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Impactparagraaf

1 Inleiding

Het promotiereglement van de Universiteit Maastricht beschrijft de impactparagraaf als
volgt; ‘(…) een reflectie in lekentaal over de wetenschappelijke impact van de resultaten
uit het promotieonderzoek dat is beschreven in het proefschrift, en indien van toepassing
ook de reeds behaalde of de te verwachten maatschappelijke impact.’. Aan de hand van
een viertal vragen zal de impact van dit proefschrift worden uitgelegd. Ten eerste zal
worden ingegaan op het hoofddoel van het onderzoek dat beschreven is in het proefschrift
en wat de belangrijkste resultaten en conclusies zijn (paragraaf 2). Vervolgens wordt in
paragraaf 3 (relevantie) beschreven wat de (potentiële) bijdrage van de resultaten uit het
onderzoek aan de wetenschap zijn, en indien van toepassing aan maatschappelijke sectoren
en maatschappelijke uitdagingen. In paragraaf 4 (doelgroep) wordt een antwoord gegeven
op de vraag voor wie de onderzoeksresultaten interessant, dan wel relevant zijn. In de
vijfde en laatste paragraaf (activiteit) gaat over de wijze waarop deze doelgroepen kunnen
worden betrokken bij en geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten, zodat de
opgedane kennis in de toekomst kan worden gebruikt?

2 Onderzoek

Het doel van het onderzoek is het achterhalen van de verschillen en overeenkomsten tussen
het Nederlandse en het Duitse parlement waar het hun activiteiten in Europese aangele-
genheden betreft. De onderzoeksvraag die hierbij is gesteld is als volgt: In welkematemaakt
het Nederlandse parlement van de hem toekomende bevoegdheden naar nationaal en
Europees recht gebruik voor wat betreft Europese aangelegenheden? Om de uitkomsten te
vergelijken wordt deze vraag ook voor het Duitse parlement beantwoord. Tot slot wordt
een antwoord op de centrale vraag gegeven, namelijk: Kan het Nederlandse parlement zijn
controle ten aanzien van Europese aangelegenheden verbeteren, al dan niet naar Duits
voorbeeld, teneinde recht te doen aan het VEU, en de eigen nationale rol die het heeft ten
aanzien van controle en vertegenwoordiging?

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat het Nederlandse parlement in
mindere mate gebruik maakt van de hem toekomende bevoegdheden dan het Duitse par-
lement. De redenen hiervoor zijn onder andere de grootte van het Duitse parlement. De
Duitse Bundestag is ongeveer 4,5 keer groter dan de Nederlandse Tweede Kamer. Tevens
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zijn er in verhouding, maar ook in absolute zin, veel meer ambtenaren werkzaam in het
Duitse parlement dan in het Nederlandse parlement. Dit brengt mee dat er simpelweg
meer werk verzet kan worden in Duitsland dan in Nederland. Het verschil tussen beide
parlementen komt ook door de manier waarop verschillende processen zijn ingericht. De
hogere aantal activiteiten van het Duitse parlement ligt dus ook in de efficiëntie van de
werkprocessen.

Beide parlementen maken echter het meest gebruikt van de hun naar nationaal recht toe-
komende bevoegdheden. Ook hiermee kunnen zij een rol spelen in Europese besluitvor-
ming. Dit wordt gedaan door de eigen minister te controleren die zitting heeft in de Raad.

Het onderzoek toont tevens aan dat de inzet van controlebevoegdheden in beide parlemen-
ten in absolute zin aan de lage kant is. Dat heeft enerzijds daarmee te maken dat het niet
altijd zinvol is om bevoegdheden in te zetten wanneer bijvoorbeeld de minister weinig kan
doen op Europees niveau. Het ligt dan niet voor de hand om de minister te controleren.
Anderzijds zijn deze percentages te verklaren door het gebrek aan interesse in, en kennis
van, Europa.

Gesteld kan worden dat nationale parlementen, krachtens artikel 12 VEU, de taak hebben
actief bij te dragen aan het goede functioneren van de Europese Unie. Het onderzoek laat
zien dat nationale parlementen meer gebruik dienen te maken van hun bevoegdheden om
deze taak uit te voeren. Voor het Nederlandse parlement kan de uitvoering verbeterd
worden door enkele aanpassingen door te voeren. De aanbevelingen hiertoe zijn deels
gebaseerd op het Duitse systeem. In het kort komen de aanbevelingen neer op:
– Verzamel alle bevoegdheden, procedures en afspraken en leg deze vast in één document.
– Maak een duidelijke procedure voor (het beëindigen van) een rapporteurschap.
– Toets alle Europese wetgevingsvoorstellen op subsidiariteit.
– Stel criteria en richtlijnen op om de inzet van rapporteurs en het parlementair behan-

delvoorbehoud te bevorderen.
– Laat leden van het Europees Parlement zitting nemen (zonder stemrecht) in de

Kamercommissies voor Europese Zaken.
– Zorg voor parlementaire betrokkenheid bij handelsverdragen en andere grote dossiers.
– Breid het ambtenarenapparaat van de Staten-Generaal uit.
– Houd statistieken bij en maak deze openbaar.
– Zorg voor een betere samenwerking tussen nationale parlementen.
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3 Relevantie

De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is een onderwerp dat met enige
regelmaat onderzocht dient te worden. Dit onderzoek vormt een bijdrage aan het algemene
grote onderzoek naar nationale parlementen omdat het een alomvattend onderzoek betreft
en dus niet een deelaspect. Tevens betreft het een recent onderzoeken dat is gedaan na de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De maatschappelijke relevantie van dit
onderzoek ligt in de bijdrage aan het nationale en Europese debat over de rol van nationale
parlementen in de Europese Unie. Dit debat zal mijns inziens nog lang aanhouden omdat
de meningen en standpunten over dit onderwerp verschillend zijn. Dit onderzoek draagt
bij aan de juridische kant van het debat. Het onderzoek naar deze twee specifieke nationale
parlementen geeft een overzicht van de activiteiten van deze parlementen. Op basis van
de verzamelde gegevens kan bepaald worden wat (in praktijk) de rol van het Nederlandse
en het Duitse parlement is in de Europese Unie en hoe sterk of zwak deze rol is. Door deze
analyse is het mogelijk om bepaalde verbeterpunten van nationale parlementen te achter-
halen. Met betrekking tot deze zwaktes worden in dit onderzoek aanbevelingen gedaan.
Deze aanbevelingen zien op het versterken van het Nederlandse parlement. Hierdoor zou
het parlement zijn bevoegdheden beter kunnen uitoefenen en wellicht met een beter
resultaat (dat wil zeggen meer invloed op Europese besluitvorming). Hetgeen daarnaast
waardevol is, is dat de verzamelde data is gerangschikt waardoor een overzicht van de
activiteiten van de nationale parlementen is gecreëerd. Een dergelijk overzicht is nog niet
publiekelijk beschikbaar. Dit overzicht is van waarde voor parlementariërs, omdat ze
hierdoor kunnen zien wat de impact is van hun eigen handelen en kunnen hiermee aan
de bevolking die zijn representeren laten zien wat ze (niet) doen. Daarnaast is het ook in
het belang van parlementariërs om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Het innovatieve karakter van dit onderzoek is dan ook gelegen in het feit dat ten aanzien
van de activiteiten van de Tweede Kamer met betrekking tot Europese aangelegenheden
tot op heden geen (openbaar) overzicht is, zoals zojuist aangegeven. In dit onderzoek is
schematisch weergegeven hoe vaak de Tweede Kamer haar bevoegdheden inzet om de
Europese Commissie of de Nederlandse regering te controleren op Europees beleid. Aan
de hand van de vergelijking van dit overzicht met dat van Duitsland is inzichtelijk gemaakt
hoe (in)actief het Nederlandse parlement is met betrekking tot controle van Europees
beleid en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
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4 Doelgroep

De onderzoeksresultaten zijn uiteraard relevant voor de wetenschap omdat het, zoals
hierboven beschreven, bijdraagt aan het debat over nationale parlementen. Daarnaast is
dit onderzoek in de eerste plaats relevant voor parlementariërs van nationale parlementen.
Dit betreft met name de parlementariërs van het Nederlandse en Duitse parlement. Op
basis van dit onderzoek is voor parlementariërs te achterhalen hoe groot hun rol, dan wel
hoe groot de rol van het nationale parlement, is in Europese aangelegenheden en op welke
punten verbeteringen mogelijk zijn. Dit laatste geldt ook voor de ambtenaren die werkzaam
zijn voor nationale parlementen. Zij ondersteunen de parlementariërs in hun werkzaam-
heden. Ambtenaren maken dus deel uit van de werking van het parlement. Sterker nog:
de werking van het parlement is afhankelijk van ambtenaren. Het is niet voor niets dat
een van de aanbevelingen ziet op de vergroting van het ambtenarenapparaat. Ook de
ambtenaren van de regeringen van de lidstaten, als ook de ambtenaren die op Europees
niveau werken, behoren tot de doelgroepen waarvoor dit onderzoek is gedaan. Tot slot is
ook de Nederlandse en Duitse bevolking een doelgroep. De invloed van de Europese Unie
op de lidstaten is een beladen onderwerp onder de bevolking. Dit onderzoek laat zien dat
er ook invloed kan worden uitgeoefend op de Europese Unie door de lidstaten. Het
onderzoek kan de bevolking van kennis voorzien om zo de plaats van nationale parlementen
in de Europese Unie beter te begrijpen en om eventueel de gekozen parlementariërs ter
verantwoording te roepen voor hun werkzaamheden.

5 Activiteit

Het onderzoek resulteert in negen concrete aanbevelingen aan het Nederlandse parlement.
Deze kunnen worden overgenomen en geïmplementeerd in het Nederlandse systeem.
Meer concreet wordt het volgende aanbevolen; (1) verzamel alle bevoegdheden, procedures
en afspraken en leg deze vast in één document, (2) maak een duidelijke procedure voor
(het beëindigen van) een rapporteurschap, (3) toets alle Europese wetgevingsvoorstellen
op subsidiariteit, (4) stel criteria en richtlijnen op om de inzet van rapporteurs en het
parlementair behandelvoorbehoud te bevorderen, (5) laat leden van het Europees Parlement
zitting nemen (zonder stemrecht) in de Kamercommissies voor Europese Zaken, (6) zorg
voor parlementaire betrokkenheid bij handelsverdragen en andere grote dossiers (7) breid
het ambtenarenapparaat van de Staten-Generaal uit, (8) houd statistieken bij en maak deze
openbaar en (9) zorg voor een betere samenwerking tussen nationale parlementen.

Deze laatste aanbeveling is gericht tot de parlementariërs en zou enigszins eenvoudig
gerealiseerd kunnen worden. Voor de andere aanbevelingen is meer werk nodig en zijn
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meer partijen betrokken. Desondanks zijn het geen puur theoretische aanbevelingen maar
kunnen deze allemaal in praktijk gerealiseerd worden. Daarnaast zijn de onderzoeksresul-
taten vertaald en vormgegeven in een aantal (bijdragen aan) publicaties.1

Of de aanbevelingen worden gerealiseerd is afhankelijk van het Nederlandse parlement
en de regering. Mijns inziens zijn alle aanbevelingen te realiseren en is die realisatie ervan
ook nodig. Een van de aanbeveling betreft het verzamelen en vastleggen van bevoegdheden.
Hiervoor is een initiatiefvoorstel aanhangig in de Tweede Kamer.2 In dit voorstel wordt
de informatievoorziening tussen de regering en het parlement vastgelegd. Dit zou uitgebreid
kunnen worden tot een zogenoemde Europawet door alle bevoegdheden, procedures en
afspraken met betrekking tot de EU op te nemen in deze wet. Voor de realisatie van de
andere aanbevelingen is geen nieuwe wet nodig maar een wijziging in beleid. Het bijhouden
en openbaren van statistieken van de Tweede Kamer moet mogelijk zijn. De Eerste Kamer
is hierin al zeer actief. Nu zal het voor de Tweede Kamer meer tijd en energie kosten, maar
deze investering is in het democratisch belang omdat de werkzaamheden van het parlement
zo beter inzichtelijk zijn voor wetenschappers, journalisten en burgers. Het bijhouden en
openbaren van statistieken is ook van belang voor de Tweede Kamer zelf om bijvoorbeeld
een beeld te krijgen van het eigen handelen. Het uitbreiden van het ambtenarenapparaat
is niet alleen een aanbeveling uit de wetenschap maar ook een wens van de Nederlandse
parlementariërs. Hiervoor is niet alleen tijd maar ook geld nodig. Een dergelijke uitbreiding
zal waarschijnlijk jaren duren. Ook wordt een betere samenwerking tussen nationale par-
lementen aanbevolen. De realisatie hiervan kan niet enkel door het Nederlandse en het
Duitse parlement worden gedaan maar hiervoor zijn alle nationale parlementen in de
Europese Unie nodig. Desondanks kunnen het Nederlandse en het Duitse parlement wel
het initiatief nemen en een voorbeeld vormen voor andere nationale parlementen.

Tot slot zal dit onderzoek verder vorm krijgen in de publicatie van wetenschappelijke
artikelen met het onderwerp nationale parlementen in de Europese Unie.

1 Zie onder andere: S. Wolf, De invloed van nationale parlementen op Europese besluitvorming: De moge-
lijkheden van het nationale parlement om invloed uit te oefenen op Europese besluitvorming: Het lijkt
weinig maar het is veel. Den Haag: Montesquieu Instituut, De Hofvijver 6(70); S. Wolf, De kwestie-Mijer
(1866). Hoe ‘politieke zonden’ mede resulteerden in een kernregel in het Nederlandse staatsrecht. In Zonden
in de politiek: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016. Amsterdam: Boom. pp. 32-39; A.W.Heringa,
H.T. Nguyen, S. Wolf, EU Legitimacy: Squaring the triangle. Den Haag: Montesquieu Instituut. (Montesquieu
Policy Papers; 7); S. Wolf, Het nationale parlement ook als EU-parlement?. Den Haag: Montesquieu Instituut,
De Hofvijver 9(97).

2 Kamerstukken II 2016/17, 34695, nr. 2.
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