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Are we perhaps in the process of building up a library

of forgotten reports? ... I would propose ... a dictiona-

ry of wasted European ideas.

Leo Tindemans (EP debates, nr 1-257, 18 juni

1980, blz. 168)

DE INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE UNIE STAAN ONDER

druk. Er is groeiende twijfel aan de effectiviteit van

het Europees bestuurlijk apparaat en de uitbreiding

noopt tot grondige hervormingen. De Intergouverne-

mentele Conferenties van Amsterdam en Nice hebben

gevoelige punten laten liggen. Op de Europese top

van Laken (december 2001) werd daarom besloten tot

een Conventie over de Toekomst van Europa. Eén van

de hoofdthema’s is het vergroten van ‘democratie,

transparantie en efficiëntie’ in de EU. Naast bijvoor-

beeld uitbreiding van stemming bij gekwalificeerde

meerderheid en de rol van nationale parlementen

staat ook het roulerend voorzitterschap van de Raad

van de EU op de agenda. De vragen daarbij zijn of in

een uitgebreide Unie deze halfjaarlijkse wisseling van

de wacht gehandhaafd kan blijven en hoe het eventu-

eel anders kan. Opvallend is dat de wens tot verande-

ring van het roterend voorzitterschap zeer breed

wordt gedragen, ook door de premiers van kleine lan-

den, zoals Kok en Verhofstadt. Op de top van Barcelo-

na (15-16 maart 2002) viel de algemene consensus op

over de noodzaak van drastische veranderingen.

Dit artikel plaatst het debat rond het voorzitter-

schap in historisch perspectief, het beschrijft sterke

en zwakke punten van het roulerend voorzitterschap

en het onderzoekt de meerwaarde van voorgestelde

alternatieven. Ook gaan we na of veranderingen bin-

nen het huidige systeem een aantrekkelijke optie zijn.

Het debat rond het voorzitterschap is voor landen

als België en Nederland om diverse redenen van

belang. Het gaat hier niet alleen om werkbare Europe-

se besluitvorming, maar ook om de positie van kleine-

re landen binnen de EU. Verder is bezinning nodig op

het standpunt in de Conventie. Voor Nederland komt

daar nog bij dat het voorbereidingsproces van het

voorzitterschap van 2004 op gang is gekomen. Door

het voorzitterschapsdebat serieus te nemen kan

Nederland een signaal afgeven hoe het voorzitter-

schap een belangrijke rol kan blijven vervullen in de

Europese besluitvorming.

Geschiedenis van het  voorzit t erschapsdebat

Er wordt veel kritiek geleverd op het voorzitterschap.

Commissievoorzitter Prodi schetst het huidige sys-

teem als ‘ineffective political tourism’;1 volgens de

adjunct-secretaris-generaal van het Raadssecretariaat,

De Boissieu, leidt roulatie tot ondoelmatigheid en ver-

anderlijke prioriteiten.2 In het kader van het debat

over de hervorming van de Raad heeft secretaris-gene-

raal Solana in Barcelona veranderingen voorgesteld

die variëren van aanpassingen binnen het bestaande

systeem tot een totaal nieuwe aanpak.3 Ook de Franse

president Chirac en de Britse minister van buitenland-

se zaken Straw hebben alternatieven aangedragen.4

Het voorzitterschap staat op de Europese Raad van

Sevilla (juni 2002) opnieuw op de agenda.

Voor de buitenstaander lijkt het alsof dit debat

nieuw is en voortkomt uit de uitbreidingsperikelen.

Maar de kritiek gaat terug tot begin jaren ’70; ook

toen al stonden onvolkomenheden, zoals gebrek aan

continuïteit, de steeds langer wordende periode tus-

sen voorzitterschappen van eenzelfde land en de grote

werkdruk, ter discussie. Het debat heeft destijds een

scala aan oplossingsrichtingen opgeleverd. Het rap-

port-Tindemans (1975) stelde voor de voorzitters-

periode tot één jaar te verlengen,5 het rapport van de

Wijze Mannen (1979) om het voorzitterschap te ver-

sterken en beter te laten ondersteunen door het

Raadssecretariaat.6 Afgezien van versterking van het

secretariaat heeft men toen gekozen voor handhaving

van de bestaande formule. Als symbool van gelijkheid

tussen de lidstaten was het aanpakken van het voor-

zitterschap een politiek uiterst gevoelige kwestie –

sI N T ERN AT I O N A LE
pectator 309Juni 2002 - LVI - nr 6

Naar een verst erkt  voorzit t erschap

ADRIAAN  SCHO UT & SO PHIEVAN HO O N ACKER



zelfs een taboe – en uiteindelijk prevaleerden de voor-

delen van de halfjaarlijkse roulatie. Maar sommige

oplossingen die toen werden voorgesteld, zijn ook nu

nog actueel.

Taken en bet ekenis van het  voorzit t erschap

Het roulerend voorzitterschap is zo oud als de Euro-

pese Gemeenschappen zelf. In het Europa van de Zes

was het vooral een organisatorische functie, die wei-

nig voorstelde, mede omdat de Commissie toen nog

veel gezag inboezemde. Door de zwakker wordende

positie van de Commissie, groeiende diversiteit door

uitbreidingen en het toenemend aantal Europese

beleidsdomeinen zijn belang en werklast van die

functie aanzienlijk toegenomen.7

Net als de administratieve en ondersteunende

taken is ook de politieke en leidinggevende rol van

het voorzitterschap toegenomen.8 Naast de rol van

organisator van vergaderingen en van externe verte-

genwoordiger bepaalt het voorzittend land mede de

politieke agenda van de EU en helpt het bij het for-

muleren van compromissen tussen de Vijftien, de

Commissie en het Europees Parlement. Aangezien een

land zo’n anderhalf tot twee jaar van te voren begint

met nadenken over agenda’s, prioriteiten en uitwer-

king van zwaarwegende dossiers, gaat er van het

voorzitterschap een schat aan leiderschapsimpulsen

uit. Grosso modo kan gesteld worden dat voortdurend

drie tot vier landen bezig zijn onderwerpen uit te

werken, initiatieven voor te bereiden en te lobbyen

voor oplossingen. Dat dit werk niet alleen gericht is

op vereenvoudiging van de besluitvorming, maar ook

zeer politiek getint kan zijn, bewijst bijna elk voorzit-

tend land wel op de een of andere manier. Het Ver-

enigd Koninkrijk heeft – overigens net als het Neder-

landse voorzitterschap in 1997 – bijgedragen aan dis-

cussies over deregulering in de EU en over kwaliteit

van de wetgeving. Zweden heeft veel betekend voor

de transparantie. In tegenstelling tot het rapport van

de Wijze Mannen (1979), waarin dit leiderschaps-

aspect juist gezien werd als een van de wezenlijkste

functies van het rotatiesysteem, komt deze dimensie

in het huidige debat overigens amper naar voren.

Voor- en nadelen van het  huidige syst eem

De kritiek concentreert zich vooral op de volgende

aspecten:

* Het voorzitterschap is verworden tot een ‘enjeu de

prestige national’, zoals Solana stelt in zijn rapport

aan de Europese Raad van Barcelona. Ieder land

heeft zijn eigen prioriteiten en dossiers waarmee

het wil scoren. Dit leidt tot overladen agenda’s,

halfbakken voorstellen en pogingen via niet-bin-

dende (lees: door andere landen als zinloos erva-

ren) en tijdrovende resoluties en Raadsconclusies

schijnsuccessen te boeken. Verder leidt de wens

‘overwinningen’ te kunnen tonen, tot de neiging

aan het eind van de zes maanden onrijpe besluiten

te forceren.

* Vooral in het Gemeenschappelijk Buitenlands en

Veiligheidsbeleid (GBVB), maar zeker niet alleen

daar, blijken landen verknocht aan stokpaardjes.

Zo stelde Finland de noordelijke dimensie voorop,

richtte België de aandacht op Afrika, terwijl thans

Spanje voorrang geeft aan het Middellandse-Zeege-

bied en Latijns-Amerika. Dit ad hoc-beleid schaadt,

volgens critici, de continuïteit en leidt tot verwar-

ring bij derde landen, die niet weten waar ze aan

toe zijn of wie ze voor zich hebben.

* De taken worden steeds omvangrijker en com-

plexer; de werklast steeds groter. De zorgen betref-

fen vooral de kleinere en de nieuwe lidstaten. Zul-

len de Oost-Europese landen wel over de nodige

capaciteiten beschikken en zullen ze de agenda

wel voldoende vanuit een Europees perspectief

benaderen?

* Lidstaten in een Unie van 27 zullen slechts om de

13,5 jaar het voorzitterschap bekleden. Van terug-

vallen op eerdere ervaring zal dan nog weinig

sprake kunnen zijn.

* De kwaliteit van het voorzitterschap verschilt

sterk. Sommige landen investeren onvoldoende in

de voorbereiding en zetten te weinig mensen en

middelen in. Dit leidt tot ondoordachte agenda’s

en onvoldoende voorbereide discussies in werk-

groepen. Ook bij het stellen van prioriteiten schie-

ten veel lidstaten te kort. In plaats van intra- en

interministerieel scherp te bepalen welke onder-

werpen een toevoeging leveren aan Europese ont-

wikkelingen, lijken agenda’s soms op boodschap-

penlijstjes. Verder wordt vaak onderschat hoeveel

moeite het kost de complexe onderhandelingen

tussen lidstaten en instellingen te stroomlijnen.

Hier speelt dat de nationale politieke top soms te

laat op de vereisten van de voorbereidingen gewe-

zen wordt en de aanloop onderschat.

Er kleven aan het huidige systeem dus de nodige pro-

blemen en de komende uitbreiding dwingt tot naden-

ken. Ook de voordelen moeten echter in kaart worden

gebracht en er moet bekeken worden of de zwakhe-

den ernstig genoeg zijn om te opteren voor een totaal

nieuwe aanpak. Hierbij past ook een analyse van de

kritiek. En de vraag is of de alternatieven beter zijn.

Voordelen. De huidige discussie wordt sterk

gevoerd vanuit de vraag naar meer efficiëntie. Maar

ook andere criteria, zoals legitimiteit en leiderschap,

mogen niet uit het oog verloren worden. Deze voorde-

len van het roulerend voorzitterschap zijn in het hui-
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dige debat nauwelijks aan bod gekomen. Maar er zijn

méér belangrijke voordelen aan de roulatie verbonden.

* Het voorzitterschap zorgt voor veel relevante Euro-

pese kennis en ervaring, en werkt sterk socialise-

rend. Ambtenaren en politici worden gedurende

zes maanden ondergedompeld in een Europees

bad: ze vergroten hun inzicht in Europese besluit-

vormingsprocessen en versterken hun netwerken

met de andere lidstaten en actoren, zoals Europees

Parlement (EP) en Commissie. Verder merken ze

aan den lijve hoe belangrijk het is niet alleen kri-

tiek te leveren op Commissievoorstellen, maar ook

actief mee te zoeken naar oplossingen. Ook al zit

men de facto slechts een half jaar in de voorzitter-

stoel, dit leer- en socialiseringsproces blijft een

bepalende ervaring in latere onderhandelingen.

Zoals een ambtenaar uit het Zweeds voorzitter-

schap achteraf stelde: ‘Ik zit op een andere manier

aan de rechterkant van de tafel [de kant waar de

landen zitten vooraleer ze het voorzitterschap

bekleden] dan links van de voorzitter [waar de

landen na afloop zitten].’ Ook al ervaren ambtena-

ren en politici het voorzitterschap als zeer zwaar,

achteraf beschouwen ze het bijna altijd als een van

de hoogtepunten uit hun loopbaan.

* Het voorzitterschap is één van de waarborgen voor

kleine lidstaten. Mits goed voorbereid is het een

belangrijk instrument voor uitoefening van

invloed. In een Unie gekenmerkt door toenemend

intergouvernementalisme, discussies over een

directoraat van grote landen, en waar kleine lidsta-

ten niet altijd meer over een eigen Commissaris

zullen beschikken, is het des te meer van belang

dit symbool van gelijkheid tussen de lidstaten te

koesteren.

* Het voorzitterschap helpt de EU een gezicht te

geven bij de burgers. Een half jaar staat Europa

centraal in de nationale pers en ziet de bevolking

hoe haar land een sleutelrol speelt in het Europese

besluitvormingsproces. Het voorzitterschap biedt

de gelegenheid de nationale discussie over Europa

te stimuleren en bepaalde thema’s die voor het

thuisfront belangrijk zijn, hoog op de agenda te

plaatsen, waardoor de herkenbaarheid bij het eigen

publiek wordt vergroot. Nationaal beleid wordt wel

tijdelijk naar de achtergrond geschoven, maar aan

een legitiem Europa hangt nu eenmaal een prijs-

kaartje. In dit kader is het van belang juist ook de

nieuwe lidstaten te laten voorzitten om het gevoel

van betrokkenheid bij de EU te stimuleren.

De kritiek nader beschouwd. Over de voordelen van

het voorzitterschap mag niet badinerend worden

gedaan, terwijl het evenzeer nodig is de nadelen te

nuanceren. Ten eerste moeten koerswijzigingen door

voorzitterschappen niet worden overdreven. Een land

kan wel accenten leggen en bepaalde initiatieven

nemen, maar zeker in de eerste pijler wordt een groot

deel van de agenda bepaald door wat de Europese

Commissie op tafel legt en door wat er wordt overge-

nomen van vorige voorzitterschappen (de ‘rolling

agenda’). De meeste landen beginnen hun voorberei-

dingen al twee jaar van te voren. Ze staan dan in

nauw contact met de Europese Commissie, het Euro-

pees Parlement, het Secretariaat, alsmede met de

voorzitterschappen die aan hen voorafgaan en hen

opvolgen. Voortdurend zijn dus verscheidene landen

bezig in overleg met elkaar problemen te analyseren

en op te lossen. Hoewel voorzitterslanden doorgaans

onderling regelmatig contact hebben, behoeft de

samenwerking nog forse verbetering.9

Ten tweede hoeven de druk om te scoren en een

zekere mate van discontinuïteit niet negatief te zijn.

Een wisseling van het voorzitterschap kan andere

inzichten brengen en moeilijke dossiers hernieuwde

impulsen geven. En door verschillende accenten

wordt de EU rijker en rijper.10 Een land dat zich goed

heeft voorbereid en strategisch denkt, kan een niet te

onderschatten invloed uitoefenen op het Europese

besluitvormingsproces. Hoewel niet alle landen een

leiderschapsrol opnemen en niet alle dossiers zich

lenen voor een dergelijke aanpak, moet deze politieke

dimensie meegewogen worden. De verzwakte rol van

de Commissie en de uitdagingen ten gevolge van de

uitbreiding hebben al menig Europees politicus, zoals

Bolkestein, doen verzuchten dat leiderschap schaars is

in de EU. Maar juist het systeem van halfjaarlijkse

voorzitters stimuleert een dergelijk leiderschap.

In de derde plaats zal het voorzitterschap inder-

daad zwaar zijn, zeker voor de nieuwe lidstaten. Niets

weerhoudt hen ervan om, net als Portugal in de eerste

jaren na zijn toetreding, tijdelijk niet mee te roteren.

Het voordeel van het voorzitterschap is overigens ook

dat tijdens voorbereidingen landen meestal veel moei-

te doen intern hun Europese zaken op orde te krijgen.

Zo heeft België hard gewerkt aan de implementatie

van Europese wetgeving om niet tijdens het voorzit-

terschap het verwijt te krijgen in gebreke te zijn met

de omzetting. Het voorzitterschap biedt verder een

kans om Europa hoog op de nationale agenda te

plaatsen en het is een belangrijk signaal naar de bur-

gers toe. Achteraf werken de ervaringen door in ver-

sterking van Europese coördinatiestructuren.11

Natuurlijk zal door de werkdruk of gebrekkige

bestuurlijke capaciteiten niet elk voorzitterschap even

goed functioneren. Dit is nu ook al het geval, o.a.

door verkiezingen of door gebrekkige interesse in de

EU bij de politieke leiding. Toch is er dan nog vol-

doende reservecapaciteit binnen de EU om dit soort

problemen op te vangen. Zo kan het Raadssecretariaat

zich meer met de dagelijkse gang van zaken bezig-
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houden en kan het volgende voorzitterschap wat

meer sturing geven.

Ten vierde is de zwakste schakel in het voorzitter-

schap ongetwijfeld de rol die het speelt op het gebied

van het GBVB. Aangezien het GBVB een domein is

waar het voorzitterschap naar buiten treedt en contac-

ten onderhoudt met derde landen, is het tegelijkertijd

één van de meest zichtbare aspecten van het voorzit-

terschap. Dat de voorzitterschapsfunctie hier meer

problematisch is dan binnen de eerste pijler, heeft te

maken met de veelheid aan actoren. Naast het roule-

rend voorzitterschap zijn er de Hoge Vertegenwoordi-

ger voor het GBVB, Solana, en de voor het GBVB ver-

antwoordelijke Commissaris, Patten. Het gebeurt

maar al te vaak dat deze drie spelers niet met één

stem spreken en onderling concurreren. Doordat het

initiatiefrecht in de tweede pijler gedeeld wordt tus-

sen Raad en Commissie, is de kans op plotselinge

koersverandering bij een nieuw voorzitterschap groter

dan in de eerste pijler. Maar toch mag het probleem

van het wisselend voorzitterschap in de tweede pijler

niet overdreven worden. In belangrijke kwesties

weten derde landen heus wel wie ze tegenover zich

hebben en hoe de EU als belangrijke internationale

speler opereert.

Een laatste punt is dat ook bij eerdere uitbreidin-

gen de langere tussentijd werd gevreesd, maar dat dit

achteraf toch niet problematisch bleek. Zoals Neder-

landse ambtenaren ervaren, staat het volgende voor-

zitterschap al weer op de agenda, terwijl ze nog leven-

dige herinneringen hebben aan 1997. Natuurlijk is 12

jaar of langer een hele tijd, maar dan nog levert het

voorzitterschap een schat aan ervaringen op. Door

zo’n langere tussenperiode wordt trouwens de totale

werklast voor een land minder.

Alt ernat ieven

In tegenstelling tot eerdere discussies over de toe-

komst van het voorzitterschap beperkt men zich niet

tot het huidige systeem, maar staan ook radicale ver-

anderingsvoorstellen op de agenda. De alternatieven

kunnen in twee brede categorieën worden onderschei-

den: groepsvoorzitterschappen en voorzitters benoemd of

gekozen voor een langere periode. Tabel 1 geeft een

overzicht van de belangrijkste denkrichtingen. De

rapporten van Solana en Poos en de Vertegenwoordi-

ger van de Nederlandse regering bij de Conventie,

Hans van Mierlo, besteden tot op zekere hoogte aan-

dacht aan de optie van veranderingen binnen het

bestaande systeem. President Chirac en de Britse

minister van buitenlandse zaken Straw willen het over

een andere boeg gooien. Alle voorstellen zijn nog zeer

aftastend.

Groepsvoorzitterschappen. Het voorstel voor een

groepsvoorzitterschap betekent dat verscheidene lan-

den tegelijk het voorzitterschap waarnemen en de

taken onderling verdelen. Zo wil Straw het aantal

Raadsformaties tot tien beperken en ze voor 2,5 jaar

laten voorzitten door voorzitters van verschillende

nationaliteit, die hun werk in het kader van een

stuurgroep coördineren. Het rapport-Solana stelt blok-

ken van vijf of zes landen voor. Van Mierlo opteert

voor een voorzitterschap van twee landen.

Het groepsvoorzitterschap heeft ongetwijfeld een

aantal voordelen: 1 de last wordt verdeeld; 2 het

gelijkheidsbeginsel wordt behouden; en 3 alle lidsta-

ten kunnen regelmatig het voorzitterschap bekleden

en zo bijdragen aan de legitimiteit van de Unie.

Een groepsvoorzitterschap levert echter ook heel

wat problemen op:

* Het valt te verwachten dat de verdeling van zwaar-
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Tabel 1 Overzicht belangrijkste voorstellen  

• Rapport-Solana • Betere samenwerking tussen

opeenvolgende voorzitterschappen

• Werkgroepvoorzitters voor langer

dan zes maanden

• Voorzitterschap door Raadssecre-

tariaat

• Verkiezing voorzitter van de Euro-

pese Raad voor langere periode

• Aanduiding voorzitters vakraden

voor langere periode  

• Rapport-Poos • Handhaving huidige systeem

• Aankomend voorzitterschap helpt

land dat op voorzitterstoel zit

• Mogelijkheid voor lidstaten vrijwillig

beurt over te slaan  

• Chirac • Gekozen voorzitter Europese

Raad

• Vakraden voorgezeten door secre-

taris-generaal of door colleges van

lidstaten (groepsvoorzitterschappen)

• Straw • Groepsvoorzitterschappen op

basis van roulatieprincipe

• Stuurgroep samengesteld uit voor-

zitters van de vakraden geeft rich-

ting en coördineert  

• Van Mierlo • Handhaving huidige systeem

• Mogelijkheid van dubbele voorzit-

terschappen (twee landen)

• Agenda laten opstellen door Raad

zelf, en niet door komend voorzit-

terschap

• Europese Commissie als voorzitter

vakraden  

(Commisie

conshtutionele

zaken van het

EP)



tepunten tussen de landen in de groep zal leiden

tot weinig fraaie taferelen, omdat men zal strijden

om de meest prestigieuze beleidsdomeinen. Zal het

voorzitterschap van het GBVB bijvoorbeeld auto-

matisch naar een groot land gaan? Zullen de

Scandinavische landen zich opmaken om milieu-

dossiers te mogen voorzitten? Het Belgisch voor-

zitterschap (tweede helft 2001) kan in zekere

mate als voorbeeld van een groepsvoorzitterschap

avant la lettre worden beschouwd. Hier werd

zwaar onderhandeld tussen de gewesten c.q.

gemeenschappen over wie wat mocht voorzit-

ten,12 met vertragingen in de voorbereidingen als

gevolg. Een dergelijk touwtrekken is ook te ver-

wachten bij het groepsvoorzitterschap; arbitrage

zal hier nog veel moeilijker zijn dan binnen één

land.

* Een groepsvoorzitterschap is vragen om coördina-

tiemoeilijkheden. Wanneer slechts één land het

voorzitterschap waarneemt, blijkt interne coördi-

natie vaak al moeilijk genoeg. Hoeveel groter

wordt de uitdaging wanneer een groep van vijf

landen met uiteenlopende politieke belangen,

werktalen, politieke culturen en administratieve

organisatievormen moet gaan samenwerken?

* Een gedeeld voorzitterschap is meer werk dan op

het eerste gezicht lijkt. Niet alleen wordt voor

een veel langere periode voorgezeten, er is ook

een groot risico van dubbel werk, alsmede inter-

ne strubbelingen en vertragingen. Zeer waar-

schijnlijk zal een land zich niet beperken tot het

domein dat het zelf moet voorzitten, maar wil het

ook controle uitoefenen over wat op de andere

gebieden gebeurt. Dit kan ertoe leiden dat men

elkaar op de vingers kijkt en samen de pen pro-

beert vast te houden.

* De veelheid aan actoren brengt de vraag naar lei-

derschap mee. Zal er één ‘super’-voorzitterschap

zijn, bijvoorbeeld het land dat de Raad Algemene

Zaken voorzit, dat deze taak op zich zal nemen?

Zal dit land ook de voorbereidingen trekken, pri-

oriteiten stellen en knopen doorhakken waar dat

nodig is? Alle voorzitterschappen mogen dan in

theorie gelijkwaardig zijn, in de praktijk is de

kans groot dat bij een groepsvoorzitterschap som-

migen meer gelijk zijn dan anderen.

De voordelen van een gedeeld voorzitterschap wegen

dus niet op tegen grote risico’s van inconsistentie tus-

sen beleidsdomeinen, vertragingen, en grote werk-

druk voor betrokkenen.

Langere-termijnvoorzitters. Voorstellen voor een

langer durend voorzitterschap kunnen uiteenlopend

worden ingevuld. Chirac stelt voor dat de Europese

Raad onder zijn leden een voorzitter kiest. Deze optie

is te combineren met het laten voorzitten van de vak-

raden door de secretaris-generaal van het Raadssecre-

tariaat (onder verantwoordelijkheid van de Minister

die de Europese Raad leidt) of met een groepsvoorzit-

terschap. Van Mierlo suggereert het voorzitterschap

over te laten aan de Europese Commissie. Het rapport-

Solana oppert de mogelijkheid voorzitters van werk-

groepen of comités te verkiezen of te benoemen.13

De belangrijkste troef van deze voorstellen is dat

ze kunnen bijdragen tot meer continuïteit. Wanneer de

voorzitter van de Europese Raad voor een langere

periode wordt gekozen en voorzitters van werkgroe-

pen niet meer om de zes maanden wisselen, zullen

prioriteiten minder snel veranderen en neemt de druk

tot scoren af. Verder valt te verwachten dat voorzitters

gekozen of benoemd zullen worden op basis van hun

kwaliteit en expertise. Dit zal leiden tot verbetering in

het algemene niveau van voorzitten.

Bovengenoemde voorstellen hebben ook nadelen:

* Het is niet langer duidelijk wie welke groepen

voorzit, omdat deze rol door allerlei verschillende

personen vervuld zal worden, zonder gezicht voor

de burger.

* Ambtenaren van het Raadssecretariaat en de Com-

missie of nationale ambtenaren - gekozen of

benoemd door de andere leden van de werkgroep -

hebben niet de legitimiteit die het zesmaandelijks

voorzitterschap biedt. Het Raadssecretariaat mag

dan technisch gezien zeer bekwame mensen leve-

ren, niet zelden zullen ze de inhoudelijke betrok-

kenheid missen.14 Commissie-ambtenaren lijken

ons evenmin de aangewezen personen, omdat zij

de functie van initiatiefnemer (Commissie) en

honest broker (voorzitter) zullen verwarren.

* De socialiserende en de pedagogische dimensies

van het huidige systeem verschralen. De voorzit-

terschapservaring wordt beperkt tot een kleine

groep.

* Wanneer het voorzitterschap wordt overgelaten

aan het Raadssecretariaat of de Commissie, ver-

liezen kleine landen een belangrijk instrument

van invloed op de Europese besluitvorming. Bij

een systeem van benoemde of gekozen voorzitters

valt het effect op de kleine landen moeilijk te

voorspellen. Het is mogelijk dat zij als voorzitters

proportioneel oververtegenwoordigd zijn, omdat

zij meer dan grote landen het vertrouwen genie-

ten en minder neiging hebben een dossier vanuit

eng nationaal belang te beïnvloeden. Anderzijds

bestaat de kans dat grote lidstaten het nodige lob-

bywerk zullen verrichten om zo goed mogelijk

vertegenwoordigd te zijn.

* Voorzitters voor een langere termijn zullen

geneigd zijn problemen uit te spreiden in de 

tijd. De druk snel tot een akkoord te komen ver-

mindert.
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Opnieuw stelt zich de vraag of de voordelen wel

opwegen tegen de risico’s die binnengehaald worden.

Een ‘nieuw’ alt ernat ief: verst erk huidig syst eem

Een optie die grotendeels buiten beschouwing is

gebleven, is het huidige voorzitterschapsysteem te

handhaven, maar op wezenlijke punten te versterken.

Dit was al de kern van het Rapport van de Wijze

Mannen uit 1979. Hoewel de invulling van het voor-

zitterschap sindsdien sterk veranderd is, zijn hun con-

clusies nog steeds relevant. Een sterker voorzitter-

schap, zo poneerden de Wijze Mannen, is in de eerste

plaats een zaak van de lidstaten zelf: zij moeten hun

verantwoordelijkheden kennen en nemen. Zij moeten

prioriteiten stellen, strategieën uitwerken en de mid-

delen vrijmaken om hun taak naar behoren uit te voe-

ren. Nog te vaak onderschatten lidstaten het werk dat

nodig is om de olietanker van de Europese besluitvor-

ming mede richting te geven. Informatie krijgen,

meningen losweken en Europese perspectieven stimu-

leren bij dwarsliggers is tijds- en arbeidsintensief. Te

vaak beginnen landen te laat met de voorbereidingen.

Een van de oorzaken is dat vooral de ambtelijke en

politieke top te laat de blik richt op het aanstaand

voorzitterschap en daardoor te weinig leiding geeft

wanneer het aankomt op vaststelling van prioriteiten,

doorhakken van knopen, tijd vrijmaken van ambtena-

ren en contacten leggen met andere spelers.

Aangezien landen niet automatisch hun verant-

woordelijkheden zien en de werklast van de voorbe-

reidingen onderschatten, is het nodig het voorzitter-

schap in dit voortraject te versterken. Net als de aan-

bevelingen uit 1979 pleiten wij daarom ook nu voor

meer en vroegere ondersteuning door het Raadssecre-

tariaat, evenals voor contacten op een hoger niveau.

Thans concentreert het ondersteunend werk van het

Raadssecretariaat zich vooral op de periode in de

voorzittersstoel en op de laatste maanden voordat het

volgend voorzitterschap zitting neemt. Het vervult

dus een reactieve functie, omdat de moeilijke keuzen

rond agendaformulering en -voorbereiding, het klaar-

stomen van voorzitterschapteams en afstemming met

andere voorzitters dan al gemaakt zijn. Eventuele

lacunes in het programma zijn dan al gecreëerd en

koerswijzigingen zijn nog moeilijk door te voeren.

Wil het Raadssecretariaat een belangrijkere rol spe-

len, dan hoeft het hiervoor niet de hamer over te

nemen. Vanuit het oogpunt van legitimiteit is dit ook

niet wenselijk. Het is effectiever zijn diensten uit te

breiden tot de twee jaren voorafgaand aan het voorzit-

terschap. Het kan vooral een rol spelen door op hoog-

ambtelijk en politiek niveau zwaartepunten van de

komende agenda te bespreken en verantwoordelijkhe-

den duidelijk te maken. Verder zou het Raadssecreta-

riaat tegenspel kunnen geven aan die krachten die lei-

den tot een overvolle en ondoordachte agenda. Het

kan wijzen op de noodzaak het aantal prioriteiten te

beperken, op het belang de agenda af te stemmen met

andere landen en deze te relateren aan de mate waarin

een land bereid is vooraf energie te steken in het lob-

byen voor oplossingen. Dit soort ondersteuning zou

tevens helpen om leidende ambtenaren en ministers

bekend te maken met het feit dat de agenda niet van-

uit nationaal maar vanuit Europees perspectief bena-

derd moet worden. Spelers van het kaliber van Solana

en de Boissieu hebben het gewicht om als volwaardige

partners aan dergelijke discussies deel te nemen.

Bij verbetering van de voorbereidende fase hoort

ook versterking van de coördinatie met voorafgaande

en volgende voorzitters. Nu hangt deze samenwerking

nog te vaak af van toevalligheden. Vanuit het Secreta-

riaat zouden coördinatiesessies tussen voorzitter-

schappen georganiseerd kunnen worden en zou zelfs

een vast agenda-overleg tussen opeenvolgende minis-

ters kunnen worden opgezet. Dit stimuleert beter

inzicht in elkaars prioriteiten, haalbaarheid van agen-

da’s en het kan eventueel problematische inconsisten-

ties aan het licht brengen. In dit overleg is de Europe-

se Commissie een onontbeerlijke partner.

Het is duidelijk dat het Raadssecretariaat bovenge-

noemde diensten alleen kan bieden als het daarvoor

de nodige middelen en capaciteit krijgt.15 Hoe kwalita-

tief hoog het niveau van de ambtenaren van het Secre-

tariaat ook mag zijn, dit orgaan kan nooit de regie

overnemen. De politieke beslissingen moeten uitein-

delijk door het voorzitterschap worden genomen. Het

Secretariaat kan gezien zijn ervaring en voortdurende

procedurele betrokkenheid gezaghebbend coördineren

en ondersteunen. Men mag uiteraard niet verwachten

dat elk land even goed zal meewerken met het Raads-

secretariaat, maar betrokkenheid in de twee vooraf-

gaande jaren zal de bekendheid met deze speler ver-

groten en positieve sporen nalaten.

Conclusie

Het voorzitterschap vervult belangrijke functies,

zowel in de Europese besluitvorming als in het

betrekken van nationale ambtenaren en burgers bij de

Europese integratie. Sleutelen aan deze functie heeft

dan ook belangrijke gevolgen voor het functioneren

en de legitimiteit van de EU. Hervormingen moeten

daarom goed doordacht worden. Daarbij moeten de

veranderingen, zeker in kleinere lidstaten, ook gezien

worden in verhouding tot hervormingen van de Raad

en de andere Europese instellingen – bijvoorbeeld de

samenstelling van de Commissie.

Het huidige systeem kent voor- en nadelen. De

nadelen mogen echter niet overdreven worden en het
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is verre van zeker dat de alternatieven beter zijn. Nu

wordt te veel nadruk gelegd op de noodzaak van

grondige hervormingen en zijn de mogelijkheden bin-

nen het bestaande voorzitterschapsysteem veranderin-

gen aan te brengen onderbelicht gebleven.

Dit artikel pleit voor handhaving van de roulatie

om zo de verantwoordelijkheid van het voorzitter-

schap bij de lidstaten te laten. Legitimiteit, gevoel van

gedeelde verantwoordelijkheid, alsmede de socialise-

rende en pedagogische dimensie van het roulerend

voorzitterschap zijn belangrijke troeven die bij de

alternatieve oplossingen minder goed of zelfs niet aan

bod komen. Juist kleine lidstaten moeten twee keer

nadenken vooraleer ze dit instrument uit handen

geven. Handhaving van het roulerend voorzitterschap

is alleen effectief als binnen het systeem veranderin-

gen worden doorgevoerd die tegemoet komen aan de

kritiek van gebrek aan continuïteit, kwaliteit en over-

volle agenda’s. Hiertoe moet het huidige systeem wor-

den versterkt. Lidstaten hebben inmiddels voldoende

bewezen de uitdagingen van het voorzitterschap voor-

af niet goed in te schatten. Hier ligt een kans voor het

Raadssecretariaat om zijn diensten uit te breiden,

door niet alleen tijdens maar vooral ook in aanloop

naar het voorzitterschap uitvoerig contact te hebben

met lidstaten. Door in een vroeg stadium contacten te

onderhouden op hoog-ambtelijk en politiek niveau en

door tegenspel te bieden aan de krachten die leiden

tot de huidige problemen, kan het Raadssecretariaat

bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het

voorzitterschap.
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