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Instellingen, besluitvorming en beleid. Bussum: Uitgeverij Coutinho. pp. 53-73. 

 

Er bestaan tegenstrijdige ideeën over de Commissie. Terwijl veel burgers de 

Commissie zien als een logge, bureaucratische machine die hen lastigvalt met 

overbodig beleid, prijzen veel wetenschappers de Commissie om haar enorme 

slagvaardigheid. Een ander twistpunt betreft de verhouding tussen de Commissie 

en de lidstaten. Is ‘Brussel’ de loopjongen van ‘Parijs’ en ‘Berlijn’, of is het de 

Commissie die de lidstaten dwingt allerlei gedetailleerde regels uit te voeren? En 

waarom worden steeds meer taken die eerst bij de Commissie lagen 

gedelegeerd naar Europese agentschappen? Kortom, hoe kunnen wij de 

Commissie het best kwalificeren: is zij een Europese regering of niet? Hoe is zij 

georganiseerd en wat zijn haar belangrijkste taken? En hoe groot is haar macht 

ten opzichte van de lidstaten? 

 

 

3.1 Organisatie  

 

De Commissie is een supranationale instelling, die de belangen van de gehele Europese 

Unie vertegenwoordigt. De term Commissie verwijst in feite zowel naar het College van 

Commissarissen als naar de gehele organisatie die hierachter schuilgaat. Om de 

Commissie nader te bestuderen is het zinvol een onderscheid te maken tussen de 

voorzitter, het College van Commissarissen en de directoraten-generaal (DG) waaraan de 

Commissarissen leiding geven. 



 

Figuur 3.1 José Manuel Barroso, voorzitter van de Commissie (sinds 2004) 

[foto Barroso] 

 

3.1.1 Voorzitter van de Commissie 

De voorzitter van de Commissie heeft een hernieuwbare ambtstermijn van vijf jaar. Sinds 

het Verdrag van Maastricht lopen de ambtstermijnen van de Commissie en haar 

voorzitter gelijk met die van het Europees Parlement. De keuze voor een 

Commissievoorzitter ligt politiek erg gevoelig. De voorzitter moet niet alleen voor het 

Europees Parlement, maar vooral ook voor alle lidstaten aanvaardbaar zijn om goed te 

kunnen functioneren.  

De Europese Raad van regeringsleiders beslist bij gekwalificeerde meerderheid 

wie hij voordraagt als voorzitter van de Commissie. Daarbij dient hij rekening te houden 

met de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement. Vervolgens stemt het Parlement 

over die voordracht. Indien de kandidaat geen meerderheid van stemmen haalt, draagt de 

Europese Raad binnen een maand een nieuwe kandidaat voor, die volgens dezelfde 

procedure door het Parlement wordt gekozen.  

 De huidige Commissievoorzitter, de Portugees José Manuel Barroso, had al ruim 

voor het eind van zijn ambtstermijn in 2009 aangegeven dat hij een tweede termijn als 

voorzitter wilde dienen. De sociaaldemocraten, sommige liberalen en de groenen in het 

Parlement zeiden een andere voorzitter te willen. Hun gewicht is echter afgenomen als 

gevolg van hun verkiezingsnederlaag in juni 2009. De christendemocraat Barroso stelde 

zich dan ook kort na de overwinning van de centrumrechtse partijen in de Europese 

verkiezingen kandidaat. Hij had de voorkeur van alle lidstaten en werd unaniem 

voorgedragen voor herbenoeming tot voorzitter van de Commissie. 

De goedkeuring van zijn benoeming verliep echter minder soepel. De 

christendemocraten stemden voor zijn kandidatuur, evenals de meeste liberalen. De 

groenen en de meeste sociaaldemocraten stemden tegen, omdat zij Barroso rechts en 

ineffectief vonden, maar zij behaalden geen meerderheid. Vooral de sociaaldemocraten 

wilden wel invloed uitoefenen over het verkiezingsproces, maar droegen zelf geen 

alternatieve kandidaat voor. Uiteindelijk wist Barroso toch een ruime meerderheid in het 



Parlement voor zich te winnen met een gloedvolle verdediging van zijn toekomstvisie. 

De steun van de eurosceptische partijen gaf de doorslag, wat vervolgens kritiek van de 

linkse partijen opriep.  

Tot nu toe hebben alle Commissievoorzitters hetzelfde profiel: mannen van 

middelbare leeftijd die voordien belangrijke politieke posities bekleedden in hun land van 

herkomst. Zo was voorzitter Barroso hiervoor minister-president van Portugal.  

 

Figuur 3.2 Chronologisch overzicht van de voorzitters van de Commissie 

[figuur 3.2 overzicht voorzitters Commissie] 

 

De voorzitter speelt een rol die vergelijkbaar is met die van de Nederlandse minister-

president. Formeel is de voorzitter ‘primus inter pares’, eerste onder gelijken, wat 

betekent dat hij dezelfde rechten heeft als de overige leden van de Commissie, maar een 

verhoogd aanzien geniet. De facto heeft de Commissievoorzitter relatief meer macht ten 

opzichte van zijn collega’s dan de minister-president ten opzichte van de ministers, al 

hangt veel af van de persoon van de voorzitter. Jacques Santer was een terughoudende 

voorzitter, terwijl Jacques Delors meer sturend optrad. De voorzitter is verantwoordelijk 

voor de grote beleidslijnen van de Commissie en voor belangrijke Europese initiatieven 

die meerdere beleidsterreinen aangaan. Hij of zij bemiddelt bij eventuele conflicten 

tussen Commissarissen. Verder vertegenwoordigt de voorzitter de Commissie in zittingen 

van de Europese Raad (zie hoofdstuk 5) en bij belangrijke internationale 

onderhandelingen, bijvoorbeeld in het kader van de G7/G8 en G20 (zie hoofdstuk 12).  

De voorzitter speelt dus een belangrijke beleids- en gezichtsbepalende rol. 

Commissies worden dan ook vaak beoordeeld op basis van het leiderschap door de 

voorzitter. Zo gaat de Commissie-Santer als zwak de geschiedenis in, terwijl de 

Commissie-Delors, die leiding gaf aan het baanbrekende project van de interne markt, als 

krachtig en visionair te boek staat. Hoe een voorzitter de geschiedenisboeken in gaat 

heeft ook te maken met de (gewenste) rol van de Commissie op dat moment in de 

Europese geschiedenis. Zo werd Barroso door sommigen als een zwakke voorzitter 

gezien en door anderen juist niet. Zijn eerste ambtstermijn stond geheel in het teken van 

de gefaalde referenda over de Europese Grondwet en het Verdrag van Lissabon, 



toenemende euroscepsis en de wereldwijde economische crisis. Dat hij een tweede 

termijn mag dienen kan dan ook gezien worden als resultaat van een sterke eigenschap: 

hij wist zich niet te ambitieus op te stellen en zich aan de ontwikkelingen aan te passen.  

 

Figuur 3.3 De verdeling van de portefeuilles in de Commissie-Barroso II (2009-2014) 

[figuur 3.3 samenstelling Commissie] 

 

3.1.2 College van Commissarissen 

Het tweede orgaan binnen de Europese Commissie is het College van Commissarissen. 

Dit is het belangrijkste orgaan binnen de Commissie. Sinds het Verdrag van Nice uit 

2004 vaardigt iedere lidstaat één commissaris af. Het College bestaat sinds de toetreding 

van Bulgarije en Roemenië in 2007 uit 27 leden. Het Verdrag van Lissabon bepaalde dat 

vanaf 2014 de Commissie zou worden ingekrompen. Toen Ierland het Verdrag in een 

referendum afwees, werd onder meer besloten om deze bepaling te laten vervallen zodat 

de bevolking gerustgesteld zou zijn: iedere lidstaat behoudt zijn eigen commissaris.  

Alle commissarissen hebben hun eigen beleidsterrein (‘portefeuille’) en zij 

worden ondersteund door een directoraat-generaal of specifieke diensten. Deze opzet kan 

worden vergeleken met die van de Nederlandse regering, waarbinnen ministers en 

staatssecretarissen verantwoordelijk zijn voor specifieke beleidsterreinen en zij 

ondersteund worden door een specifiek ministerie. De voorzitter van de Commissie kan 

de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. Het Verdrag van Lissabon heeft een 

‘Europese minister van buitenlandse zaken’ ingesteld in de persoon van een hoge 

vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De Britse Catherine 

Ashton bekleedt als eerste deze functie. Zij is een van de vicevoorzitters van de 

Commissie, is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen van de Commissie en is 

tegelijkertijd voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken. 

De commissarissen worden door de lidstaten in overleg met de voorzitter van de 

Commissie voorgedragen. Zowel de commissarissen als de hoge vertegenwoordiger van 

de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid worden onderworpen aan 

goedkeuring door het Europees Parlement. Vervolgens wordt het College van 

Commissarissen bij gekwalificeerde meerderheid benoemd door de Europese Raad. 



Officieel worden de commissarissen gekozen op grond van hun bekwaamheid en 

Europese inzet. In werkelijkheid spelen politieke overwegingen hier een grote rol. De 

meest prestigieuze portefeuilles zijn op beleidsterreinen waar de Commissie machtig en 

zichtbaar is. De top vijf van portefeuilles wordt gevormd door Mededinging, Industrie en 

ondernemerschap, Economische en monetaire zaken, Interne markt en diensten en 

Energie. Het zijn meestal de grote landen of ‘grote kleine landen’ die deze posten 

bekleden. In tegenstelling tot de lidstaten hecht het Europees Parlement, dat de 

benoemingen moet bekrachtigen, wel een groot belang aan bekwaamheid. Voor de 

goedkeuring van het College organiseert het Parlement hoorzittingen met de kandidaten 

(zie hoofdstuk 4).  

 

Figuur 3.4 Neelie Kroes, Commissaris van de Digitale Agenda (2009-2014) 

© Europese Unie 

[figuur 3.4 foto Neelie Kroes Commissaris van de Digitale Agenda] 

 

Een opvallende ontwikkeling die de laatste jaren kan worden waargenomen is de 

toenemende politisering van de Europese Commissie. Door de toenemende macht en 

zichtbaarheid van de EU ten opzicht van lidstaten is ook de status van de Commissie 

vergroot. De post van commissaris is hierdoor aantrekkelijker geworden. Zaten er 

vroeger veel onbekende carrièreambtenaren in de Commissie, tegenwoordig wordt deze 

in toenemende mate gevormd door gerenommeerde politici uit de lidstaten.  

De commissarissen moeten beloven onafhankelijk van de lidstaten te opereren. In 

de praktijk levert dit geen grote problemen op. De nationaliteit van een commissaris heeft 

indirect wellicht invloed op beleidsvorming, omdat commissarissen nu eenmaal het best 

bekend zijn met hun land van herkomst en het beleid dat daar wordt gevoerd. 

Tegelijkertijd rust er binnen de Commissie een taboe op het (te) openlijk behartigen van 

nationale belangen of bevoordelen van het land van herkomst. 

De Commissie is verantwoording schuldig aan het Europees Parlement. Het 

Parlement mag geen individuele commissarissen naar huis sturen, maar sinds het Verdrag 

van Nice kan de voorzitter van de Commissie dat wel doen. De Commissie moet 

collectief ontslag nemen als het Parlement een motie van afkeuring aanneemt. Het 



Parlement heeft nog nooit gebruikgemaakt van deze bevoegdheid, maar er wel mee 

gedreigd. Ook alleen dreigen kan effectief zijn: de Commissie-Santer stapte in 1999 zelf 

op, toen duidelijk werd dat het Europees Parlement een motie van wantrouwen zou 

goedkeuren, omdat onregelmatigheden waren gebleken in het declaratiegedrag van 

enkele commissarissen (zie hoofdstuk 4).  

 

De taken van de commissarissen zijn heel divers. Ten eerste geven zij politieke leiding 

aan hun directoraat-generaal. Ten tweede vertegenwoordigen zij de Commissie op hun 

beleidsterrein in vergaderingen van de Raad van Ministers, in vergaderingen van het 

Europees Parlement en in de contacten met de regeringen van lidstaten. 

Zij worden in hun werk bijgestaan door een persoonlijk kabinet, een institutie die 

stamt uit het Franse ambtelijke systeem. Terwijl de medewerkers in deze kabinetten 

vroeger meestal dezelfde nationaliteit als de commissaris hadden, is het tegenwoordig 

verplicht dat hierin minstens drie nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Het doel van 

deze regel is het beeld van de kabinetten als loopjongen van nationale regeringen bij te 

stellen en ervoor te zorgen dat een grotere diversiteit van meningen vertegenwoordigd is 

binnen de kabinetten.  

Het College van Commissarissen komt iedere woensdag bij elkaar. De 

commissarissen nemen dan gezamenlijke besluiten over lopende dossiers. Daarbij gelden 

verschillende procedures, afhankelijk van het politieke gewicht van het betreffende 

dossier. De mondelinge procedure is bedoeld voor politiek gevoelige dossiers waarover 

de betrokken directoraten-generaal geen overeenstemming konden bereiken. Deze 

dossiers belanden op de agenda van de wekelijkse bijeenkomst. Voor de niet-politieke 

dossiers bestaan drie andere besluitvormingsprocedures. De schriftelijke procedure is 

bestemd voor onderwerpen die niet al te gevoelig zijn. Hierover is van tevoren 

overeenstemming bereikt tussen de betrokken directoraten-generaal en de Juridische 

Dienst van de Commissie. Ze worden niet nader besproken in de wekelijkse 

bijeenkomsten, tenzij een commissaris aangeeft niet met het besluit in te kunnen 

stemmen. De machtigingsprocedure is bestemd voor minder politiek of financieel 

gevoelige onderwerpen die te maken hebben met management en organisatie. Deze 

worden gedelegeerd naar individuele commissarissen. De delegatieprocedure, tot slot, 



wordt gebruikt voor technische zaken zonder politieke relevantie. Deze worden 

gedelegeerd naar directeuren-generaal. Los van de gevolgde procedure geldt uiteindelijk 

altijd het principe van collegialiteit, dat wil zeggen dat als eenmaal een besluit is 

genomen de commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid van de 

Commissie.  

 

[begin kader] 

De mondelinge procedure: een voorbeeld 

Een voorbeeld van een controversieel onderwerp dat in een mondelinge 

procedure werd behandeld betreft de Commissieplannen rondom de reductie van 

CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s. Het voorstel van de Commissaris van 

Milieu Stavros Dimas hield in dat de gemiddelde CO2-emissies moesten afnemen 

tot 130 gram per kilometer in 2012 en dat er voor autofabrikanten boetes van € 

95 per gram overschrijding zouden komen per 2015. De Commissaris van 

Industrie Günter Verheugen was tegen dit voorstel omdat hij vond dat dit voorstel 

de internationale concurrentiepositie van de Europese auto-industrie 

ondermijnde en de last van klimaatverandering onevenredig op de schouders 

van autofabrikanten legde. Hij liet openlijk zijn oppositie blijken door niet in te 

stemmen met het voorstel en door niet te verschijnen bij de persconferentie waar 

Dimas de voorstellen aan de media presenteerde in december 2007. Ondanks 

het verzet van Verheugen en Duitse autofabrikanten stuurde de Commissie het 

voorstel toch voor verdere behandeling naar het Europees Parlement en de 

Raad. 

[einde kader] 

3.1.3 Het ambtelijk apparaat 

Het ambtelijk apparaat van de Commissie bestaat uit 33 directoraten-generaal (DG’s) en 

10 diensten. Terwijl diensten organisatiebrede taken hebben, zoals algemeen 

personeelsbeleid of vertaling, zijn de DG’s vergelijkbaar met ministeries, in de zin dat zij 

verantwoordelijk zijn voor specifieke beleidsterreinen. Zij staan in nauw contact met de 

betreffende commissaris en zijn of haar kabinet, maar ook met directoraten-generaal op 

aangrenzende beleidsterreinen. De basiseenheid binnen het DG is het directoraat, dat 



geleid wordt door een directeur. Ieder directoraat is weer verder opgedeeld in afdelingen, 

zoals in het organigram in figuur 3.6 is weergegeven. 

 

Figuur 3.5 Overzicht van de directoraten-generaal en diensten van de Commissie 

[figuur 3.5] 

 

Figuur 3.6 Organigram van een deel van de Commissie 

De ambtenaren binnen de DG’s kunnen worden verdeeld in tijdelijke en vaste staf. De 

tijdelijke werknemers zijn onder meer nationale deskundigen die gedetacheerd zijn vanuit 

hun lidstaat. De vaste werknemers worden op bijzondere wijze geselecteerd, namelijk op 

basis van een zogenaamd concours. De toelatingscriteria zijn streng: kandidaten moeten 

voldoende kwalificaties en werkervaring hebben. Daarnaast moeten zij grondige kennis 

hebben van een EU-taal en een andere EU-taal voldoende beheersen. De kandidaten die 

voor de zware schriftelijke en mondelinge examens slagen, worden uitgenodigd voor een 

reeks assessments. Ten slotte komen ze op een ranglijst terecht en zullen ze op basis van 

hun plaatsing worden uitgenodigd voor een nader sollicitatiegesprek als er een vacature 

is.  

De uiteindelijke verdeling van de posten hangt niet alleen af van wie succesvol 

heeft deelgenomen aan het concours; er worden informeel ook geografische quota 

gehanteerd. De geografische balans is heel belangrijk voor de hogere posities, vooral die 

van directeur-generaal, plaatsvervangend directeur-generaal en directeur. Ten gevolge 

van de recente uitbreidingsronde zijn de nieuwe lidstaten momenteel bezig met een 

inhaalslag, waardoor het voor kandidaten uit de oudere lidstaten zoals Nederland relatief 

lastig is om geselecteerd te worden.   

 

3.1.4 Een gigantische bureaucratische machine? 

Niet iedereen wordt dus zomaar ‘ambtenaar in Brussel’. Maar hoe groot is het ambtelijk 

apparaat van de Europese Commissie eigenlijk? Het is een populaire mythe dat de 

Commissie een gigantische bureaucratische machine is. Als wij echter naar de cijfers 

voor budget en personeel kijken, blijkt dat de Commissie een relatief kleine organisatie 

is. 



Het budget van de Commissie, het supranationale ambtelijke apparaat voor 27 

lidstaten met 502 miljoen inwoners, bedroeg in 2011 3,3 miljard euro, wat grofweg 

vergelijkbaar is met het budget van het Nederlandse ministerie van Economische 

Zaken. Er werken een kleine 30.000 ambtenaren, wat in het niet valt bij de 120.000 

ambtenaren die bij de Nederlandse rijksoverheid werken. Onder de 30.000 

Commissieambtenaren vallen ook de 3250 vertalers en tolken die ervoor zorg dragen 

dat alle mondelinge debatten en officiële schriftelijke teksten verstaan en gelezen 

kunnen worden. Want hoewel de Commissie voor haar dagelijks werk slechts drie 

werktalen kent (Engels, Frans en Duits), moeten alle eindversies van wetsteksten en 

belangrijke documenten in alle 23 officiële talen van de EU vertaald worden, wat de 

enorme vraag naar vertalers en tolken verklaart.  

Terwijl nationale bureaucratieën ongeveer 23 tot 28 procent van de nationale 

begrotingen kosten, gebruiken de Europese instellingen slechts 8,2 procent van het 

budget van de EU en de Commissie alleen slechts 2,3 procent. Kortom, het feitelijke 

aantal ambtenaren past niet goed in het beeld van een gigantisch bureaucratisch apparaat.  

 

3.2 Taken 

De Europese Unie heeft een andere arbeidsdeling dan zoals we die kennen in Nederland, 

waar de regering en de Staten-Generaal (het parlement) samen de wetgevende macht 

vormen, de regering de uitvoerende macht is en de Staten-Generaal de regering 

controleert. De Commissie is geen Europese regering die besluiten neemt, maar ook geen 

parlement dat de regering controleert en medewetgever is. Het is een hybride instelling 

met taken op het gebied van beleidsvorming (wetgeving), controle en bestuur 

(uitvoering). Wat houden de taken op deze drie terreinen precies in? 

 

3.2.1 Beleidsvormende taken 

De belangrijkste rol van de Commissie is die van beleidsvorming. Zij stippelt de grote 

beleidslijnen uit door middel van jaarlijkse wetgevingsprogramma’s. Ook publiceert zij 

regelmatig beleidsvoornemens voor specifieke beleidsterreinen in groenboeken en 

witboeken. De groenboeken en witboeken worden over het algemeen ingezet op 

controversiële terreinen; er verschijnen er ongeveer tien per jaar. 



De zogenaamde groenboeken bevatten ideeën van de Commissie, die vervolgens 

worden gebruikt om een discussie op gang te krijgen met lidstaten, belanghebbenden en 

het publiek. In 2009 bracht de Commissie bijvoorbeeld een groenboek uit over de 

hervorming van het gemeenschappelijke visserijbeleid . De website van de Commissie 

bevat links naar de lopende en afgeronde openbare raadplegingen waar belangstellende 

organisaties en burgers op de voorgestelde ideeën kunnen reageren. 

Een stapje verder gaan de witboeken: documenten die concrete 

beleidsvoornemens op een bepaald terrein op een rij zetten. Het bekendste voorbeeld is 

wellicht het Witboek Interne Markt uit 1985, dat de grondslag legde voor de interne 

markt. Het bevatte 300 maatregelen die de Raad moest nemen zodat in 1992 het vrije 

verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal eindelijk verwezenlijkt zou zijn (zie 

hoofdstuk 1). 

De belangrijkste beleidsvormende taak is het ontwikkelen en indienen van 

voorstellen tot regelgeving. De Commissie heeft het recht van initiatief in het 

beleidsproces. De Raad en het Europees Parlement hebben het recht om de Commissie te 

vragen een bepaald voorstel in te dienen, maar ze mogen niet zelf met wetsvoorstellen 

komen. Op het terrein van buitenlandse zaken, justitie en politie deelt de Commissie het 

initiatiefrecht met de Raad. Dit mag geen verbazing wekken, omdat dit 

intergouvernementele beleidsterreinen zijn, waarop de lidstaten nog steeds de 

belangrijkste spelers zijn. De Commissie komt jaarlijks gemiddeld met 200 voorstellen 

voor wetgeving. In 2011 lagen de prioriteiten vooral op de terreinen van economische 

herstel, duurzame groei, werkgelegenheid, meer rechten en veiligheid voor de Europese 

burgers en een grotere rol voor Europa in de wereld.  

Daarnaast publiceert de Commissie ook mededelingen. Een voorbeeld hiervan is 

de Mededeling inzake Europese Agentschappen uit 2008. Hoewel mededelingen geen 

wettelijke status hebben, zijn ze belangrijke beleidsdocumenten waarin de Commissie 

haar visie uiteenzet over een bepaalde kwestie. Hiermee start ze een politiek debat. 

 

Door haar formele initiatiefrecht wordt de Commissie vaak gezien als de motor achter de 

Europese integratie. In de praktijk is de situatie echter complexer. Zoals we hebben 

gezien, heeft de Commissie een beperkte capaciteit, waardoor zij sterk afhankelijk is van 



andere actoren voor het ontwikkelen van beleid. Veel voorstellen worden in 

werkelijkheid bedacht door de Raad of specifieke lidstaten, belangengroepen, het 

bedrijfsleven of experts op een bepaald beleidsterrein. Ook als de Commissie zelf met 

een plan voor een nieuw voorstel komt, consulteert zij gewoonlijk belanghebbenden 

voordat zij het plan verder uitwerkt. Zij maakt daarbij gebruik van interne en externe 

raadpleging.  

Interne raadpleging verwijst naar het raadplegen van andere DG’s als het gaat om 

dossiers die meerdere beleidsterreinen bestrijken. Externe raadpleging betreft de 

raadpleging van externe belanghebbenden. Daarvoor gebruikt de Commissie zogenaamde 

expertcomités, gevormd door specialisten (meestal ambtenaren) uit de lidstaten, en 

raadplegende comités, samengesteld uit vertegenwoordigers van belangengroepen, 

beroepsorganisaties en het bedrijfsleven. Beide typen comités hebben de taak om al in 

een vroeg stadium te adviseren over ontwerpvoorstellen voor nieuwe regelgeving. Er zijn 

in totaal ongeveer 300 comités en 60 raadgevende comités. Het Raadgevend comité voor 

de werkgelegenheid verricht bijvoorbeeld jaarlijks een onderzoek naar het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.  

Het grote voordeel van externe raadpleging is dat de Commissie haar 

slagvaardigheid vergroot en de broodnodige expertise in huis haalt om gedegen 

voorstellen te ontwikkelen. Zo kan zij, ondanks haar geringe omvang, toch een rol van 

betekenis spelen op het Europese toneel. Ook vergroot zij het draagvlak voor Europees 

beleid onder de lidstaten. Echter, er kleeft ook een groot nadeel aan deze gang van zaken: 

op deze wijze vergroot de Commissie haar afhankelijkheid van de expertise en belangen 

van andere, veelal nationale actoren. Daarnaast hebben veel non-profitorganisaties kritiek 

op de disproportionele rol die het bedrijfsleven speelt in het voorbereidingsproces. Via de 

groenboeken probeert de Commissie daarom ook andere belangen toegang te geven tot de 

beleidsvoorbereiding. 

 

3.2.2 Controlerende taken 

Een van de belangrijkste taken van de Commissie is haar rol als ‘hoedster van de 

verdragen’. Samen met het Europese Hof van Justitie is de Commissie verantwoordelijk 

voor de handhaving van de Europese regels. Dit is een zeer belangrijke taak gezien de 



dominante rol van lidstaten in het implementatieproces. Met het oog op de vorming van 

een echte gemeenschappelijke markt is het immers cruciaal dat Europees beleid in alle 

landen op vergelijkbare wijze wordt uitgevoerd. In de praktijk gebeurt dit echter lang niet 

altijd; lidstaten hebben soms belangen die strijdig zijn met richtlijnen. Doordat steeds 

vaker richtlijnen bij gekwalificeerde meerderheid worden goedgekeurd, bestaat vooral het 

risico dat een lidstaat die het niet eens was met de strekking van de richtlijn deze niet met 

overtuiging zal implementeren. 

Om ervoor te zorgen dat het Europese beleid toch effectief en uniform wordt 

uitgevoerd, beschikt de Commissie over verschillende instrumenten. Om te beginnen 

publiceert zij regelmatig ‘scoreborden’, overzichten van de stand van omzetting van 

Europese richtlijnen. De lidstaten blijken redelijk gevoelig voor een slechte positie op 

deze scoreborden. In 2009 had Litouwen de beste score: het had slechts 0,35 procent van 

de richtlijnen niet omgezet in nationale wetgeving. Griekenland had de slechtste score 

met 2,85 procent. Nederland scoorde bovengemiddeld met 0,65 procent. 

Ook verleent de Commissie assistentie aan lidstaten die problemen hebben met 

implementatie. Door informatie te verschaffen over lastige dossiers, antwoord te geven 

op vragen van nationale overheden en lidstaten bij elkaar te brengen om ervaringen en 

problemen uit te wisselen hoopt de Commissie dat de implementatie verbetert. 

Het krachtigste instrument om te zorgen voor een uniforme uitvoering van 

Europees beleid is echter de inbreukprocedure. Op grond van deze bevoegdheid, 

gebaseerd op artikel 258 van het Verdrag van Lissabon, kan de Commissie een juridische 

procedure starten tegen lidstaten die Europese regelgeving niet tijdig of niet correct 

implementeren. De inbreukprocedure bestaat uit twee fasen: een vertrouwelijke 

administratieve fase en een openbare rechtelijke fase. De administratieve fase wordt 

afgehandeld door de Commissie, de rechtelijke fase door het Europese Hof van Justitie. 

Het proces begint met een ingebrekestelling, een schrijven aan de lidstaat waarin 

de Commissie uiteenzet op welke manier de betreffende lidstaat tekort is geschoten. De 

lidstaat moet hier vervolgens op reageren en uitleggen waarom de regel nog niet of niet 

correct geïmplementeerd is. Als de Commissie geen genoegen neemt met dit antwoord, 

kan zij een met redenen omkleed advies naar de lidstaat sturen, waarin deze wordt 

opgedragen binnen een gestelde termijn een einde aan de situatie te maken. Als dit niet 



gebeurt, zal de Commissie de zaak verwijzen naar het Hof en gaat de rechtelijke fase in. 

Deze wordt in hoofdstuk 6 behandeld. De meeste zaken worden in de eerste fase al 

opgelost, ofwel doordat de lidstaat alsnog zorgt voor correcte implementatie, of doordat 

de lidstaat de Commissie ervan overtuigt dat er een misverstand in het spel is. 

 

3.2.3 Bestuurlijke taken 

Naast beleidsvormende en controlerende taken heeft de Commissie ook belangrijke 

bestuurlijke taken. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Europese 

Unie. Dat houdt in, ten eerste, dat zij verantwoordelijk is voor het beheer van de 

financiën. Ze ziet bijvoorbeeld toe op de uitgaven in het kader van het landbouwbeleid en 

het regionaal beleid. Ten tweede is ze de aangewezen instantie om allerhande 

programma’s en projecten van de EU te managen, zoals op het gebied van onderzoek en 

uitwisseling van studenten. Ten derde is de Commissie verantwoordelijk voor het 

onderhouden van de externe betrekkingen van de EU in het kader van handel en 

ontwikkelingssamenwerking. De Commissie vertegenwoordigt de EU in internationale 

handelsaangelegenheden, zoals in de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie (zie 

hoofdstuk 12). Ten vierde draagt de Commissie verantwoordelijkheid voor de 

implementatie, de uitvoering, van Europees beleid. 

Bij de implementatie moet onderscheid worden gemaakt tussen twee aspecten: 

delegatie en daadwerkelijke implementatie. Om te beginnen heeft de Raad op veel 

terreinen regelstellende bevoegdheid gedelegeerd aan de Commissie. Dat wil zeggen dat 

de Commissie regelgeving die de Raad heeft vastgesteld nader moet concretiseren in 

meer gedetailleerde regelgeving. De Commissie heeft hierin echter niet de vrije hand; er 

bestaat namelijk een ingewikkeld systeem van ‘implementatiecomités’, comitologie 

genaamd. Een van de belangrijkste comités is het Comité voor de Voedselketen en 

Dierenwelzijn. Dit Comité richt zich op de voedselveiligheid binnen de gehele 

voedselketen van dierenwelzijn op de boerderij tot de voedselproducten die uiteindelijk 

bij de consument op tafel komen. Dergelijke comités van nationale experts assisteren en 

controleren de Commissie. Je moet ze niet verwarren met de eerdergenoemde 

expertcomités en raadplegende comités die een rol spelen bij de beleidsvoorbereiding. De 

lidstaten houden dus ook hier weer een vinger in de pap. 



Een tweede taak op het gebied van implementatie is de daadwerkelijke uitvoering 

van het Europese beleid. Opmerkelijk genoeg is de Commissie hier wel formeel 

verantwoordelijk voor, maar heeft ze op de meeste terreinen weinig directe 

bevoegdheden voor uitvoering. Ze heeft geen personeel op de luchthavens, geen 

veterinaire inspecteurs, geen immigratiedienst. Op alle terreinen moet ze een beroep doen 

op nationale ambtenaren en diensten. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat het Europese 

beleid binnen hun landsgrenzen uitvoering krijgt. Een uitzondering is het terrein van 

mededinging, waar de Commissie vergaande uitvoerende bevoegdheden heeft.  

 

[begin kader] 

De Commissaris van Mededinging roept bedrijven op het matje  

Eerlijke concurrentie is de basis van een interne markt met vrij verkeer van 

goederen, diensten, personen en kapitaal. Daarom is Mededinging ook zo’n 

zware en gewilde portefeuille. De Commissie kan namelijk rechtstreeks, dus 

zonder inmenging van nationale overheden of het Hof van Justitie, kartels 

openbreken of fusies tussen bedrijven verbieden. Ook controleert ze of lidstaten 

geen staatssteun verlenen. Omvangrijke staatssteun aan een bedrijf is niet 

toegestaan in de EU, omdat het een bron van oneerlijke concurrentie zou zijn ten 

opzichte van andere bedrijven die zichzelf moeten zien te redden.  

De Commissie ziet er eveneens op toe of bedrijven geen prijsafspraken 

maken of misbruik maken van een dominante marktpositie. Het geruchtmakendst 

was ongetwijfeld de zaak tegen chipmaker Intel. In 2009 oordeelde de 

Commissie dat Intel zich schuldig maakte aan concurrentievervalsend gedrag. 

Het bedrijf zou kortingen geven aan winkels die alleen pc's met Intel-chips 

verkochten. Ook zou het bedrijf computerfabrikanten kortingen geven als ze 

alleen chips van Intel in hun pc's gebruikten. De Commissie veroordeelde het feit 

dat Intel zijn machtpositie misbruikte en zijn concurrenten uit de markt drukte. 

Om de benadeling van Europese consumenten te compenseren eiste de 

Commissie bij monde van commissaris Neelie Kroes een recordboete van 1,06 

miljard euro.  

[einde kader] 



 

3.3 De agentschappen 

We hebben vastgesteld dat de Commissie betrokken is bij de uitvoering van beleid, maar 

slechts over beperkte middelen en mogelijkheden beschikt. Voor die taak wordt ze 

bijgestaan door een snel groeiend aantal agentschappen. Weliswaar maken agentschappen 

geen deel uit van de Commissie, maar omwille van hun takenpakket behandelen we ze in 

dit hoofdstuk. 

  

3.3.1 Wat zijn agentschappen en waarom bestaan ze? 

Naast de officiële instellingen van de EU bestaan er ook de wat minder bekende 

agentschappen. Er zijn er inmiddels 28. Een agentschap is een organisatie die specifieke 

overheidstaken uitvoert buiten het normale kader van de overheid. Het gaat dus om 

organisaties die zich wel bezighouden met overheidstaken, maar die niet direct deel 

uitmaken van ministeries (op nationaal niveau) of van Europese instellingen (op 

Europees niveau). Er worden specifieke taken gedelegeerd naar agentschappen, die vaak 

een grote mate van zelfstandigheid op het terrein van die taken hebben. Zo regelt het 

Harmonisatiebureau voor de interne markt zelfstandig de inschrijving van 

gemeenschapsmerken. Dit zijn bijvoorbeeld tekens, logo’s en slagzinnen, zoals ‘Heerlijk 

Helder Heineken’. 

Vaak zijn de agentschappen opgericht om problemen op het juridische, technische 

en wetenschappelijke vlak het hoofd te kunnen bieden. Het gaat hier om problemen die 

niet efficiënt opgelost kunnen worden door de lidstaten afzonderlijk of door de al 

bestaande Europese instellingen. Zo moet het Europees Spoorwegbureau de veiligheid 

van de Europese spoorwegen bewaken en moet het Europees Defensieagentschap de 

defensievermogens van de EU ontwikkelen. 

Het oprichten van agentschappen is geen ‘Brussels fenomeen’, maar een trend die 

voorkomt in alle moderne kapitalistische landen. Deze trend komt voort uit een 

veranderend denken over overheidshandelen onder de noemer ‘New Public 

Management’. Aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig 

ontstonden nieuwe ideeën over hoe de overheid efficiënter en slagvaardiger zou kunnen 

opereren. Het basisidee in dit nieuwe denken was dat de overheid meer zou moeten 



werken volgens de principes van ‘de markt’. Een belangrijk gevolg hiervan was dat zo 

veel mogelijk specifieke functies gedelegeerd zouden moeten worden naar 

(semi)zelfstandige agentschappen waar onafhankelijke experts zich met het onderwerp 

zouden moeten bezighouden. Volgens wetenschappelijke experts zouden agentschappen 

bijdragen aan een betere uitvoering van overheidsbeleid. Zo is de Europese Autoriteit 

voor Voedselveiligheid opgericht omdat er onvrede bestond over de manier waarop de 

Commissie de uitbraak van BSE (de gekkekoeienziekte) aanpakte in de jaren negentig. Er 

werd gedacht dat experts in een apart agentschap een eventuele nieuwe voedselcrisis 

beter zouden kunnen reguleren dan ambtenaren in de Commissie.  

Het is opvallend dat de lidstaten vooral sinds 2000 steeds meer agentschappen 

hebben opgericht. Hoewel de Europese Unie zelf aangeeft agentschappen op te richten 

om problemen op het juridische, technische en wetenschappelijke vlak beter aan te 

kunnen pakken, ligt de echte reden voor het delegeren van taken naar agentschappen niet 

altijd hierin. We zien dat ‘ad hoc omstandigheden’ vaak een rol spelen, zoals de sterke 

voorkeuren van belangrijke politieke leiders. Zo heeft de voormalige Franse president 

François Mitterrand in 1989 sterk gelobbyd voor het Europees Waarnemingscentrum 

voor drugs en drugsverslaving. Ook crises kunnen een belangrijke ‘omstandigheid’ zijn 

die het oprichten van een agentschap stimuleren. Zoals de Europese Autoriteit voor 

voedselveiligheid werd opgericht naar aanleiding van de BSE-crisis, heeft de Kosovo-

crisis geleid tot het oprichten van het Europees Bureau voor wederopbouw en was de 

milieuramp die werd veroorzaakt door het zinken van de olietanker Erika de aanleiding 

voor het oprichten van het Europese Agentschap voor maritieme veiligheid. Op zo’n 

moment vraagt de publieke opinie om daadkracht. Het oprichten van een agentschap laat 

zien dat de kwestie serieus wordt genomen, terwijl ze tegelijkertijd uit het heetst van de 

politieke strijd wordt gehaald. 

 

3.3.2 Verschillende typen agentschappen 

De 28 agentschappen liggen verspreid over de gehele Unie, van Helsinki tot Lissabon. 

We kunnen ze indelen in twee categorieën: communautaire agentschappen en overige 

agentschappen.  

 



Figuur 3.7 

Overzicht van de beleidsagentschappen 

 

De meeste agentschappen (22) vallen in de eerste categorie en worden wel aangeduid als 

beleidsagentschappen, omdat ze beleidsterreinen betreffen waar besluitvorming verloopt 

volgens de communautaire ofwel gewone wetgevingsprocedure.  

 

Figuur 3.8 

Categorisering van de beleidsagentschappen 

 

De beleidsagentschappen kunnen worden ingedeeld in vier categorieën aan de hand van 

hun taken: 

1 Agentschappen die de sociale dialoog bevorderen. Deze categorie bestaat uit 

agentschappen die belangengroepen bij elkaar willen brengen om ze zo gemakkelijker 

met elkaar te laten overleggen of samenwerken. Zij proberen de ‘sociale dialoog’ tussen 

deze belangengroepen te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het bevorderen van 

overleg over werkomstandigheden tussen werkgevers en werknemers door EU-OSHA, 

het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

2 Waarnemingscentra. De tweede categorie wordt gevormd door ‘observerende’ 

agentschappen die als voornaamste taak hebben om informatie te verzamelen en te 

verspreiden. De terreinen waarop dit gebeurt variëren van milieu tot drugsverslaving en 

van racisme tot ziektes. Deze agentschappen hebben als doel het verbeteren van de 

aanpak van problemen door betere kennis. Vaak werken deze agentschappen samen met 

netwerken van nationale experts. Het FRA (Europees Bureau voor grondrechten) 

verzamelt bijvoorbeeld informatie over de oorzaken en gevolgen van racisme met als 

doel de lidstaten te helpen om beleid te ontwikkelen ter bestrijding van racisme. 

3 ‘Toeleveranciers’. De derde, meest diverse, categorie bestaat uit de agentschappen die 

actief zijn als ‘toeleverancier’ voor de Europese overheidssector, zoals het CdT, het 

vertaalbureau van de EU. 

4 Regulerende agentschappen. De grootste categorie wordt gevormd door de 

agentschappen die de werking van de interne markt vergemakkelijken. Deze 



agentschappen hebben over het algemeen de meest vergaande bevoegdheden en reguleren 

zelfstandig, of in samenwerking met de Europese Commissie, een bepaald onderwerp. 

Het CPVO (Communautair Bureau voor plantenrassen) bijvoorbeeld beslist over 

aanvragen voor kwekersrechten voor nieuwe plantenrassen.  

 

Op beleidsterreinen waar besluiten worden genomen volgens een bijzondere 

intergouvernementele procedure (zie hoofdstuk 2) zijn aanzienlijk minder agentschappen 

opgericht. Dat is niet zo vreemd: de onderwerpen die hieronder vallen zijn onderwerpen 

waar lidstaten vaak zelf zo veel mogelijk controle op blijven uitoefenen. Ze zullen dan 

ook minder geneigd zijn controle uit handen te geven aan een supranationaal agentschap. 

 

Figuur 3.9 

Overzicht van de overige agentschappen 

 

Deze zes agentschappen zijn voornamelijk een soort ‘waarnemingscentra’, omdat hun 

voornaamste taken zich beperken tot het verzamelen dan wel aanleveren van informatie.  

 

3.3.3 Agentschappen: ‘De lange tentakels van Brussel’? 

Niet iedereen is even positief over de tendens om steeds meer agentschappen op te 

richten. ‘De lange tentakels van Brussel’ kopte NRC Handelsblad boven een kritisch 

artikel over de agentschappen (25-26 september 2004). De agentschappen worden door 

sommigen gezien als een handige manier van ‘Brussel’ om meer bevoegdheden en macht 

te krijgen: het beeld van de tentakels verwijst naar de groeiende invloed van de EU via de 

agentschappen. Deze critici beweren zelfs dat de verspreiding van de agentschappen over 

vestigingsplaatsen in de gehele Europese Unie een slimme truc is om ervoor te zorgen dat 

de burgers niet kunnen klagen dat ‘Brussel’ zich steeds verder uitbreidt ten koste van de 

lidstaten. De verspreiding van de agentschappen over heel Europa maakt ze minder 

zichtbaar. Ook is er kritiek op het mogelijke ‘afdrijven’ van de agentschappen. Zo maakt 

de Nederlandse Eerste Kamer zich zorgen over de ‘opkomst van de filialen van de EU’ 

(NRC Handelsblad, 29 september 2005) en de gebrekkige democratische controle op het 



doen en laten van de agentschappen door het Europees Parlement en nationale 

parlementen.  

Toch is het de vraag of de kritiek op de gebrekkige democratische controle geheel 

terecht is. Het Europees Parlement beslist over de budgetten van de agentschappen (zie 

hoofdstuk 4), de Europese Rekenkamer controleert de begrotingen (zie hoofdstuk 6), en 

de lidstaten houden controle via hun deelname in de raden van bestuur van de 

agentschappen.  

 

3.4 Tot slot 

Er leven verschillende mythen over de Commissie. Ten eerste zien veel burgers de 

Commissie als een Europese regering die vanuit Brussel allerlei regels op de lidstaten 

afvuurt. Dit beeld moet op twee punten worden bijgesteld. We hebben gezien dat de 

Commissie geen regering is met wetgevende bevoegdheden, maar een instelling die taken 

heeft op het gebied van beleidsvoorbereiding, bestuur en controle. Om haar ideeën 

gerealiseerd te krijgen, moet zij samenwerken met andere instellingen (Raad, Parlement, 

Hof) en andere belanghebbenden. Bovendien, als we ‘Brussel’ de schuld geven van 

onwelkom beleid, vergeten we vaak dat onze eigen ministers en hun ambtenaren van de 

eerste tot de laatste fase zelf bij de totstandkoming van die regelgeving betrokken zijn 

geweest. 

Een tweede mythe is die van de Commissie als gigantische machine. Wanneer we 

naar het aantal ambtenaren en budget kijken, valt op dat de Commissie een relatief slanke 

organisatie is. Dat Europese besluitvorming vaak traag en moeizaam verloopt, ligt niet 

aan de Commissie op zich, maar aan het complexe samenspel tussen de supranationale 

instellingen (Commissie en Parlement) en de 27 lidstaten (zie hoofdstuk 2). De 

Commissie is ondanks haar beperkte omvang in staat haar taken te vervullen, omdat zij 

handig gebruikmaakt van de expertise die in de lidstaten aanwezig is. Nationale experts 

spelen een belangrijke rol in de voorbereiding van Europese regelgeving, onder andere 

door detachering van nationale ambtenaren en externe raadpleging. Ook maakt de 

Commissie gebruik van mededelingen, groenboeken en witboeken om al in een vroeg 

stadium de meningen en expertise van belanghebbenden in te winnen. Tegelijkertijd 



werpt deze innige band met lidstaten en belangengroepen de vraag op, hoe het gesteld is 

met de onafhankelijkheid van de Commissie. 

Bij het uitoefenen van haar taken bevindt de Commissie zich in een fascinerend 

spanningsveld met de nationale lidstaten. Hoewel de ambtenaren in ‘Brussel’ formeel 

onafhankelijk zijn van de lidstaten, proberen veel nationale overheden toch invloed op de 

Commissie uit te oefenen. Dit komt sterk naar voren bij de benoeming van 

commissarissen en Europese topambtenaren, waar de lidstaten een grote vinger in de pap 

hebben. Ook op het vlak van implementatie is de Commissie grotendeels afhankelijk van 

de medewerking van de lidstaten, die Europese regelgeving soms met voeten treden. 

Tegelijkertijd beschikt de Commissie over een krachtig instrument voor handhaving, 

namelijk de inbreukprocedure, waardoor veel lidstaten uiteindelijk in de Europese 

Commissie hun meerdere erkennen.  

Tenslotte zijn de agentschappen het instrument van de EU om beter om te kunnen 

gaan met bepaalde taken die de lidstaten haar toebedelen. De Europese agentschappen 

worden geacht beter in staat te zijn om specifieke informatie te verzamelen over 

bijvoorbeeld criminaliteit of om over aanvragen voor bijvoorbeeld nieuwe plantenrassen 

te beslissen dan de ‘grote’ Europese instellingen of iedere lidstaat voor zich. 

 

 

Om verder te lezen 
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