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Inleiding 

Er is reden genoeg om ervan uit te gaan dat de dagelijkse gang van zaken bij besluit-

vorming in de EU net zoveel invloed heeft op de beleidvorming en wetgeving als de 

uitkomsten van majeure, interstatelijke momenten in de Europese integratie zoals 

intergouvernementele conferenties. Deze gedachte gaat zelfs op voor de beleids-

terreinen justitie en binnenlandse zaken (JBZ), waar nog steeds wordt vastgehouden 

aan nationale identiteit en souvereiniteit. Het meeste onderzoek dat zich richtte op de 

totstandkoming van en de veranderingen in deze beleidsterreinen gedurende de 

periode 1999-2009, concentreerden zich bij uitstek op de uitkomsten en akkoorden 

die zijn bereikt in de hoogste, intergouvernementele fora van besluitvorming. Echter, 

de ontwikkelingen die in de periode 1999-2009 op JBZ gebied hebben 

plaatsgevonden, wijzen erop dat wat op de werkvloer van dagelijkse besluitvorming is 

bereikt, niet altijd overeenkomt met de ambities en doelstellingen die zijn overeen-

gekomen op de hogere niveaus van intergouvernementele besluitvorming. Dit doet de 

vraag rijzen wat de aard van verandering is en welk vermogen tot wijziging er op het 

dagelijkse niveau van beleidsvorming en besluitvorming is. Vooralsnog is er weinig 

aandacht besteed aan de geleidelijke, soms onopvallende veranderingen in de dage-

lijkse besluitvormingspraktijk, die wel eens net zo bepalend (zo niet nog bepalender) 

kunnen zijn voor de lange-termijn beleidsvorming of de lange-termijn ontwikkeling 

van nieuwe beleidsinstrumenten. 

 

Doelstelling en theorie 

Het doel van dit onderzoek was om verder te kijken dan interstatelijke besluitvorming 

op hoog niveau en om transformerende elementen te achterhalen die in de grote 

hoeveelheid aan fora van dagelijkse besluitvorming van de EU te vinden zijn. Het doel 

hierbij was om verder te gaan dan de conventionele notie van de EU als het speelveld 

van concurrerende, onveranderlijke (nationale) belangen. In plaats van zich te richten 

op besluitvormingsprocessen als strategische onderhandelingen waarbij de onder-

handelende partijen (vooral nationale regeringen) gericht zijn op het maximaliseren 

van hun eigen belangen en opbrengsten, vertrekt dit onderzoek vanuit een construc-
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tivistisch perspectief. Vanuit dit perspectief wordt de EU gezien als een zich voort-

durend ontwikkelende organisatie waar, gelet op haar institutionele dichtheid, belang-

en van een groot aantal partijen voortdurend met elkaar in wisselwerking staan en zo 

eerder verstrengeld raken dan onderling concurreren. 

De onderliggende gedachte van dit onderzoek – dat gebaseerd is op de theorie 

van het communicatieve handelen van de Duitse socioloog en filosoof Jürgen 

Habermas – is dat als onderhandelende partijen betrokken raken in een (macht)vrije 

en ongedwongen uitwisseling van redelijke en valide argumenten, deze geneigd zijn 

open te staan voor de redelijkheid en gegrondheid van een argument van de ander en 

zo bereid zijn hun eigen belangen of standpunten bij te stellen. Met andere woorden, 

de onderliggende gedachte is dat deliberatie in de dagelijkse omgang ertoe doet, doch 

pas doorslaggevend is wanneer de voorwaarden in de institutionele en sociale 

omgeving dit mogelijk maken. Terwijl het heel goed mogelijk is dat individueel-

strategische onderhandelingspraktijken zich voordoen in de dagelijkse besluitvorming, 

kan deliberatie dus een doorslaggevende factor zijn en zo een ketting of een 

combinatie van oorzaken vormen die uiteindelijk tot een uitkomst leiden. Een 

dergelijke uitkomst zou dan zijn gebaseerd op een gedeeld begrip of onderlinge 

overeenstemming van de situatie waarin men zich samen bevindt (‘rationele overeen-

stemming’). De kernvraag daarbij is: 

 

 Onder welke omstandigheden, en in hoeverre, leidt deliberatie tot verandering in de dagelijkse 

besluitvormingspraktijk in de EU? 

 

Aan de hand van de ideeën en bevindingen van het gematigd constructivisme (middle-

ground constructivism) was een deliberatief model ontwikkeld dat veronderstelt dat onder-

handelende partijen in de alledaagse besluitvorming van de EU door deliberatief over-

leg worden aangezet tot heroverweging of aanpassing van hun oorspronkelijke posities 

of belangen wanneer sprake is van institutionele en sociale dichtheid in de werk-

omgeving. 

Hoewel onderzoek binnen het gematigd constructivisme aanzienlijke 

voortuitgang heeft geboekt in het aanwijzen en definiëren van de omstandigheden 

waarin deliberatie bepalend is voor het verloop van (multilaterale) besluitvormings-

processen, heeft het anderzijds het zich voordien van deliberatieve verschijnselen niet 

nader kunnen definiëren of specificeren.  

Teneinde meer inhoud en precisie te verkrijgen in de identificatie van 

deliberatieve processen, richtte het onderzoek zich tot noties die zijn ontwikkeld op 
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het terrein van communicatiewetenschappen en deliberatieve democratietheorie. Met 

behulp van de inzichten uit deze wetenschappelijke vakgebieden is het deliberatief 

model verder uitgewerkt dat ook een reeks van concrete, empirisch meetbare 

begrippen behelst waarmee vormen van deliberatief handelen kunnen worden 

geïdentificeerd. In dit model zijn aantoonbaar gemaakt bijvoorbeeld geïnternaliseerde 

aspecten van deliberatief handelen, zoals het heroverwegen van eigen argumenten of 

positie in het licht van valide argumenten aangevoerd door een gesprekspartner 

(‘reflexiviteit’). Methodologisch hield dit wat betreft de vergaring van data in de 

methode van zelfrapportage (geïnterviewden deden uit eigen beweging verslag van 

vormen van reflexief gedrag, zonder dat hiernaar werd gevraagd) en het vergaren van 

verschillende invalshoeken of informatiebronnen (in dit geval documenten en 

interviews). Wat betreft de data-analyse hield dit in het identificeren en interpreteren 

van data waarbij door de respondent werd verwezen naar gedragsvormen van een 

ander die als responsief of reflexief werden ervaren (metareading). 

 

Onderzoeksontwerp 

Gesteld kan worden dat de besluitvormingsprocessen op JBZ gebied gedurende de 

periode 1999-2009 als zodanig een ‘least likely case’ vormen. Dat wil zeggen, wanneer 

vormen van deliberatief overleg zelfs zouden zijn vastgesteld in een beleidsterrein van 

de EU dat in het algemeen wordt gezien als een politiek speelveld van interstatelijke 

belangen en intergouvernementele processen, dan is het ondenkbaar dat deliberatieve 

processen in andere beleidsterreinen niet zullen worden aangetroffen. Tegelijkertijd is 

de empirische focus gericht op besluitvorming in de EU op dagelijks niveau. Dit aspect 

van het onderzoeksobject vormt in feite een ‘most likely case’. Dat wil zeggen, wanneer 

vormen van deliberatief overleg zelfs op het niveau van dagelijkse besluitvorming niet 

zouden zijn vastgesteld, dan is het ondenkbaar dat deze op andere niveaus van besluit-

vorming in de EU kunnen worden aangetroffen. Op basis van deze twee basis-

aspecten is het onderzoeksontwerp, en met name de variatie in de voorwaarden waar-

van werd verwacht dat zij deliberatieve processen en veranderingen in gang zetten, 

uitgewerkt. 

Aan de hand van inzichten uit voornamelijk de literatuur van het gematigd con-

structivisme werd verondersteld dat deliberatie een prevalent verschijnsel is en hier-

door naar alle waarschijnlijkheid de onderhandelende partijen zouden zijn aangezet tot 

heroverweging, verschuiving of aanpassing van hun belangen wanneer sprake is van 

institutionele en sociale dichtheid in de werk- of besluitvormingsomgeving. In 

empirisch meetbare termen gesteld, het is waarschijnlijk dat deliberatie en de verander-



Nederlandse samenvatting 

 

402 

ingen of verschuivingen die hierin plaatsvinden (‘endogene verandering’) optreden in 

de dagelijkse besluitvorming van de EU wanneer:  

 

 onderhandelende partijen elkaar met regelmaat treffen, hun onderlinge contact aanhoudend is 

en van voldoende lange duur is (‘systematische interactie’); 

 onderhandelende partijen met elkaar overleggen in een omgeving die afgeschermd is van 

politieke invloed of druk van buitenaf (‘insulatie’); en 

 niet-statelijke actoren – zoals Europese instellingen – onverminderd toegang hebben tot de 

onderhandelingen. 

 voor de aanneming van besluiten in de Raad van de EU gekwalificeerde meerderheid vereist is. 

 

Variatie van deze condities werkte twee kanten op. Aan het ene uiterste werd 

verondersteld dat hoe meer supranationaal de institutionele omgeving is (wat betreft 

toegang van niet-statelijke actoren en stemprocedure) en hoe ‘dagelijkser’ de sociale 

condities zijn (dus meer ‘systematische interactie’ en meer ‘insulatie’), des te meer 

waarschijnlijker het is dat deliberatie een bevorderend effect zou hebben op de vorm-

geving van het uiteindelijk besluit. Aan het andere uiterste werd verondersteld dat hoe 

meer intergouvernementeel de institutionele omgeving is en hoe minder ‘dagelijks’ de 

sociale condities zijn, des te minder waarschijnlijk het is dat deliberatie een bevorder-

end effect zijn weerslag zou hebben op het besluitvormingsproces. Het empirisch 

onderzoek was dus gericht op, aan de ene kant, de invloed van de condities die 

betrekking hebben op de institutionele omgeving: toegang van niet-statelijke actoren 

en stemprocedure in de Raad van de EU. Aan de andere kant was het gericht op de 

invloed van de condities die werden verondersteld invloed te hebben op het sociale 

verkeer in de dagelijkse, multilaterale besluitvormingsprocessen in het algemeen, 

namelijk ‘systematische interactie’ en ‘insulatie’ tegen politieke druk van buitenaf.  

De variatie in deze theoretisch veronderstelde condities lag ten grondslag aan 

het ontwerp van het empirisch onderzoek. Het ging om een kwalitatief onderzoek dat 

bestond uit een drietal case studies. Alle drie de case studies betroffen een besluit-

vormingsproces in de EU dat plaatsvond op het gebied van JBZ in de periode 2003-

2009. De processen verschilden onderling wat betreft de institutionele condities. Dat 

wil zeggen, zij verschilden onderling in de mate van toegang van niet-statelijke actoren 

tot de onderhandelingen en in stemprocedure.  

Het eerste proces dat werd geanalyseerd betrof de besluitvorming rond het 

kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel voor strafprocedures 

(hierna: ‘EBB’). Het vond plaats (van 2004 tot 2006) in een uitsluitend intergouverne-
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mentele omgeving: alleen de nationale delegaties hadden onverminderd toegang tot de 

onderhandelingen en het besluit moest met unanimiteit worden aangenomen. Het 

tweede besluitvormingsproces (2006-2007) betrof de onderhandelingen over een 

Raadsbesluit inzake de regulering van de toegang tot het Visuminformatiesysteem 

(VIS) ten behoeve van de bestrijding van terrorisme en andere ernstige misdrijven. 

Deze vond plaats in een institutionele omgeving die zowel intergouvernementele als 

supranationale eigenschappen had: aan de ene kant had het Europees Parlement 

volledige toegang tot de onderhandelingen, aan de andere kant diende het besluit bij 

unanimiteit in de Raad te worden genomen. En het derde proces (2007-2008) betrof 

de onderhandelingen rond de milieubeschermingsrichtlijn (hierna: ‘MBR’), die in een 

reguliere supranationale werkomgeving plaatsvonden: het Europees Parlement had 

volledige toegang tot de onderhandelingen en het besluit werd bij gekwalificeerde 

meerderheid in de Raad aangenomen. 

Het onderzoeksontwerp was tevens gebaseerd op een variatie wat betreft de 

condities van het sociale verkeer: ‘systematische interactie’ en ‘insulatie’. Deze varieer-

den, binnen iedere case study, naar gelang van het niveau van de besluitvorming. De 

verwachting, voorafgaande aan de empirische analyse, was dat ‘systematische inter-

actie’ en ‘insulatie’ het meest zich zouden laten gelden op de laagste niveaus van 

besluitvorming en het minst op de hoogste niveaus van besluitvorming. 

Naast deze theoretisch veronderstelde condities werd het deliberatief model 

verder ontwikkeld met de specificatie van begrippen die het zich daadwerkelijk 

voordoen van deliberatie aantoonbaar moesten maken. Naast het empirisch aantoon-

baar maken van deliberatie, dienden deze begrippen er ook toe de mate waarin en de 

wijze waarop deliberatie het verloop en de uitkomst van het besluitvormingsproces 

beïnvloedt, aantoonbaar te maken. ‘Wederkerigheid’ was zo een begrip. Het gaf aan de 

mate waarin de gesprekspartners of onderhandelende partijen betrokken raken in een 

wederkerige uitwisseling van redelijke argumenten. Het ander begrip betrof 

‘reflexiviteit’, dat de mate aangaf waarin de gesprekspartners of onderhandelende 

partijen bereid waren hun positie of voorkeur te heroverwegen in het licht van valide 

argumenten aangevoerd door een ander. ‘Heroriëntatie’ gaf aan de feitelijke 

(endogene) verandering dat uit deliberatief overleg zou voortvloeien. Tenslotte, 

‘rationele overeenstemming’ was een begrip waarmee werd aangeduid de uiteindelijke 

uitkomst van onderhandelingen waar deliberatief overleg prevaleert (boven distribu-

tieve of strategische onderhandelingspraktijken). Een onderhandelingsuitkomst is 

gebaseerd op ‘rationele overeenstemming’ wanneer deze helder, begrijpelijk, on-

dubbelzinnig voor allen is en als zodanig door de meesten wordt aanvaard.  
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Het deliberatieve model (bestaand uit de theoretisch veronderstelde condities 

en de begrippen die het deliberatief overleg aanuiden) diende als het theoretisch kader 

voor de empirische analyse. Het specificeerde een hypothetische combinatie van 

oorzaken, het causaal mechanisme, dat de initiële en tussenliggende oorzaken met het 

waarneembare eindgevolg verbindt (George & Bennett 2005). Dit model werd aldus 

gebruikt voor de analyse van het discursieve proces zoals het zich daadwerkelijk heeft 

voorgedaan in ieder van de drie geselecteerde besluitvormingsprocessen. Reconstruc-

ties en cruciale (beslis)momenten en periodes in het proces werden onderscheiden 

met als doel het vaststellen of en in hoeverre deliberatief overleg het besluit-

vormingsproces daadwerkelijk had beïnvloed. 

Twee basisvormen van gegevensverzameling lagen ten grondslag aan dit onder-

zoek: data dat was verkregen door middel van diepte-interviews (met velddeskundigen 

afkomstig uit verscheidene Europese instellingen, nationale delegaties en permanente 

vertegenwoordigingen) en uit beleidsdocumenten (die verslag deden van de formele 

debatten die op verscheidene besluitvormingsniveaus in de EU hebben plaatsgevon-

den). Er waren in totaal 285 beleidsstukken onder de loep genomen ten behoeve van 

de reconstructie van een aaneenschakeling van gebeurtenissen en veranderingen die 

zich hebben voorgedaan in ieder van de drie de drie geselecteerde besluitvormings-

processen. De documenten waren ook geanalyseerd ten behoeve van de vaststelling 

van de onderwerpen van discussie, de grootte, samenstelling, duur en regelmaat van 

de bijeenkomsten. Het aantal documenten dat in het kader van de case study van het 

EBB proces werd geanalyseerd was 75. Voor de analyse van het VIS project was dat 

104. En voor het MBR proces was het 108. 

De gegevens over de aard en verloop van de discussies werden verkregen via 

diepte-interviews. Er waren in totaal 46 transcripten geanalyseerd van interviews voor-

namelijk gevoerd met personen die direct aan de onderhandelingen in een van de drie 

processen hebben deelgenomen. Aangezien er geen verbatim verslagen voorhanden 

waren (en dus geen documentatie over de aard van de discussies), werd bij de analyse 

van transcripten de indirecte, metareading methode gevolgd. Dit hield in dat het 

signaleren van de verscheidende vormen van deliberatief handelen met een relevante 

veldcode werden gecodeerd wanneer hiervan al dan niet direct melding werd gemaakt 

door de respondent zonder tussenkomst van de onderzoeker.. Het aantal interview-

transcripten dat ten in het kader van de case study van het EBB proces was geanalyseerd 

is dertien. Ten behoeve van de analyse van het VIS project waren veertien transcripten 

geanalyseerd, en voor het MBR proces dertien. Bovenop de in totaal veertig interviews 

waren er nog zes interviews afgenomen van respondenten die als deskundigen een of 
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meerdere van deze processen op afstand hebben gevolgd, maar hier niet direct aan 

hebben deelgenomen.  

 

Onderzoeksresultaten: het EBB proces 

De uitkomst van het EEB onderhandelingsproces (2004-2006) betrof een kaderbesluit 

dat de uitwisseling van bewijsmateriaal voor strafzaken tussen de lidstaten zou regelen. 

Dit wetgevingsinstrument werd ontworpen op basis van het zogeheten beginsel van 

wederzijdse erkenning. Dit beginsel hield in dat het strafrecht van de uitvaardigende 

staat, en niet dat van de uitvoerende staat, bepalend is voor de uitwisseling van bewijs-

materiaal. Het ging uit van de gedachte dat de lidstaten vertrouwen hebben in elkaars 

strafrechtssystemen en zo al het mogelijke doen teneinde weigeringsgronden die in de 

weg staan aan de uitwisseling van bewijs tot een noodzakelijk minimum te beperken.  

Aangezien de EBB onderhandelingen in de derde pijler van de EU 

plaatsvonden, alwaar het Europees Parlement en de Commissie niet veel invloed 

hadden op de totstandkoming van het besluit, was er geen interactie van enige 

betekenis op het interinstitutionele niveau tussen de instellingen. De discussies vonden 

exclusief plaats binnen de Raad. De onderhandelingen binnen de Raad voltrokken 

zich in een reeks van bijeenkomsten op verscheidene niveaus van besluitvorming: van 

het ‘lage’ Raadswerkgroepniveau via de niveaus van hoge nationale ambtenaren (in het 

zogeheten ‘CATS’ comité), van de JBZ-Raden en van de ambassadeurs (in het zoge-

heten Coreper) tot aan het hoogste, ministeriele niveau van de JBZ Raad. Deze voor-

bereidende en besluitvormede organen van de Raad waren tezamen betrokken in 

onderhandelingen over een geheel van vijftien (vaak onderling samenhangende) 

discussiepunten.  

Over zijn geheel bezien, kan zonder meer worden gesteld dat het EBB proces 

niet een standaardgeval is waar onderhandelende partijen worden aangezet tot een 

heroverweging van hun belangen in het bereiken van een ‘rationele overeenstemming’ 

over de onderhandelingsuitkomst. In plaats daarvan raakten de delegaties verwikkeld 

in een dynamiek waar men gedreven was door de behoefte de eigen belangen veilig te 

stellen en deze zo veel mogelijk te verwezenlijken. De prevalente discussiestijl was 

gericht op de totstandkoming van een compromis dat werd gekenmerkt door ondui-

delijkheden, dubbelzinnigheden en uitzonderingen. Het besluit bleek zelf onwerkbaar 

voor het juridisch werkveld. 

Uit de case study bleek dat er in de meeste onderhandelingssituaties weinig 

prikkels waren om verder te gaan dan wat de partijen bij aanvang voor ogen hadden. 

Op het niveau van de Raadswerkgroep en de CATS vonden de discussies vooral plaats 
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in een formele omgeving, hetgeen inhield dat interactie werd bemoeilijkt door de lage 

frequentie en grote omvang van de bijeenkomsten, de strakke reglementen van orde 

voor de zittingen en de aanwezigheid/tussenkomst van tolkdiensten. De interactie in 

deze condities werd dusdanig beperkt dat alleen een zogeheten ‘tour de table’ mogelijk 

was (ieder had om toerbeurt spreekrecht en met een bepaald spreektermijn). Een 

interactieve uitwisseling van gedachten (‘wederkerigheid’) werd in deze context dan 

ook niet gesignaleerd, laat staan gedragsvormen van ‘reflexiviteit’. Bovendien bleken 

de discussianten op deze niveaus, die goed thuis waren in de specifieke materie van 

proces- en bewijsrecht van hun respectievelijke strafrechtstelsels, moeite te hebben 

met het effectief en betekenisvol uitwisselen van gedachten, overwegingen en zorgen 

over een gemeenschappelijke Europese regeling inzake de vergaring en toelaatbaarheid 

van bewijs in strafzaken. 

Op ‘hogere’ niveaus van besluitvorming in de Raad (het Coreper en de JBZ 

Raad) stonden de onderhandelende partijen voor de enorme uitdaging de politiek 

gezien moeilijkst denkbare discussiepunten op te lossen in de kortst mogelijke tijd 

onder een toenemende druk van het vinden van een definitieve regeling. Bovendien 

kampten zij met overvolle werk- en vergaderagenda’s en aanzienlijk ingeperkte spreek-

termijnen tijdens de besprekingen die een interactief debat op basis van inhoud 

aanzienlijk bemoeilijkten. Dit kwam het meest tot uitdrukking gedurende de laatste 

fase van het EBB proces, toen de politieke druk om tot een definitieve regeling te 

komen het hoogst was. De discussianten op deze niveaus waren meer geneigd tot 

gebruikmaking van individueel-strategische handelingen en politieke druk (dan tot 

interactief, deliberatief overleg). Hetzelfde werd waargenomen op het niveau van de 

JBZ-Raden in de laatste fase van het proces, alhoewel de discussianten hier dicht op 

de dagelijkse werkzaamheden in Brussel stonden en het gemak hadden om met hoge 

regelmaat en binnen afzienbare tijd veelvuldig formele en informele bijeenkomsten te 

treffen. 

Hoewel er wat betreft de institutionele condities weinig indicaties waren met 

betrekking tot de toegang van niet-statelijke (supranationale) actoren in de onder-

handelingen, bleek uit de analyse dat unanimiteit een onmiskenbaar negatief effectief 

had op zich het voordoen van deliberatief overleg. De unanimiteitsregel bleek de 

besprekingen dusdanig te bemoeilijken dat de meeste discursieve inspanningen gericht 

waren op het besteden van veel aandacht voor ieder amendementsvoorstel (voor een 

derogatie, weigeringsgrond of ontsnappingsclausule) ongeacht de gegrondheid of 

redelijkheid van het voorstel. Het bemoeilijkte de besprekingen dusdanig dat een 
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gevorderd deliberatief overleg (met inbegrip van uitwisselingen van reflexieve 

inzichten) over de meeste discussiepunten vaak onmogelijk was.  

Ondanks deze ongunstige omstandigheden kwam er toch een samenstel van 

factoren aan het licht dat, weliswaar op zeldzame momenten van het proces, een 

deliberatieve dynamiek in gang zette. Dit gebeurde vooral op het niveau van de JBZ-

Raden waar in de vroegere fasen van het EBB proces vormen van wederkerigheid, 

reflexiviteit en hieruit voortvloeiende endogene veranderingen of verschuivingen in de 

onderhandelingsposities werden gesignaleerd. In deze gevallen bleek dat naast het 

gemak waarmee veelvuldig formeel en informeel contact in vriendschappelijke en 

constructieve sfeer werd gemaakt, meestal in klein groepsverband, ook de verwant-

schap met de juridisch-technische inhoud van het dossier de noodzakelijke condities 

vormden voor deliberatief overleg op dit niveau. De JBZ-Raden waren namelijk 

nationale experts met een vakdeskundigheid op JBZ gebied die in Brussel waren 

gevestigd en dus de tijd en de middelen hadden om relatief uitvoerig over JBZ onder-

werpen gesprekken te voeren. Bovendien waren de JBZ-Raden waren veel flexibeler 

dan gedelegeerden op het niveau van de Raadswerkgroep en de CATS. Zij waren beter 

in staat zich los te koppelen van de specificiteit van de materie van nationaal strafrecht 

en zij waren bovendien meer vertrouwd met de eigenaardigheden en praktijk van het 

recht, procedure en beleidsvorming op EU niveau. Dit laatste leverde hen een 

gedeelde kennis op waarnaar met succes tijdens de onderhandelingen kon worden 

verwezen wanneer zienswijzen of standpunten moesten worden onderbouwd. 

Enkele vormen van deliberatief overleg waren ook vastgesteld op Raadswerk-

groepniveau (eveneens in de vroegere fase van het EBB proces). Hoewel het de 

gedelegeerden op dit niveau aan de mogelijkheden, de middelen en tijd ontbrak om 

veelvuldig formeel en informeel contact in een vriendschappelijke en constructieve 

sfeer op te bouwen, boden hun maandelijkse bijeenkomsten, vanwege hun duur van 

twee dagen, hen de mogelijkheid het EBB dossier tot in detail te bespreken. Het stelde 

hen in de gelegenheid de besprekingen gericht te houden op de juridische en tech-

nische aspecten van het dossier en zo hun standpunten te onderbouwen met inhoude-

lijke argumenten. Bovendien is vastgesteld dat het Voorzitterschap (van de EU) de 

nodige stimulans gaf door zoveel mogelijk tijd uit te trekken voor een interactieve 

uitwisseling van gedachten en een gedeelde kennisbasis aan te reiken (ongetwijfeld met 

aanzienlijke steun van het Raadssecretariaat). Het stelde de discussianten op Raads-

werkgroepniveau in staat een meer interactieve uitwisseling van onderbouwde ziens-

wijzen en posities aan te gaan. Verdergaande vormen van deliberatief overleg (met 

name ‘reflexiviteit’) waren op dit niveau niet vastgesteld. 
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Onderzoeksresultaten: het VIS proces 

Voorwerp van discussie tijdens het VIS proces (2006-2007) was een Raadsbesluit 

betreffende de regels en procedure rond de toegang voor ordehandhavingsautoriteiten 

tot het VIS (visuminformatiesysteem) ten behoeve van de bestrijding van terrorisme 

en andere ernstige misdrijven. Het besluit was weliswaar door de Raad volgens de 

(intergouvernementele) procedure van de derde pijler officieel aangenomen, maar in 

werkelijkheid was de aanneming afhankelijk van overeenstemming tussen de Raad en 

het Europees Parlement (hetgeen typerend was voor de eerste pijler van de EU). Het 

VIS proces had zowel eerste pijler als derde pijler elementen, omdat de inhoud van het 

besluit raakvlakken had met zowel eerste pijler- als derde pijlerbeleid. Enerzijds betrof 

het de toegang van ordehandhavingsautoriteiten tot een Europees databestand, het-

geen onder derde pijlerbeleid viel. Anderzijds betrof het de toegang tot een datasys-

teem dat in eerste plaats bedoeld was voor de uitwisseling van gegevens op het gebied 

van visa voor kort verblijf, hetgeen onder het asiel en immigratiebeleid van de eerste 

pijler viel. 

Vanwege deze bijzondere institutionele omstandigheden vonden de VIS onder-

handelingen niet alleen binnen de Raad plaats, maar ook binnen het Europees 

Parlement en op interinstitutioneel niveau (vooral tussen de Raad en het Parlement). 

Hierdoor verliepen de VIS besprekingen in een reeks van besprekingen op verschei-

dene niveaus binnen de Raad (van Raadswerkgroepniveau tot en met het ministerieel 

niveau). Zij vonden ook plaats op twee niveaus binnen het Parlement (op commissie- 

en plenair niveau) en op twee interinstitutionele niveaus: op het niveau van technische 

trialogen en dat van politieke trialogen. Al met al bogen de onderhandelingspartijen 

zich over een geheel van zeven discussiepunten. 

Het zwaartepunt van de VIS besprekingen verschoof gedurende het proces on-

miskenbaar naar het interinstitutional niveau. Duidelijk was dat de interinstitutionele 

discussie primair de stuwende kracht werd voor de voortgang van het hele proces, tot 

en met de aanneming van het definitieve besluit. Terwijl de interne discussies in de 

Raad dreigden vast te lopen op de vraag of en op welke wijze de belangrijkste twist-

punten met het Parlement dienden te worden behandeld, werd de vooruitgang inzake 

het VIS dossier vooral geboekt op het interinstitutionele niveau van de trialogen. 

De omstandigheden binnen de Raad, alwaar het VIS dossier het meest werd 

besproken op Raadswerkgroepniveau, waren zeker niet gunstig. Een combinatie van 

een relatief lage frequentie van bijeenkomsten, hun grote omvang en strakke vergader-

agenda’s, de gebondenheid aan nationale instructies en technisch detail bemoeilijkten 
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de onderhandelingen op de belangrijkste discussiepunten. Bovendien was het voor-

werp van discussie hypothetisch van aard: de voor en nadelen van toegang tot het VIS 

voor veiligheidsdoeleinden waren nog onbekend. Ook was het vanwege de unanimi-

teitsvereiste voor de gedelegeerden in de Raad onmogelijk om tot een uitwisseling van 

met valide argumenten onderbouwde zienswijzen te komen. 

De meeste besprekingen over het VIS dossier in het Parlement vonden plaats 

in kleinere bijeenkomsten en in de persoonlijke contacten buiten commissie- en 

plenaire vergaderingen om. Op commissie- en plenair niveau waren de werk- en ver-

gaderagenda’s dusdanig vol en de werklast voor de Europarlementariërs dusdanig 

zwaar dat het voor deze in het algemeen buitengewoon moeilijk was een zinvolle 

bijdrage te leveren aan het VIS debat. Het was vooral in de regelmatige, persoonlijke 

contacten tussen een groep van ingewijde parlementariërs in het VIS dossier waar 

vormen van deliberatief overleg zich voordeden.  

Wat betreft de interinstitutionele onderhandelingen, veel wijst erop dat de 

besprekingen aldaar de stuwende kracht vormden van (bovendien) deliberatieve vooruit-

gang naar een uitkomst die was gebaseerd op een gedeeld inzicht in het faciliteren en 

reguleren van politietoegang tot het VIS. Op dit niveau werd hoofdzakelijk een 

uitkomst vormgegeven waarin was vastgelegd een reeks van duidelijke en ondubbel-

zinnige bepalingen en procedures inzake de toegang tot het VIS. Uiterst interactieve 

gedachtewisselingen tussen gedelegeerden werden gesignaleerd, in het bijzonder op 

het niveau van de technische trialogen. Er waren ook concrete aanwijzingen van 

reflexiviteit. Wat feitelijk gebeurde was dat de onderhandelingen tussen de twee 

medebeslissende instellingen (de Raad en het Parlement), die elkaar aanvankelijk niet 

als serieuze gesprekspartners beschouwden, in de eerste helft van 2007 veranderde in 

een open en constructief dialoog waarbij zij elkaar als valide gesprekspartner leerden 

beschouwen. Deze verschuiving in de aard van de interinstitutionele onder-

handelingen viel samen met de overname van het EU Voorzitterschap door Duitsland 

begin januari 2007 (van Finland). De Duitse regering volgde een politiek van actieve 

betrokkenheid in de onderhandelingen met het Europees Parlement, hetgeen onder 

ander tot uitdrukking kwam in een toename van de hoeveelheid formele en informele 

contacten tussen de gedelegeerden van beide instellingen (en met name op het niveau 

van technische trialogen). 

Bovendien was een sterke focus op inhoud en detail een van de meest in het 

oog springende aspecten van de omstandigheden op interinstitutioneel niveau. 

Verscheidene indicaties wijzen erop dat heroverweging of herbezinning op de eigen 

standpunten waren het gevolg waren van intensieve uitwisselingen van inhoudelijke 
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argumenten die gericht waren op de technische inhoud van het dossier. De bij uitstek 

op inhoud en detail gerichte besprekingen waren naar alle waarschijnlijkheid door 

buitenstaanders moeilijk te volgen, hetgeen een zekere mate van ‘insulatie’ tegen 

(politieke) druk van de buitenwereld. Het stelde bovendien de gesprekspartners in de 

interinstitutionele onderhandelingen in de gelegenheid de gegrondheid of redelijkheid 

van hun onderhandelingspositie aan te tonen door te verwijzen naar voorbeelden en 

ervaring in de praktijk. 

Hoewel de besprekingen in de trialogen in deze opzicht veel weg hadden van 

de dynamiek die zich afspeelde aan de onderhandelingstafel van de werkgroep in de 

Raad, was er toch een wezenlijk verschil. Terwijl de gedelegeerden in de 

Raadswerkgroep in hun bewijsvoering en argumentatie geregeld terugvielen op de 

exclusiviteit van hun kennis over de bijzonderheden van hun respectievelijke 

strafrechtsstelsels (waardoor er weinig ruimte was voor het definiëren van gemeen-

schappelijke inzichten), waren de gesprekspartners in de trialogen in staat zich te 

bedienen van onderling erkende feiten, praktijkvoorbeelden en bewijsmateriaal die zij 

putten uit de gemeenschappelijke kennis- en ervaringsbronnen van institutioneel recht 

en besluitvorming in de EU. Juist vanwege deze gedeelde kennis en praktijkervaring 

waren de (veelal in Brussel gevestigde) gesprekspartners meer in de gelegenheid 

gemeenschappelijke regels en procedures te herkennen en te definiëren. Relevant in 

deze opzichte waren de veelvuldige meldingen van het faciliterende effect dat de 

betrokkenheid van de Commissie, het Raadssecretariaat en de Europese Toezicht-

houder voor Gegevensbescherming had op de VIS onderhandelingen. De deskundig-

heid en praktijkervaring (over onder andere gegevensbescherming) die deze niet-

statelijke actoren in de discussies op interinstitutioneel niveau inbrachten, stelden 

gedelegeerden van de Raad en het Parlement in de gelegenheid een genuanceerder 

positie in de discussie in te nemen.  

De beperkte omvang van de bijeenkomsten op interinstitutioneel niveau bleek 

ook een positief effect te hebben op het zich voordoen van deliberatie. In een context 

waar slechts twee collectieve (geaggregeerde) belangen dienen te worden verdedigd en 

een dossier bediscussieerd, wees alles erop dat de individuele inzet, vaardigheden, 

(dossier)kennis, wederzijds vertrouwen en de onderlinge bereidheid tot heroverweging 

van de eigen positie vol tot uiting te komen.  

Hoewel er voldoende aanwijzingen zijn die het aannemelijk maken dat de inter-

institutionele gesprekken een reeks van deliberatieve uitwisselingen vormden die 

beslissend waren voor de vormgeving van het uiteindelijke besluit, was gebruikmaking 

van strategische onderhandelingstactieken en uitoefening van politieke druk bij het 
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bereiken van het eindresultaat niet uitgesloten. Dit was vooral het geval in de fase van 

interne terugkoppeling van de interinstitutionele overeenstemming aan nationale dele-

gaties in de Raad respectievelijk de Europarlementariërs in het Europees Parlement. 

Dat de nationale delegaties in de Raad instemden met wat er op interinstitutioneel 

niveau overeen was gekomen was vooral toe te dichten aan het onder druk zetten van 

de delegaties door het Voorzitterschap. Het waarschuwde dat als de nationale delega-

ties niet instemden met het interinstitutionele akkoord er geen toegang tot de VIS zou 

zijn voor de nationale ordehandhavingsautoriteiten (hetgeen de lidstaten zeker niet 

wilden). In het Parlement begon de rapporteur, die namens het Parlement verant-

woordelijk was voor de onderhandelingen met de Raad, signalen op te vangen dat als 

zij zou blijven vasthouden aan haar politiek van strenge normen en strikte controle op 

toegang tot het VIS haar steun binnen het Parlement zou afnemen.  

 

Onderzoeksresultaten: het MBR proces 

Het MBR proces, dat leidde tot de aanneming van de richtlijn inzake de bescherming 

van het milieu door middel van het strafrecht, was een regulier eerste-pijlerproces. Het 

had echter ook elementen die vielen onder het beleid van de derde pijler van de EU. 

Enerzijds viel milieubescherming onder de (supranationale) bevoegdheden van de 

eerste pijler van de EU. Anderzijds had de richtlijn elementen die typisch tot het 

justitiebeleid van de derde pijler behoorden: namelijk bepalingen die de strafrechtelijke 

handhaving (van in dit geval milieunormen) regelden. Bovendien waren er in de Raad 

organen bij de besluitvorming betrokken die doorgaans in de derde pijler werkzaam 

waren. Het doel van de richtlijn was aldus het in het leven roepen van een straf-

rechtelijk kader dat de naleving van de milieubeschermingsnormen zou verzekeren. 

Aangezien de MBR onderhandelingen in de eerste pijler plaatsvonden, alwaar 

de medebeslissingsprocedure van toepassing was (volgens welke de Raad en het 

Parlement formeel co-wetgevers waren), werden de discussies gehouden binnen zowel 

de Raad, als het Europees Parlement en op het interinstitutionele niveau in de 

trialogen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie. De onderhandelingen 

waren in hoofdzaak gericht op zeven discussiepunten.  

Alles wijst erop dat vooruitgang inzake het MBR dossier vooral werd geboekt 

op de niveaus waar vakdeskundigheid een vereiste was. Het waren de interactie (en de 

hieruit voortvloeiende verschuivingen in onderhandelingsposities) tussen de delegaties 

in de Raadswerkgroep, de persoonlijke contacten binnen de een kleine groep van 

Europarlementariërs in het Europees Parlement en de gesprekken tussen de (drie) 

onderhandelingsteams op interinstitutioneel niveau die de stuwende kracht waren 
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voor de voortgang van het MBR proces. De materie van het dossier was zeer tech-

nisch en gedetailleerd waarvan de behandeling specifieke deskundigheid op juridisch- 

en milieutechnische gebied vergde. Bij de behandeling van deze materie werden de 

onderhandelingspartijen er bovendien toe aangezet feiten, praktijkvoorbeelden, 

juridische bronnen en (vaak wetenschappelijk) bewijsmateriaal in de discussies in te 

brengen.  

Er zijn voldoende aanwijzingen die het aannemelijk maken dat de gesprekken in 

de werkgroep van de Raad, de persoonlijke contacten binnen het Parlement en de tria-

logen op interinstitutioneel niveau een reeks van deliberatieve uitwisselingen en endo-

gene veranderingen vormden die beslissend waren voor de vormgeving van het uit-

eindelijke besluit van het MBR proces. De condities van ‘systematische interactie’ (ook 

in termen van de veelvuldigheid van persoonlijke en informele contacten) en die van 

‘insulatie’ (in het bijzonder in de zin van gerichtheid op en het bekend zijn met 

juridisch- en milieutechnische materie) hadden zonder meer een positief effect op het 

zich voordoen van deliberatief overleg op deze niveaus. De discussianten op deze 

niveaus werden met hun vakdeskundigheid betrokken in een dynamiek van onderlinge 

uitwisseling van argumenten die vooral bedoeld waren de ander te overtuigen van de 

gegrondheid of redelijkheid van de eigen zienswijze of positie. In deze context waren 

tevens aanwijzingen vastgesteld van reflexief gedrag die aanleiding gaven tot herover-

weging en verschuiving van posities. 

Wat betreft de bespreking in de Raadswerkgroep, waar men doorgaans 

onderhandelingen voert volgens de regels en de praktijk van derde-pijlerprocedure, 

waren er niet alleen aanwijzingen van een ongebruikelijk intensievere uitwisseling van 

argumenten en zienswijzen. Er was ook vastgesteld dat de onderhandelende partijen in 

de werkgroep open stonden voor argumenten van de ander en zich uitgedaagd voel-

den om nieuwe ideeën en zienswijzen in te brengen die de gesprekken verder zouden 

brengen. De ongebruikelijk intensievere uitwisseling van argumenten werden vooral 

gemeld in de context van de vele bilaterale contacten en gesprekken in de marges van 

de plenaire zittingen (wanneer deze voor korte tijd werden geschorst) om de beper-

kingen van het reglement van orde voor de formele, plenaire zittingen te omzeilen. 

Wat ook een positief effect bleek te hebben op de open en vrije uitwisseling van 

argumenten en zienswijzen, was de duur van een werkgroepsbijeenkomst. 

Respondenten wezen erop dat gedurende de tweede dag van een werkgroeps-

bijeenkomst al snel nieuwe inzichten en concepten werden ingebracht waardoor voor-

uitgang werd geboekt.  
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Wat betreft de institutionele condities, waren er aanwijzingen dat de gekwalifi-

ceerde meerderheidsvereiste de onderhandelende partijen in de Raadswerkgroep ertoe 

werden aangezet een serieus, inhoudelijk debat aan te gaan teneinde andere partijen te 

overtuigen van de gegrondheid van de eigen positie. Dit met de bedoeling een draag-

vlak voor een meerderheid te vormen, of hieraan bij te dragen, die direct of indirect 

op de eigen positie aansluit.  

Voor het aangaan van de discussies binnen de Raadswerkgroep was uitgebreide 

kennis op het gebied van milieu- en Gemeenschapsrecht nodig. De actieve bijdrage en 

deskundigheid van de gedelegeerden van de Commissie waren in dat licht onmisbaar. 

De inbreng van de gedelegeerden in de werkgroepsdiscussies omvatte niet alleen 

deskundigheid en inzichten vanuit een invalshoek van de EU/Gemeenschap. 

Vanwege de sterke positie van de Commissie in eerste-pijlerbesluitvorming werden de 

overige delegaties in de Raadswerkgroep door de Commissiedelegatie ook aangezet tot 

het aangaan van een uitwisseling van inzichten en argumenten die verder reikten dan 

de inzichten en argumenten die op basis van enkel nationale belangen werden 

aangevoerd. 

Op eenzelfde wijze werden de delegaties in de Raadswerkgroep aangezet tot ‘out 

of the box’ denken door de aanwezigheid van milieudeskundigen en JBZ-Raden (die 

dicht op de dagelijkse werkzaamheden in Brussel stonden). Deze bleken, met hun 

specifieke vakkennis en hun ervaring met de besluitvormingspraktijk van de eerste 

pijler, een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan een deliberatieve uitwisseling 

van inhoudelijke argumenten, ervaringen en inzichten op het gebied van Gemeen-

schappelijk milieurecht en Gemeenschapsrecht in het algemeen. In deze opzicht 

leverde ook het Voorzitterschap een belangrijke bijdrage aan het deliberatief overleg in 

de Raadswerkgroep, aangezien het de momenten van (intensieve) uitwisseling van 

inzichten en argumenten mogelijk maakte door geregeld plenaire zittingen te schorsen 

ten behoeve van besprekingen in de marge. Hierdoor verzekerde het zich ook van een 

flexibel mandaat ten behoeve van de onderhandelingen namens de Raad in de tria-

logen met het Europees Parlement en de Commissie.  

Op interinstitutioneel niveau vond vanwege de technische en gedetailleerde 

aard van de materie eveneens een uitwisseling van inhoudelijke argumenten plaats. 

Deze dynamiek zette de gesprekspartners aldaar aan de ander pogen te overtuigen op 

basis van praktijkvoorbeelden, juridische bronnen en (wetenschappelijk) bewijs-

materiaal. Daarnaast had een gedeelde professionele achtergrond (het waren vooral 

juristen), de geringe groepsgrootte en de persoonlijke contacten een bevorderende 

werking op de goede en vertrouwelijke werksfeer waarbij de discussianten met succes 
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een beroep konden doen op hun vakkennis om de ander te overtuigen van de 

gegrondheid of redelijkheid van de eigen onderhandelingspositie. Hoewel het aantal 

formele ontmoetingen in trialoogverband opmerkelijk laag was (er waren slechts drie), 

is er vele malen op gewezen dat deze formele interinstitutionele gesprekken waren 

vergezeld van een hoog aantal informele, bilaterale contacten. Deze werden zeer fre-

quent gevoerd (soms een keer in de week). 

In het MBR proces is ook strategisch handelen vastgesteld. Hiervan was vooral 

sprake in de periode gedurende en na de onderhandelingen op trialoogniveau, 

wanneer verslag werd uitgebracht over het verloop en de resultaten van deze 

onderhandelingen aan de delegaties in de Raad respectievelijk de Europarlementariërs 

in het Parlement. De gegevens wijzen erop dat een rationeel-instrumentele benadering 

werd gevolgd door de rapporteur in het Parlement om zich te verzekeren van steun 

voor de interinstitutionele afspraken van de Europarlementariërs die zich onbuigzaam 

opstelden. Een soortgelijke benadering was vastgesteld toen het (Sloveense) Voor-

zitterschap zich wilde verzekeren van steun voor trialoogafspraken van de nationale 

delegaties in de Raad. 

 

Conclusie 

Als een alternatief voor het traditionele rationele-keuze-perspectief stelde de construc-

tivistische benadering het onderzoek in de gelegenheid zich te richten op de voorwaar-

den waaronder deliberatie een bron van verandering kan zijn op de dagelijkse werk-

vloer van besluitvorming in de EU. Hierdoor was het mogelijk een omgeving in beeld 

te brengen waar belangen eerder verstrengeld raken en zo veranderingen ondergaan 

dan onveranderlijk blijven en onderling blijven concurreren. Het was aldus mogelijk 

een aaneenschakeling van (discursieve) gebeurtenissen en veranderingen in beeld te 

brengen waarmee kon worden aangetoond dat in een sociaal en institutioneel com-

pacte omgeving als de EU belangen en posities voortdurend met elkaar in wissel-

werking staan en langs deliberatieve weg veranderingen ondergingen.  

Al de theoretisch relevante condities waren op zich niet voldoende voor het in 

gang zetten van deliberatie en endogene verandering. Het was veeleer een configuratie 

van condities die de prevalentie van deliberatie en de hieruit voortvloeiende vooruit-

gang in de besluitvorming verklaarden. Tezamen vormden zij op wederzijdse verster-

kende wijze verscheidene configuraties die deel uitmaken van de sociaal en institutio-

neel compacte omgeving (die typisch is voor de EU). Specifieker gesteld, het was een 

samenstel van sociale condities (‘systematische interactie’, ‘insulatie’ en affiniteit met 

technische inhoud van het dossier in samenhang met een gedeelde kennisbasis) die 
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een deliberatieve dynamiek (met endogene veranderingen) in gang zette. Zij bleken 

noodzakelijk te zijn voor de prevalentie van deliberatieve dynamiek. Niets wees er 

echter op dat de institutionele voorwaarden noodzakelijke factoren waren voor deli-

beratie en endogene verandering. Er waren wel voldoende indicaties aangetroffen die 

erop wezen dat deze institutionele voorwaarden in zoverre bepalend waren dat zij de 

randvoorwaarden schiepen waardoor de sociale voorwaarden samenkwamen en zo 

een sterker invloed op het proces hadden. Dit kon bijvoorbeeld worden opgemaakt 

uit de conclusie van VIS en MBR processen waar deliberatief overleg cruciaal werd 

voor de vooruitgang en het uiteindelijke resultaat toen de institutionele condities de 

discussies tilden naar een (interinstitutioneel) niveau waar de sociale condities volop in 

werking waren. 

Meerdere implicaties volgen uit de bevinding dat er op de werkvloer van 

dagelijkse besluitvorming in de EU transformatieve elementen (d.w.z. endogene 

verandering van belangen) kunnen worden aangetroffen wanneer onderhandelende 

partijen betrokken raken in een deliberatieve dynamiek (zelfs onder bepaalde inter-

gouvernementele omstandigheden). Een implicatie is dat het voor de lidstaten moeilijk 

(zo niet onmogelijk) is zich los te maken van een dusdanig institutioneel compacte 

omgeving als de EU, alwaar het waarschijnlijk is dat de belangen eerder verstrengeld 

raken en dus verschuiven door dagelijks deliberatief overleg.  

Een implicatie voor de EU is dat veranderingen die een wezenlijke invloed 

hebben op het EU beleid voortvloeien uit discussiefora waar de buitenstaander geen 

zicht op heeft vanwege de enorme en compacte hoeveelheid aan sociaal verkeer en het 

technische karakter van de discussies. Het trekt een zware wissel op het functioneren 

van de democratie in de EU. Toch hoeven endogene veranderingen niet alleen voort 

te komen uit deliberatieve processen die ontstaan in moeilijk toegankelijke discussie-

fora waar technische onderwerpen worden behandeld. In zowel constructivistisch 

onderzoek als onderzoek op basis van de deliberatieve democratietheorie worden de 

waarschijnlijke fora van deliberatief overleg ook gezien de omgevingen waar een 

derde, luisterende partij (zoals een electoraat) moet worden overtuigd van de gegrond-

heid en/of redelijkheid van de argumenten die over en weer worden aangevoerd. Dit 

zou voor de EU betekenen dat naast de minder toegankelijke, technische debatten 

zich ook gedeelde inzichten, opinies en belangen op EU niveau kunnen vormen 

wanneer zich een voor het publiek toegankelijk debat ontwikkelt en zich zo een 

herkenbaar patroon van (politieke) standpunten en tegenstellingen aftekent dat de 

burger en media in staat stelt politieke programma’s en persoonlijkheden te 

herkennen.  



 

 

 


