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Het effect van internationale netwerken en
agentschappen in nationale implementatie
van Europees beleid

Esther Versluis en Josine Polak*

De Europese Unie: ‘Even rules,
uneven practices’

Iedere internationale organisatie worstelt met de imple-
mentatie van haar regels. Bestuur staat bijna per defini-
tie op afstand van de praktijk. Vooral de implementatie
van het beleid van de Europese Unie (EU) in de lidsta-
ten is een onderwerp dat hoog op de wetenschappelijke
agenda staat. Sommige wetenschappers menen dat we te
maken hebben met een Europees nalevingstekort,1 maar
het lijkt eerder het geval te zijn dat we simpelweg te
weinig kennis hebben van wat er nu precies in de prak-
tijk terechtkomt van alle besluiten die op Europees
niveau genomen worden. We hebben er weinig inzicht
in hoe alle duizenden EU-verordeningen, -richtlijnen en
-besluiten nu precies worden toegepast in alle Europese
lidstaten. Ook de Europese Commissie heeft hier nau-
welijks zicht op en is afhankelijk van informatie over
implementatie die door de lidstaten zelf wordt aangele-
verd. In plaats van een nalevingstekort kunnen we dus

* Dr. E. Versluis is professor European Regulatory Governance aan de
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universi-
teit Maastricht. J. Polak is senior onderzoeksmedewerker bij de Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken.

1. J. Jans, R. de Lange, S. Prechal en R. Widdershoven, Europeanisation of
public law, Groningen: European Law Publishing 2007.

beter spreken over een informatietekort.2 Wat we echter
wel weten is dat de implementatie van Europees beleid
in geen geval altijd uniform is. Onderzoek laat zien dat
er grote verschillen bestaan tussen lidstaten in hoe
Europees beleid wordt geïmplementeerd. Dit kunnen
we illustreren aan de hand van de volgende twee voor-
beelden.
Onderzoek naar de implementatie van de Veiligheidsin-
formatiebladenrichtlijn (91/155/EEG) in Nederland,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje heeft
laten zien dat, hoewel alle vier de landen deze richtlijn
correct hebben omgezet, de daadwerkelijke toepassing
veel te wensen overliet.3 Alleen Nederland besteedde
(relatief marginale) aandacht aan de handhaving van
deze richtlijn, en slechts een handjevol chemische
bedrijven gaf aan de verplichtingen die uit deze
regelgeving voortvloeiden serieus te nemen. De voor-
naamste reden voor het gebrek aan aandacht in de ande-
re drie onderzochte landen was dat het onderwerp van
de richtlijn niet belangrijk genoeg werd gevonden. Het
lage belang dat hieraan werd gehecht beïnvloedde de
aandacht die nationale inspecteurs aan de naleving
besteedden op een negatieve manier. Dit onderzoek liet
zien dat goed omgezette EU-richtlijnen niet automa-
tisch leiden tot daadwerkelijke naleving.
Een tweede voorbeeld is de Seveso II-richtlijn (96/82/
EEG), in Nederland omgezet in het Besluit risico’s zwa-

2. E. Versluis, ‘The Achilles’ heel of European regulation. National admini-
strative styles and the Commission’s neglect of practical implementati-
on’, in: J. Joachim, B. Reinalda en B. Verbeek (red.), International Orga-
nizations and Policy Implementation. Enforcers, managers, authorities?,
Londen: Routledge 2008, p. 120-134.

3. E. Versluis, ‘Even Rules, Uneven Practices: Opening the “Black Box” of
EU law in action’, West European Politics 2007, 30(1), p. 50-67.
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re ongevallen. Hier zagen we een zeer actieve implemen-
tatiepraktijk in alle vier de onderzochte landen, ingege-
ven door het politieke belang dat werd gehecht aan het
reguleren van omgaan met gevaarlijke stoffen.4 Toch
zagen we ook hier zeer grote verschillen tussen landen in
hoeveel tijd en aandacht er werd besteed aan de naleving
van deze richtlijn. Terwijl Nederlandse en Britse
inspecteurs zeer veel tijd besteedden aan het beoordelen
van veiligheidsrapporten van chemische bedrijven,
namen de Duitse en Spaanse collega’s hier zichtbaar
minder tijd voor. Duitse inspecteurs besteedden zo’n
10-30 dagen aan het beoordelen van een veiligheidsrap-
port, terwijl de Britse inspecteur hier gemiddeld 25-50
dagen over deed. Ditzelfde gold voor de tijd die werd
besteed aan het daadwerkelijk inspecteren van bedrij-
ven. Nederlandse inspecteurs waren jaarlijks 10-20
dagen aanwezig per bedrijf, terwijl de Spaanse collega’s
de inspecties afrondden in 1-5 dagen. Hier konden we
concluderen dat de bestaande nationale beleidstraditie
en het niveau van kennis en ervaring met dit onderwerp
beïnvloedden hoe deze Europese richtlijn werd gehand-
haafd.
Deze twee casussen laten zien dat de manier waarop lid-
staten Europees beleid implementeren niet altijd gelijk
opgaat. De EU probeert meer grip te krijgen op hoe
haar beleid op nationaal niveau tot leven komt. Een van
de oplossingen die steeds vaker wordt ingezet is interna-
tionale samenwerking via netwerken en agentschappen.
In deze bijdrage geven wij een synthese van bestaand
onderzoek naar de effectiviteit van internationale net-
werken en agentschappen voor het bevorderen van
implementatie van Europese regelgeving. Dit doen wij
aan de hand van onderzoek van Polak (2015) en Polak en
Versluis (2016) naar de effectiviteit van verschillende
internationale netwerken, en onderzoek van Versluis en
Tarr (2013) naar de rol van het Spoorwegwegbureau van
de Europese Unie in het stimuleren van implementatie
van EU-spoorwegregelgeving.5 Deze synthese laat zien
dat internationale samenwerking tussen nationale
inspecteurs positief kan werken in situaties van weder-
zijdse afhankelijkheid en informaliteit.

Waarom zouden internationale
netwerken en agentschappen
effect hebben?

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zien we een
groei van agentschappen binnen de EU en geeft de

4. E. Versluis, ‘Explaining Variations in Implementation of EU Directives’,
European Integration online Papers 2004, 8(19), <http:// eiop. or. at/
eiop/ texte/ 2004 -019a. htm>.

5. J. Polak, What works to make EU law work? An analysis of the useful-
ness of national, transnational, and supranational compliance instru-
ments (nog niet gepubliceerd); J. Polak en E. Versluis, ‘The virtues of
interdependence and informality: an analysis of the role of transnational
networks in the implementation of EU directives’, in: S. Drake en
M. Smith (red.), New Directions in Effective Enforcement of EU Law
and Policy, Cheltenham: Edward Elgar 2016.

Europese Commissie expliciet aan dat agentschappen
worden geacht de manier waarop regels worden toege-
past binnen de lidstaten te verbeteren.6 Vooral sinds
2000 zien we een directe verwijzing naar implementatie
in de oprichting van nieuwe agentschappen. Het Euro-
pees Agentschap voor maritieme veiligheid is zelfs opge-
richt vanwege implementatieproblemen. In de nasleep
van ongevallen met olietankers (de Erika in 1999 en de
Prestige in 2002) werd duidelijk dat gebrekkige imple-
mentatie de boosdoener was geweest. Het Europees
agentschap zag het licht om te zorgen voor zorgvuldige-
re implementatie van deze EU-regelgeving. Ook de
financiële crisis heeft haar steentje bijgedragen aan deze
trend van agentschappen als verbeteraars van nationale
implementatie. De Europese Autoriteit voor effecten en
markten werd opgezet in 2012 om de nationale autoritei-
ten te controleren. Hoewel het Europese verdrag nog
altijd benoemt dat lidstaten verantwoordelijk zijn voor
de toepassing van Europees beleid (art. 4), lijkt het dat
er een trend is naar meer supranationale betrokkenheid
bij hoe de lidstaten deze verantwoordelijkheid uitvoe-
ren. De basisgedachte achter betrokkenheid van interna-
tionale netwerken of agentschappen is dat door (onaf-
hankelijke) expertise en apolitieke evaluaties betere
resultaten geboekt kunnen worden.
Vandaag de dag telt de EU meer dan veertig agent-
schappen. Keading en Versluis hebben geïnventariseerd
welke verschillende ‘implementatierollen’ deze agent-
schappen hebben en concluderen dat momenteel negen
van deze agentschappen – met name binnen DG MOVE
en DG MARKT – taken hebben die direct ingrijpen op
hoe er op nationaal niveau geïmplementeerd wordt.7
Deze betrokkenheid varieert van ondersteunende taken
zoals training en technische assistentie, tot het uitleggen
van regels via richtlijnen, rapporten en workshops, tot
meer directe betrokkenheid via peer reviews en inspec-
ties. Met name de recent opgezette agentschappen in de
financiële sector hebben relatief vergaande bevoegdhe-
den die directe impact hebben op hoe nationale autori-
teiten hun werk doen. Zij kunnen bindend disputen tus-
sen landen beslissen, of bepaalde activiteiten of produc-
ten verbieden.
Kortom, we zien een toenemende internationale samen-
werking tussen nationale autoriteiten. Deze Europese
agentschappen en netwerken hebben sterke banden met
hun nationale partners, en beïnvloeden de dagelijkse
gang van zaken op lidstaat niveau. In hoeverre hebben
deze netwerken en agentschappen nu echt een positief
effect op de manier waarop EU-beleid wordt geïmple-
menteerd in de lidstaten?

6. Commission of the European Communities (CEC), European Governan-
ce. A White Paper, COM(2001)428, Brussel, 25 juli 2001.

7. M. Kaeding en E. Versluis, ‘EU Agencies as a Solution to Pan-European
Implementation Problems’, in: M. Everson, C. Monda en E. Vos (red.),
European Agencies in between Institutions and Member States, Alphen
aan den Rijn: Wolters Kluwer 2014, p. 73-86.
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Internationale samenwerking
via netwerken: het belang van
informaliteit

Het eerste onderzoek waar we verslag van doen is dat
van Polak over de effectiviteit van internationale netwer-
ken in het verbeteren van implementatie van
EU-beleid.8 De centrale vraag is hoe effectief nationale
inspecteurs het vinden om deel te nemen aan internatio-
nale netwerken ter ondersteuning van hun eigen taak om
EU-beleid te implementeren. Dit onderzoek kijkt naar
Nederlandse, Poolse en Portugese inspecteurs in vier
verschillende internationale netwerken en toont aan dat
in eerste instantie het vooral de wederzijdse afhankelijk-
heid is die internationale samenwerking motiveert, maar
dat het voor het slagen van het netwerk zeer belangrijk
is dat het wordt gezien als informeel. Informaliteit
bevordert wederzijds leren en wederzijds vertrouwen,
wat vervolgens weer leidt tot het delen van gevoelige
informatie. Hoe komen we tot deze conclusie?
De EU vertrouwt steeds meer op ‘networked governance’
als een onafhankelijke manier van sturen; netwerken
worden gezien als toevoeging aan de uitvoerende positie
van de Europese Commissie in de implementatie van
EU-regelgeving.9 Waarom zouden nationale ambtenaren
deelnemen in internationale netwerken? We weten heel
weinig over wat deze deelnemers eigenlijk waarderen in
dit soort internationale samenwerking en of men van
mening is dat dit soort netwerken iets bijdraagt aan zijn
taak om EU-beleid te implementeren. Als de deelne-
mers aan deze netwerken weinig toegevoegde waarde
zien, is het twijfelachtig of we überhaupt kunnen ver-
wachten dat dit soort netwerken effectief is. De percep-
ties van de deelnemers aan de netwerken reflecteren niet
per definitie hun daadwerkelijke gedrag, maar we kun-
nen wel verwachten dat hun percepties hun cognitieve
en normatieve kader voor gedrag bepalen.10 Dit onder-
zoek is gebaseerd op 28 interviews met deelnemers aan
vier netwerken gekoppeld aan drie EU-richtlijnen. Het
‘Consumer Safety Network’ en ‘Prosafe’ zijn een for-
meel en een informeel netwerk betrokken bij de Richt-
lijn algemene productveiligheid (2001/95/EG).
‘IMPEL’ is een informeel netwerk dat betrokken is bij
de Richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (2008/1/EG). En tot slot is de ‘Euro-
pean SAFA Steering Group’ een semiformeel netwerk
gekoppeld aan de Richtlijn inzake de veiligheid van

8. J. Polak, What works to make EU law work? An analysis of the useful-
ness of national, transnational, and supranational compliance instru-
ments (nog niet gepubliceerd); zie ook J. Polak en E. Versluis, ‘The vir-
tues of interdependence and informality: an analysis of the role of
transnational networks in the implementation of EU directives’, in:
S. Drake en M. Smith (red.), New Directions in Effective Enforcement
of EU Law and Policy, Cheltenham: Edward Elgar 2016.

9. H.C.H. Hofmann, G.C. Rowe en A.H. Türk, Administrative Law and
Policy of the European Union, Oxford: Oxford University Press 2011.

10. M. Egeberg en J. Trondal, ‘EU-level agencies: new executive centre for-
mation or vehicles for national control?’, Journal of European Public
Policy 2011, 18(6), p. 868-887, p. 874.

luchtvaartuigen uit derde landen (2004/36/EG). De
gemeenschappelijke deler tussen deze vier netwerken is
dat zij nationale ambtenaren samenbrengen die betrok-
ken zijn bij de implementatie van deze drie richtlijnen.
De eerste conclusie die kan worden getrokken op basis
van dit vergelijkend onderzoek is het belang van weder-
zijdse afhankelijkheid als een doorslaggevende factor in
het stimuleren van internationale samenwerking. Hierin
sluiten we aan bij de conclusies van Boetzelaer en Prin-
cen11 en kunnen we laten zien dat wederzijdse afhanke-
lijkheid een belangrijk functioneel argument is voor
samenwerking. Zoals een inspecteur van ‘Prosafe’ het
aangaf:

‘Product safety is a topic of which you cannot think
in national terms only. I spoke with a business opera-
tor that said: “So my product is not admitted to the
Antwerp port? I will take it to Hamburg and import it
to Europe from there.” Then I answered: “I will
inform my colleagues from Hamburg that this pro-
duct is coming to them.” My conversation partner
didn’t quite like that. This shows that it doesn’t work
to think nationally. We are in an internal European
market, so we have to co-operate – otherwise pro-
ducts will enter our market after we have just sent
them back because they are unsafe.’

Hoewel wederzijdse afhankelijkheid vaak de directe aan-
leiding tot internationale samenwerking is, is het niet
voldoende om te verklaren waarom nationale inspec-
teurs deze samenwerking zo belangrijk vinden.
De tweede conclusie die we kunnen trekken is dat natio-
nale inspecteurs een aantal voordelen van internationale
samenwerking aanstippen, maar dat ze deze voordelen
verschillend waarderen. De besproken voordelen zijn
wederzijds leren, wederzijds vertrouwen, en het delen
van middelen. Hoewel alle geïnterviewde ambtenaren
lof hebben voor de voordelen van wederzijds leren, is er
een belangrijk verschil tussen de drie lidstaten zichtbaar.
Portugese en Poolse ambtenaren zijn veel positiever
over de toegevoegde waarde van samenwerking in inter-
nationale netwerken omdat het hun leerproces stimu-
leert. In de woorden van een Portugese inspecteur die
betrokken is bij productveiligheid: ‘Cooperation is parti-
cularly important because it makes it possible to see how
other member states work, we find together a solution
for issues, we help each other, and we learn with each
other. We have to learn from each other.’ Nederlandse
ambtenaren benadrukken veel minder dit belang van
leren. Deze inspecteurs beschouwen zichzelf veel meer
als de leraren, en niet als de leerlingen. Waarom nemen
Nederlandse inspecteurs dan toch deel aan dit soort
internationale netwerken, als het minder voor de hand
ligt wat de toegevoegde waarde is voor hen? Hier komen
we bij het tweede voordeel dat wordt aangestipt: weder-
zijds vertrouwen. Er kan geen voordeel schuilen in
internationale samenwerking, als er geen echt relevante

11. K. van Boetzelaer en S. Princen, ‘The quest for co-ordination in Euro-
pean regulatory networks’, Journal of Common Market Studies 2012,
50, p. 819-836.
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informatie wordt gedeeld. Een Nederlandse inspecteur
illustreert dat samenwerking in het internationale net-
werk wellicht geen leermomenten oplevert, maar dat het
wel positief bijdraagt aan het wederzijds vertrouwen:

‘Often, the first thought is: why should we imple-
ment this here if others countries don’t do it? Coope-
ration is used to hold a mirror to one’s own perfor-
mance. We may think that we are doing so well, but
is this actually the case? And are they [Eastern-Euro-
pean countries] actually so bad over there? There is a
lot of rabble-rousing. Images and noises come up
very quickly. Sometimes they are the truth, but no
one checks whether this is indeed the case. Because of
cooperation, you see that things are done the same in
other countries. IMPEL contributes to the strengthe-
ning of mutual trust.’

Een derde voordeel van internationale samenwerking is
het delen van middelen. Ook hier zien we een verschil
tussen de onderzochte landen. Portugese en Poolse
inspecteurs benadrukken dat samenwerken in interna-
tionale netwerken de financiële druk thuis verlicht.
Vooral op het terrein van productveiligheid bestaat de
last van dure testen om te controleren of producten vei-
lig zijn, en deze last kan worden verdeeld over de leden
van het netwerk.
De laatste conclusie die we kunnen trekken op basis van
dit vergelijkende onderzoek is het belang van informali-
teit. Alle ambtenaren die we hebben gesproken bena-
drukken dat het vooral de informaliteit van het netwerk
is dat bepalend is voor het succes van internationale
samenwerking. En formaliteit staat bekend als een goede
manier om samenwerking tegen te werken. Wat zijn dan
de voordelen van informaliteit? Het antwoord op deze
vraag wordt bondig geïllustreerd door een Portugese
ambtenaar: ‘Informality is why you have so much input
from the participants.’ Het voordeel van informaliteit is
dat ambtenaren open durven te spreken over hun eigen
implementatieproblemen. Alleen deze openheid kan lei-
den tot een samenwerkingscultuur waarin collega’s uit
verschillende landen van elkaar kunnen leren. In ‘Prosa-
fe’ werkt dit als volgt: ‘The solution to problems is
found only if the reason for problems is explained. If the
reason is not explained, we cannot find a solution that
suits the problem. And there can only be trust when the
information that comes in is honest. In Prosafe, we talk
freely.’ Het feit dat informaliteit zo belangrijk is, kun-
nen we met name zien in de productveiligheidscasus. In
deze sector hebben we twee netwerken onderzocht. Het
formele ‘Consumer Safety Network’ en het informele
‘Prosafe’ netwerk. Alle geïnterviewden, ook die binnen
de Europese Commissie, zijn van mening dat het forme-
le netwerk bij lange na niet dezelfde resultaten oplevert
als het informele netwerk. In de woorden van een Com-
missieambtenaar:

‘If government officials come to Brussels to attend,
they do so as representatives of the member states.
The formal character of meetings does not quite fos-

ter cooperation on a practical level and can even act as
a brake on cooperation. Prosafe works better, because
it is informal.’

Het milieunetwerk ‘IMPEL’ begon ook problemen te
ondervinden op het moment dat Commissieambtenaren
formeel deel namen. Het netwerk werd minder effectief
– lidstaten werden minder open over wat er daadwerke-
lijk speelde – en daarom besloot de Commissie om de
formele rol in ‘IMPEL’ op te geven.
Informaliteit is dus een cruciale factor in het laten slagen
van internationale samenwerking, maar we moeten hier
wel nuance in aanbrengen. Het is voornamelijk de beleef-
de informaliteit die lijkt te werken. Het is vooral de per-
ceptie van samenwerking als informeel die het gedrag
van ambtenaren in internationale netwerken beïnvloedt.
Wettelijke informaliteit – dat wil zeggen, het niet codifi-
ceren van een netwerk in EU-wetgeving – is belangrijk,
maar dat geldt niet voor materiële informaliteit – in dit
geval de afwezigheid van de Commissie of andere EU-
actoren in het netwerk. Dit wordt geïllustreerd door het
luchtvaartveiligheidnetwerk ‘SAFA Steering Group’.
Wettelijk gezien is dit een informeel netwerk, maar
materieel gezien is dit netwerk formeel; het is niet geco-
dificeerd in EU-wetgeving, maar wordt voorgezeten
door een Commissieambtenaar, en leden van het Euro-
pese agentschap EASA nemen deel aan de bijeenkom-
sten. Ondanks het formele karakter van de bijeenkom-
sten beleven nationale ambtenaren deze toch als infor-
meel:

‘The European Commission acts as the chair of those
meetings. So it is the Commission representative who
runs the show. But in 99% of the cases, the Commis-
sion representative is very low profile, and it is a kind
of a formal thing: he opens the meetings and thanks
all the participants before closing the meeting and so
on. But I don’t feel watched by the Commission, by
no means. I am pretty sure that neither me nor my
colleagues have ever felt constraints, say, because the
Commission representative is there. On the contrary.
It is a technical discussion. The Commission repre-
sentative is not a technic; he’s not an engineer or a
pilot. So we can discuss freely between us, because
the guy doesn’t understand our language anyway, and
that’s very good.’

Niet alleen de veronderstelde informaliteit doet ertoe,
maar ook de locatie van de bijeenkomsten. Vergaderen
in Brussel is geen goed idee:

‘Whenever these things take place in Brussels, it is
too stiff. It is too strict, too formal, too Commission-
centered. And whenever Prosafe meetings take place,
because it is in different locations, everything chan-
ges. We had a Commission representative on one of
our project meetings, and the meeting was on the
same level of great cooperation because it was not in
Brussels. It was in Warsaw and everybody felt very
safe.’

31

doi: 10.5553/TvT/187987052017008102005 TvT augustus 2017 | nr. 1-2

Dit artikel uit Tijdschrift voor Toezicht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Universiteit Maastricht



Het is dus niet informaliteit stricto sensu, maar de per-
ceptie van informaliteit die leidt tot soepele samenwer-
king in internationale netwerken. Commissieambtena-
ren mogen best deelnemen aan de netwerken, zolang ze
het informele karakter van de bijeenkomsten maar niet
verstoren. Het helpt ook als Commissieambtenaren zelf
ook openlijk spreken over hun eigen problemen.

Internationale samenwerking in
het Spoorwegbureau van de
EU: het belang van nationale
verschillen

Een tweede onderzoek waar we verslag van doen, is het
onderzoek naar de betrokkenheid van een Europees
agentschap in nationale implementatie. Dit onderzoek
naar het Spoorwegbureau van de EU, hierna ERA naar
de Engelse afkorting (European Railway Agency), is
gebaseerd op Versluis en Tarr.12 De toenemende
betrokkenheid van EU-agentschappen in de implemen-
tatie van EU-beleid op lidstaatniveau heeft al tot meer
onderzoek geleid.13 Deze specifieke casus analyseert hoe
inspecteurs uit verschillende lidstaten de betrokkenheid
van ERA bij hun dagelijkse werk beschrijven; helpt de
aanwezigheid van ERA bij het implementeren van Euro-
pese regelgeving? De verwachting dat Europese agent-
schappen een positieve bijdrage kunnen leveren aan
nationale implementatie is niet nieuw. Dehousse bear-
gumenteerde al dat agentschappen ervoor kunnen zor-
gen dat diegenen die EU-beleid implementeren op
dezelfde manier handelen. Hij verwachtte vooral dat
agentschappen kunnen zorgen voor de promotie van
‘horizontal cross-fertilization among national adminis-
trations’.14 Majone benadrukte ook het belang van
agentschappen in het faciliteren van gedragsstandaar-
den en werkpraktijken op basis van gedeelde verwach-
tingen.15 Op basis van negentien interviews met Com-
missieambtenaren, ERA-ambtenaren en inspecteurs uit
zes verschillende lidstaten kunnen we concluderen dat
deze theoretische verwachtingen niet altijd uitkomen.

12. E. Versluis en E. Tarr, ‘Improving compliance with European Union law
via agencies: The case of the European Railway Agency’, Journal of
Common Market Studies 2013, 51(2), p. 316-333.

13. Bijvoorbeeld M. Groenleer, M. Kaeding en E. Versluis, ‘Regulatory
Governance through EU Agencies? The Role of the European Agencies
for Maritime and Aviation Safety in the Implementation of European
Transport Legislation’, Journal of European Public Policy 2010, 17(8),
p. 1212-1230; C. Gulbrandsen, ‘EU and the implementation of interna-
tional law: A case of “sea-level bureaucrats”’, Journal of European
Public Policy 2011, 18(7), p. 1034-1051; E. Versluis, ‘Catalysts of com-
pliance? The role of European Union agencies in the implementation of
EU legislation in Poland and Bulgaria’, in: M. Busuioc, M. Groenleer en
J. Trondal, (red.), The agency phenomenon in the European Union,
Manchester: Manchester University Press 2012, p. 172-190.

14. R. Dehousse, ‘Regulation by Networks in the European Community:
The Role of European Agencies’, Journal of European Public Policy
1997, 2(2), p. 246-261, p. 255.

15. G. Majone, ‘The New European Agencies: Regulation by Information’,
Journal of European Public Policy 1997, 4(2), p. 252-275.

ERA is opgezet in 2004 (2004/881/EG) om een geïnte-
greerd spoorwegsystem te creëren en daarbij de veilig-
heid op het spoor te bevorderen. Het agentschap doet
verschillende dingen die potentieel een effect kunnen
hebben op hoe nationale ambtenaren de EU-regels
implementeren. Het neemt aanbevelingen aan over hoe
de EU-regels geïnterpreteerd kunnen worden, het orga-
niseert netwerkbijeenkomsten en het monitort hoe lid-
staten de EU-regelgeving toepassen. ERA werkt samen
met twee verschillende nationale autoriteiten: nationale
veiligheidsautoriteiten (in Nederland de Inspectie Leef-
omgeving en Transport) en onderzoeksautoriteiten (in
Nederland de Onderzoeksraad voor Veiligheid). ERA
organiseert netwerkbijeenkomsten en workshops voor
beide groepen van nationale autoriteiten. Het publiceert
ook richtlijnen en ‘best practice’ rapporten. Daarnaast
bezoekt het agentschap de lidstaten om te analyseren
hoe de nationale autoriteiten de Europese regelgeving
toepassen. Op basis van de interviews met de verschil-
lende partners kunnen we concluderen dat het beeld dat
verschillende groepen hebben van het effect van het
Europese agentschap zeer varieert.
De groep ERA-ambtenaren vindt het zeer belangrijk dat
ERA een neutraal forum biedt waar mensen kunnen
samenkomen en ideeën kunnen uitwisselen. Dit sluit
aan bij de conclusies die we trokken op basis van de
voorgaande studie over het belang van informaliteit.
Hoewel de term informaliteit niet wordt gebruikt, zien
we een soortgelijk effect in de volgende woorden van
een ERA-ambtenaar: ‘We’re a partner and not a police-
man, and therefore we can bring people together in a
neutral place where all the actors meet and facilitate
consensus. We may even suggest solutions.’ ERA heeft
de formele rol om de Commissie te voorzien van infor-
matie over implementatieproblemen op lidstaatniveau.
Het agentschap controleert bijvoorbeeld de omzetting
van spoorwegveiligheidsrichtlijnen, en op basis van dit
onderzoek kan de Commissie de ingebrekestellingspro-
cedure tegen lidstaten starten. ERA-ambtenaren geven
echter aan dat ze niet te veel willen worden gezien als
handhaver. De huidige positie die het agentschap
inneemt, in het midden van de driehoek tussen Com-
missie, nationale autoriteiten en de sector zelf, wordt als
zeer waardevol gezien. Deze positie genereert vertrou-
wen:

‘The Member States are afraid of the Commission
because the Commission can do nasty things to them
and they all know they are not complying. Because
we come from the sector and we meet the people all
day every day at the working parties, thus people tell
us things they don’t tell the Commission.’

Er bestaat geen uniform beeld over hoe nuttig ERA is in
het stimuleren van implementatie op lidstaatniveau
onder de nationale ambtenaren. We zien een sterke
scheidslijn tussen de groep landen die hoog scoort op
reguleringscapaciteit (Nederland, Duitsland en het Ver-
enigd Koninkrijk) en landen die hier lager op scoren
(Italië, Polen en Hongarije). Hoewel ambtenaren uit alle
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zes de lidstaten aangeven dat de netwerkbijeenkomsten
die ERA organiseert nuttig zijn, verschillen ze in de
mate waarin ze dit nuttig vinden. Italiaanse, Poolse en
Hongaarse inspecteurs benadrukken dat ze veel leren
van de samenwerking in de ERA-bijeenkomsten en dat
de nationale implementatiepraktijk hierdoor verbetert.
Nederlandse, Duitse en vooral de Britse inspecteurs zijn
minder positief. Dit kan worden geïllustreerd aan de
had van de volgende woorden van een Britse inspecteur:
‘I probably invest between 5–7 per cent of my working
hours supporting ERA. Not supporting me, but suppor-
ting ERA. That’s a lot of time. And they are supposed
to be supporting me, and not the other way around.’
Deze landen geven aan niet veel te halen uit de samen-
werking via ERA. Kortom, het beeld van het effect van
het Europese agentschap op de dagelijkse nationale
implementatiepraktijk verschilt nogal tussen groepen
lidstaten.
De Commissieambtenaren die we hebben gesproken
hebben weer hun eigen beeld bij de rol die ERA zou
moeten spelen in de nationale implementatie van EU-
regelgeving. De Commissie benadrukt dat de betrok-
kenheid van ERA bij de nationale implementatiecontext
in de toekomst alleen maar zal groeien. Hoewel men
aangeeft dat niet alle landen hierom zullen staan te
springen, zegt een Commissieambtenaar het volgende:

‘ERA is going to play a bigger role in the future in the
railway sector than is the case today. (…) ERA’s
competences are going to increase gradually towards
inspections. (…) We cannot exclude that there will be
hot debates, already during the preparatory phase of
the new legislation. The national authorities will have
to get accustomed to the existence of a new regime.’

Dit onderzoek laat zien dat landen met een sterke natio-
nale implementatietraditie en reguleringscapaciteit min-
der behoefte hebben aan een sterk Europees agentschap
dan landen die hier lager op scoren. In landen met een
sterke eigen traditie heeft ERA minder impact, en ziet
men minder duidelijk de toegevoegde waarde van Euro-
pese inbreng in de nationale context. Men is bang dat
een machtiger Europees agentschap alleen maar zal bot-
sen met de bestaande tradities en praktijken. Inspecteurs
uit deze landen geven aan zeer graag samen te werken
op internationaal niveau – men is positief over de
samenwerking die voortvloeit uit ERA – maar men geeft
ook aan dat het Europese agentschap weinig kan toevoe-
gen aan de bestaande nationale praktijk. De groep lan-
den die een minder sterke nationale traditie hebben op
dit terrein beleven de input van ERA als veel positiever;
men roemt het wederzijds leren, en geeft duidelijk aan
dat men liever een nog sterker agentschap zou zien op
Europees niveau zodat de nationale implementatieprak-
tijk hier zijn voordeel mee kan doen.
Dehousse beargumenteert dat we alleen kunnen ver-
wachten dat Europese agentschappen effect hebben in
de nationale implementatiecontext als er overeenstem-
ming is over het probleem en de oplossing voor het pro-

bleem.16 De ERA-casus illustreert dat dit soort overeen-
stemming wellicht moeilijker te bereiken is dan we op
het eerste gezicht zouden denken. Europese agentschap-
pen moeten leven met de realiteit van 28 (binnenkort
27) nationale implementatiepraktijken en dus potentieel
28 verschillende percepties van wat de voornaamste pro-
blemen en mogelijke oplossingen zijn. Overeenstem-
ming over de definitie van de (implementatie)problemen
en oplossingen zal niet snel worden bereikt, simpelweg
omdat de problemen waar lidstaten tegenaan lopen bij
het implementeren van Europese regelgeving nooit
gelijk zijn. De toegevoegde waarde van Europese agent-
schappen moet minder worden gezocht in het stimule-
ren van gemeenschappelijke standaarden en praktijken,
en we moeten ons bewust blijven van de heterogene rea-
liteit van een internationale organisatie waarin cultuur-
verschillen een grote rol spelen. Om Hongarije te helpen
met implementatieproblemen is een andere aanpak
nodig dan in Nederland, en Europese agentschappen
zouden meer kunnen differentiëren in hoe ze omgaan
met verschillende typen lidstaten.

Conclusie

Deze synthese van beide onderzoeken laat zien dat we
veel kunnen leren van het kijken naar hoe nationale
ambtenaren internationale samenwerking in netwerken
en agentschappen waarderen. Samenwerking in interna-
tionaal verband verstevigt wederzijds leren en weder-
zijds vertrouwen tussen inspecteurs uit verschillende
landen. Vooral de informele setting wordt als belangrijk
gezien. Alleen als een netwerk zorgt voor bijeenkomsten
in een informele sfeer, zullen gesprekspartners geneigd
zijn openlijk te spreken over potentiële problemen met
de implementatie van Europees beleid, en alleen dan kan
er een situatie ontstaan waarin inspecteurs ook daadwer-
kelijk van elkaar leren. Of nationale inspecteurs aange-
ven ook echt iets te hebben aan de internationale samen-
werking verschilt per land. Wat werkt om implementa-
tie te verbeteren in Griekenland, zal nooit hetzelfde zijn
als wat werkt in Zweden. Nationale contexten verschil-
len sterk; redenen voor incomplete of incorrecte imple-
mentatie van EU-beleid variëren in verschillende lan-
den. Implementatieproblemen komen altijd voort uit
een combinatie van verschillende oorzaken waarvan
sommige bewust zullen zijn (bijv. oppositie, onwelwil-
lendheid), en andere meer onbewust (bijv. onduidelijke
regels, gebrek aan expertise). Dit heeft logischerwijs
impact op wat nodig is om problemen aan te pakken.
We weten al erg lang dat landelijke en sectorale tradities
veelal vastgeroest zijn en ertoe doen.17 Wat werkt om
problemen op te lossen in de Poolse luchtvaartsector zal

16. R. Dehousse, ‘Regulation by Networks in the European Community:
The Role of European Agencies’, Journal of European Public Policy
1997, 2(2), p. 246-261.

17. G. Almond en S. Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and
Democracy in Five Nations, Londen: Sage Publications 1963.
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niet per definitie dezelfde uitwerking hebben op de
Franse landbouwsector of de Hongaarse migratiesector.
Internationale samenwerking tussen nationale inspectie-
autoriteiten heeft het meeste kans van slagen in die sec-
toren waar er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid
en waar er een omgeving is gecreëerd van wederzijds
vertrouwen en informaliteit. Dit soort samenwerking zal
vooral positief worden geëvalueerd als er bewust oog is
voor nationale omstandigheden en nationale implemen-
tatieculturen. We moeten ons ervan bewust zijn dat har-
monisatie en stroomlijnen van nationale implementatie-
praktijken waarschijnlijk nooit helemaal zal lukken. En
we moeten ons afvragen of we dat willen nastreven. De
Commissie lijkt hier op in te willen zetten, en voorziet
een toenemende betrokkenheid van Europese agent-
schappen bij de nationale implementatiepraktijk. In de
communicatie ‘Better regulation for better results – An
EU agenda’ valt te lezen dat ‘[i]n many cases, one set of
EU rules replaces a patchwork of 28 different national
rules, so making life easier for citizens and businesses’.18

Maar de Europese realiteit is nu eenmaal een ‘patch-
work’. We weten van onderzoek zoals aangehaald in de
inleiding dat de EU-regelgeving niet altijd uniform
wordt geïmplementeerd in alle lidstaten. Het zou goed
zijn als de Commissie – en andere internationale net-
werken en agentschappen – meer zouden uitgaan van
het feit dat er nu eenmaal een ‘patchwork’ is, en natio-
nale praktijken wat meer bewust een plaats zouden
geven.
De synthese van het bestaande onderzoek zoals uiteen-
gezet in deze bijdrage laat zien dat de redenen voor
implementatieproblemen nooit hetzelfde zullen zijn in
de verschillende uithoeken van de EU. En dus zal de
manier waarop autoriteiten hiermee omgaan ook nooit
hetzelfde (moeten) zijn. In plaats van meer te investeren
in harmonisatie of stroomlijnen van nationale imple-
mentatiepraktijken zou het slimmer zijn in te zetten op
het genereren van meer inzicht in wat voor situaties nu
precies leiden tot problemen (en hoe deze aan te pak-
ken), en hoe we deze inzichten in internationaal verband
met elkaar kunnen delen. De rol die Europese netwer-
ken en agentschappen spelen in nationale implementa-
tiecontexten zou niet over details moeten gaan; laat die
maar aan de lidstaten over. Het zou meer moeten gaan
over de hogere principes van inspecteren, zoals ver-
woord door een Britse inspecteur in de spoorwegsector:

‘Their [ERA] belief is that one solution will fix every-
thing. But this will never work. They should go to
the different Member States and find out what the
specific problems are. ERA is looking for common
methods of work. And this is where the problem
stands. You will never, ever, ever, literally have com-
mon methods of work. For me, you have to go one
level higher. What are the principles of independent
accident investigation that must be achieved, no mat-
ter which way you work.’

18. Commission of the European Communities (CEC), Better regulation for
better results – An EU agenda, COM(2015)215, Straatsburg,19 mei
2015, p. 3.

Een meer abstracte aanpak – een aanpak die ook reke-
ning houdt met het ‘patchwork’ aan nationale imple-
mentatieculturen – is waarschijnlijk meer effectief in het
stimuleren van implementatie van Europees beleid. En
als bonus zal dit waarschijnlijk ook de acceptatie vergro-
ten van Europese inbreng in de nationale implementa-
tiecontext.
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