevolgen van EU
beleid moeten ook worden
aangepakt door de EU.
Zo niet, dan moeten we
niet langer beslissingen
op EU-niveau nemen.

EuropaLab

De EU is verantwoordelijk voor de
sociale gevolgen van het Europese
economische en monetaire beleid.
De Europese Unie is voor een
belangrijk deel een interne
markt met vrijheid van goederen,
personen en kapitaal. Daarnaast
bepaalt de Europese Centrale Bank
het monetaire beleid. Beide hebben
grote gevolgen voor Europese
burgers. Zo zorgt de interne markt
voor toenemende concurrentie
onder praktisch opgeleiden in
heel Europa. Deze vaardigheden
zijn minder cultuurspecifiek,
taalgebonden en makkelijker te
exporteren. Dit is geen toevallige
ontwikkeling. Het idee van een
Europese arbeidsmarkt draait om
het vergroten van de toegang tot
arbeidskrachten via flexibilisering.
Het gevolg is migratie binnen de
EU, met ingrijpende gevolgen
zoals huisvestingsproblemen
of verslechterende
arbeidsvoorwaarden onder
praktisch opgeleiden.

★ Manifest Sociaal beleid
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Op 23 juni vond bij RUW de vierde
avond van het EuropaLab plaats.
Dit gesprek stond in het teken
van Europees klimaatbeleid.
Hoe realiseren we onze
klimaatambities? Genodigde
sprekers waren: Marjan Peeters,
hoogleraar milieubeleid
en recht aan Maastricht
University, gespecialiseerd in
het Europees klimaatbeleid,
en Siward Zomer, coöperatief
directeur van EnergieSamen,
de branchecoöperatie van
energiecoöperaties, en secretaris
van de Europese federatie van
energiecoöperaties, REScoop.eu.
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HOE REALISEREN WE



Dit is het verslag van deze avond door Dieuwertje van Schadewijk

ONZE KLIMAATAMBITIES?
De ambities die Europa heeft op het gebied van
klimaatbeleid zijn enorm. Met de Green Deal
zet de EU in op klimaatneutraliteit tegen 2050,
en met ‘Fit for 55’ moeten we een reductie van
CO2-emissies met 55% in 2030 bereiken.
Daarnaast wordt met REPowerEU een plan gecreëerd voor
de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Op dit moment
is er geen andere macht in de wereld die zo hard op de
uitstoot-rem wil trappen als de EU. Maar wat is er nodig om
die ambities niet slechts plannen te laten zijn en deze binnen
de afgesproken termijn te verwezenlijken? Welke middelen
zijn al voorhanden, en welke hebben we nog meer nodig?
Vanavond spreken we over de Europese klimaatambities met
Marjan Peeters, hoogleraar Milieubeleid en recht aan Maastricht
University, gespecialiseerd in het Europees klimaatbeleid, en
Siward Zomer, coöperatief directeur van EnergieSamen, de
branchecoöperatie van energiecoöperaties, en secretaris van de
Europese federatie van energiecoöperaties, REScoop.eu.

★ EuropaLab

Als specialist op het het gebied van klimaatbeleid en
recht kan Peeters ons veel vertellen over welke mogelijkheden er zijn om via wetgeving nieuw en noodzakelijk klimaatbeleid vorm te geven. Hoeveel is er
eigenlijk veranderd op het gebied van milieubeleid
sinds het eerste klimaatverdrag, uit 1992? Peeters
legt uit dat er met name op het gebied van natuurbescherming oude, stringente wetgeving is. Helaas
zijn er zoveel meer problemen bij gekomen. In 2019
schreef ze een artikel met de titel ‘EU Climate Law:
Largely Uncharted Legal Territory’, waarin ze uitlegt
hoe de problemen die zich voordoen nog moeilijk te
overzien zijn. We hebben zulke complexe wetgeving,
en meer samenwerking op Europees niveau is noodzakelijk om meer wetgeving tot stand te krijgen.
De Urgenda-zaak kan natuurlijk niet onbenoemd
blijven. Ook in Ierland en Duitsland hebben de hoogste
rechters hele belangrijke uitspraken gedaan, alsook in
Frankrijk. In België loopt een rechtszaak. Bij het Hof
voor de Rechten van de Mens ligt een zaak. Een Duitse
rechter stuurde wetgevers terug naar de tekentafel;
dat is minder ingrijpend dan een emissienorm stellen.
Deze en andere klimaatrechtszaken roepen echter veel
(academische) discussie op omdat ze het machtsevenwicht doen verschuiven. Peeters stelt dat ze het vanuit
Europees-rechtelijk perspectief de koninklijke weg zou
hebben gevonden als de Nederlandse rechter met de
Europese rechter had gecommuniceerd. Die belangrijke discussie is niet gevoerd en dat is erg jammer,
zegt Peeters. Daarnaast zien we dat volgens bepaalde
staatsrechtgeleerden de rechter in sommige gevallen te
ver gaat; dan grijpt de rechter te ver in de macht in. In
Duitsland en België wordt geen emissiegrens gesteld.

★ EuropaLab

In die gevallen geef je als rechter
een signaal af, maar ga je niet op de
stoel van de beleidsmakers zitten.
Peeters benadrukt dat we in Europa al heel belangrijke milieu- en
klimaatwetgeving hebben. Ze vindt
het jammer dat burgers onvoldoende breed geïnformeerd worden over
het succes van bestaande Europese
klimaatwetgeving, “want eigenlijk
is het heel bijzonder dat we hier
in de EU heel krachtige wetgeving
hebben”. Het is inderdaad gemakkelijker om op de tekentafel plannen te
bedenken, beaamt ze. Zo is de Green
Deal nog slechts een plan, al is het
voor een deel al verankerd in beleid.
Maar in de praktijk gaan plannen
sowieso pijn doen. Dat zien we nu
al met de stikstofproblematiek en
“dat wordt voor de komende jaren
heel spannend”. De rechter gaat
dan ook een rol spelen als het gaat
om het naleven van die wetgeving.

Met Siward Zomer van EnergieSamen spreken we over het belang van
energiecoöperaties en burgerkracht.
Namens de energiecoöperaties en
agrariërs met windturbines zit hij
aan de elektriciteitstafel van het
Klimaatakkoord. Zomer stelt dat
we energieproductie in handen
moeten hebben van burgers. Wanneer we dat vaak genoeg democratisch organiseren, democratiseren
we de hele energievoorziening.
In het Klimaatakkoord ligt vast
dat 50% van de energieproductie lokaal eigendom moet zijn.
Wat kunnen we hierbij
leren van andere
Europese landen,
die wellicht al verder
zijn in dit proces dan
in Nederland? Als
voorbeeld noemt hij
een Duitse coöperatie

 Marjan Peeters

★ EuropaLab

Niet alle
burgers
kunnen
dezelfde
financiële
bijdrage
opbrengen
[...]

die vlak na de kernramp in Tsjernobyl is ontstaan. Volgens
Zomer blijft samenwerking op Europees niveau altijd
een beetje abstract, want nationale en lokale wetgeving
en kaders zijn overal net weer anders. EnergieSamen is
een coöperatie van coöperaties. “We willen het centraal
proberen te reguleren, en dat is een proces”.
Straks gaan we voor onze lokale gemeenschappen energie produceren. We gaan zelf onze doelstellingen halen,
lokaal, voorspelt Zomer. Op die manier zullen we “een
autonome dynamiek creëren in ieder dorp in Europa en
dan maakt het niet uit wat er in de EU wordt bedacht”.
Met dwang van bovenaf gaat het niet lukken, stelt hij.
 Siward Zomer

Volgens Peeters blijft een fundamentele
vraag echter onbeantwoord in het algehele
debat over klimaatbeleid: willen we naar
klimaatneutraliteit als Europese Unie? Of
willen we naar klimaatneutraliteit als lidstaat? Dat past bij de Europese gedachte:
gezamenlijkheid binnen een interne markt.
Ze wijst ook op modellen in Denemarken en Duitsland, die erop wijzen dat energietransities ook kunnen leiden tot sociale ongelijkheid.
Niet alle burgers kunnen dezelfde financiële bijdrage opbrengen,
en ook dat is iets wat we in ogenschouw moeten nemen. Ze noemt
tevens een beroemd verdrag onder Europese milieujuristen: het
Verdrag van Aarhus uit 1998. In dit verdrag worden de rechten van
burgers om inspraak te hebben in beleid bijzonder serieus genomen.

★ EuropaLab

Zomers besluit zijn verhaal met een positieve noot:
er komen alleen nog maar meer coöperaties bij, zoals we dezelfde ontwikkeling ook in de woningbouw
en zorg zien. “Ik denk dat we over twintig à dertig
jaar een heel andere economie en democratie hebben, die veel meer lokaal georganiseerd zullen zijn”.
Ook Peeters is optimistisch in die zin dat ze
trots is op de Europese klimaatwet, en dat het
“heel spannend gaat worden. Peeters is de
enige van de twee gasten die nadrukkelijk blijft
wijzen op het belang van Europese samenwerking. Daarover heeft ze ook zorgen: “ik heb ook
de vrees dat de EU barsten gaat vertonen”. Die
laatste woorden klinken bijzonder omineus.
Hierover had het deze avond wellicht meer kunnen
gaan: hoe weerbaar zal de EU zijn en blijven in de
toekomst? En wat zullen de gevolgen zijn voor Europees klimaatbeleid als de EU door andere (geo)
politieke uitdagingen onder druk komt te staan?
Wat rest er dan nog van die grote ambities?
Een andere dimensie van de energietransitie die onbesproken blijft, heeft te maken met onze algehele energiebehoefte. Hoe verhoudt een toenemend
energieverbruik zich tot lokaal geproduceerde energie? En welke invloed heeft wetgeving op zaken als
leefstijl en gedragsverandering? Kan en mag de EU
gedragsverandering afdwingen bij haar burgers?

★ Manifest klimaat en milieu

Manifest Klimaat en milieu
De burgerpanelleden hebben in projectgroepen ideeën
en vraagstukken besproken. Die zijn tijdens openbare
bijeenkomsten met een algemeen publiek verkend
en getoetst aan experts en ervaringsdeskundigen.
De vierde sessie van EuropaLab “Hoe realiseren we
onze klimaatambities” leidde tot gedachtenvorming
over de rol van de burger in de energie- en
klimaattransitie, de urgentie van het vraagstuk
en moed van onze leiders. De projectgroep komt
tot de volgende overwegingen en suggesties.

Om daarnaast burgerinitiatieven
tot zinvolle partners voor de EU
te maken kan het nuttig zijn om
regels voor burgerinitiatieven
op Europees niveau gelijk te
trekken. Wordt het bovendien niet
eens tijd dat burgerinitiatieven
een eigen rol toegeschreven
krijgen in het klimaatbeleid voor
de komende dertig jaar? Een
netto Co2-negatieve uitstoot
behalen wordt ingewikkeld
zonder betrokken burgers.
Uitvoering en handhaving:
we hebben haast.
De lidstaten van de Europese
Unie komen door tal van factoren
nog onvoldoende op gang met
het klimaatbeleid. Uitvoering
en handhaving zijn vaker de
achilleshiel van de Europese
Unie gebleken. Het handhaven
van uitvoering is gebaseerd op
geleidelijk oplopende druk via de
regels van de Europese rechtsstaat.
Het kan jaren duren voordat een
lidstaat zich genoodzaakt ziet toch
te handelen. Rondom klimaatbeleid
zien we veel minder geduld bij
burgers dan bij andere thema’s.

Het leidt tot een nieuwe
reactie: burgers verzamelen
zich in NGO’s om lidstaten
direct via de rechter te
dwingen hun inspanningen
te verhogen. Er is sprake
van urgentie die maar
moeilijk de weg der
geleidelijkheid verdraagt.
Rondom klimaatbeleid zou de
Europese Commissie de lidstaten kunnen voorstellen akkoord
te gaan met een veel stringenter
uitvoerings- en handhavingskader
dan gebruikelijk. Zo kan mogelijk
ook voorkomen worden dat de unie
vastloopt in rechtszaken, die op
hun beurt de complexe EU wetgeving verder compliceren en het
klimaatbeleid kunnen vertragen.

Moedige politici
Een oproep van algemene
aard aan de Europese Unie,
haar lidstaten en haar politici:
wij roepen op tot moed bij
politici om te handelen. We
vragen hen voor hun taak
te gaan staan om moeilijke
boodschappen te verkondigen
met de juiste urgentie.

EuropaLab

Burgerinitiatieven
De Europese Unie is in staat
gebleken om op veel onderwerpen
het beleid van lidstaten met elkaar
te integreren, en was zelfs zeer
succesvol in de vorming van een
economische unie. Helaas is de rol
van de burger in die gezamenlijke
markt niet ontwikkeld. Beleid
richt zich doorgaans op bedrijven
en economische sectoren. Waar
overheden en bedrijven steken
onvoldoende in actie komen,
kunnen burgerinitiatieven een rol
spelen in het behalen van de doelen
van het Europese klimaatbeleid.
Denk aan coöperaties van
burgers die zelf het heft in handen
nemen. Wij zien grote kansen
voor Europees beleid op het
handelingsniveau van de burger,
specifiek op het gebied van klimaat
en milieu. Allereerst geloven we
dat het mogelijk moet zijn om
burgerinitiatieven Europa-breed
te faciliteren. Dat kan al beginnen
met het zichtbaar maken van
burgerinitiatieven op het gebied van
energie-transitie en klimaatbeleid
zodat er binnen de unie geleerd
kan worden van elkaars successen.
Om de rol van de burger aan te
moedigen, zijn subsidies voor
burgerinitiatieven gewenst.

★ Manifest klimaat en milieu
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