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Itk never too late. Komende week 
staat in de Tweede Kamer de goed- 
keuring van het Verdrag van Lissa- 
bon op de agenda. Die komt er. Wé1 
spannend is wat er gebeurt met het 
huidige parlementaire instemmings- 
vereiste dat is neergelegd in de goed- 
keuringswetten van de Verdragen van 
Maastricht, Amsterdam en Nice: met 
bindende (derde-pij1er)besluiten over 
strafrechtelijke samenwerking mag 
de Nederlandse minister in de Raad 
van de EU pas instemmen als ons 
parlement ermee instemt. Regering 
en RvS willen dit schrappen, met als 
belangrijkste argument dat het EP 
bij deze besluiten onder het nieuwe 
Verdrag veelal medewetgever wordt.' 
Daarmee zou de noodzaak van het 
instemmingsvereiste vervallen. Deze 
voorstelling van zaken is te simpel. 3 

In het Verdrag van Lissabon 
worden twee functies van nationale 
parlementen onderscheiden: betrok- 
kenheid bij wetgeving en controle. 
Nationale parlementen krijgen op 
basis van het subsidiariteitsprotocol 
een rol bij de handhaving van het 
subsidiariteitsbeginsel: binnen acht 
weken kunnen ze op Europees niveau 
bezwaar maken tegen Europese 
wetsvoorstellen. Artikel 10(2) van het 
nieuwe Unieverdrag verwoordt de 
tweede functie: de regeringen in de 
Raad zijn verantwoording verschul- 
digd aan hun nationale parlement. 
Uiteraard laat het Verdrag de vorm- 
geving van deze brede verantwoor- 
dingsrelatie, die zowel wetgeving 
als beleidsvorming betreft, over aan 
het nationale recht. De reikwijdte 
van deze tweede functie wordt vaak 
vergeten, ook door de regering en de 

RvS. Zij hebben alleen oog voor de rol 
van nationale parlementen als wetge- 
vingsactoren. 

De regering stelt dat afschaf- 
fing van het instemmingwereiste 
temeer voor de hand ligt gezien de 
rol die het parlement krijgt op basis 
van het subsidiariteitsprotocol. Het 
gaat hier echter om een Europese 
procedure die niet (primair) gericht 
is op de regering; zij is bovendien 
temporeel en materieel beperkt en 
moet zich nog helemaal bewijzen. 
De RvS merkt op dat het instem- 
mingsvereiste veelal Ye laat' komt en 
niet effectief is nu de Raad van de EU 
vaak met gekwalificeerde meerder- 
heid kan stemmen. Zijn alternatief: 
behandel Europese wetgevingsiniti- 
atieven zoveel mogelijk als nationale 
wetsvoorstellen. Maar deze analogie 
maakt duidelijk dat daarvoor een 
instemmingwereiste een sine qua 
non is: parlementaire betrokken- 
heid bij nationale wetgeving bestaat 
uitsluitend en alleen omdat beide 
Kamers uitdrukkelijk moeten instem- 
men met een wetsvoorstel; wetgeving 
waarvoor die instemming niet nodig 
is, komt in het parlement eenvoudig- 
weg niet aan de orde. Ook de argu- 
menten inzake timing en effectiviteit 
snijden geen hout. Het instemmings- 
vereiste bevordert vroegtijdig overleg 
en voortdurende informatieverschaf- 
fing en maakt daarmee tijdig reage- 
ren juist mogelijk. Ook als gekwalifi- 
ceerde meerderheidsbesluitvorming 
mogelijk is, zal de Raad veelal blijven 
zoeken naar unanimiteit of zal de 
Nederlandse stem nodig zijn. 

We geven onmiddellijk toe dat 
de effectiviteit van het instemmings- 

oud 

vereiste als beïnvloedingsmecha- 
nisme zelfs bij unanieme besluitvor- 
ming niet overschat moet worden. De 
Europese besluitvormingscarrousel 
wordt gekenmerkt door compromis- 
sen en package deals, een realiteit die 
ook het parlement tot bescheiden- 
heid moet stemmen: er is gewoonweg 
vaak maar weinig te halen. Tege- 
lijkertijd dwingt het de ministers, 
die vaak te bang zijn in Europa als 
spelbreker te boek te komen staan, 
er geregeld toe meer rekening te 
houden met parlementaire wensen 
dan zij anders zouden doen. Daarvan 
geeft de geschiedenis van het instem- 
mingwereiste voorbeelden, zoals de 
Commissie Meijers in haar brief van 
3 januari 2008 aan de Eerste Kamer 
heeft gememoreerd.4 

Misschien nog belangrijker is 
dat het instemmingwereiste effec- 
tieve voorwaarden schept om de 
regering rekening en verantwoording 
te laten afleggen voor haar gedra- 
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gingen én die van haar ambtenaren. 
Daarvoor is naast informatie een 
reële sanctioneringsmogelijkheid 
nodig. Ministers worden niet naar 
huis gestuurd voor hun Europese 
optreden. Maar (dreigen met) uitstel 
of onthouding van instemming is 
een begaanbare weg: ministers willen 
in Brussel geen gezichtsverlies lijden. 

Het instemmingsvereiste 
bevordert niet alleen debat in en ver- 
antwoording aan de Eerste en Tweede 
Kamer, maar tevens de transparan- 
tie en openheid van het Europese 
besluitvormingsproces. Deze forum- 
functie is des te belangrijker, daar het 
EP haar blijkt te verwaarlozen. Uit 
recent onderzoek blijkt namelijk dat 
het EP tijdens de eerste lezing van 
de medebeslissingsprocedure in alle 
beslotenheid in zogenaamde trilo- 
gues of trialogues vaak al onderhan- 
delt met de Raad en de Commissie.4 

Wij pleiten daarom voor een 
instemmingsvereiste, in ieder geval 

inzake samenwerking op het ter- 
rein van politie, justitie, migratie 
en asiel. Hier is gezien de potentiële 
impact op grondrechten en bur- 
gerlijke vrijheden de noodzaak van 
openbaarheid, debat en controle het 
allergrootst. Voor de overige beleids- 
terreinen zou in ieder geval een 
behandelingsvoorbehoud moeten 
worden ingevoerd. Dat bestaat in een 
groot aantal lidstaten en houdt in 
dat de regering pas mag instemmen 
met ontwerpbesluiten als zij door het 
parlement zijn behandeld en 'vrijge- 
geven'. Dat kan, zo leert de ervaring 
elders, in een vroeg stadium geschie- 
den, maar ook pas in de eindfase 
van de onderhandelingen. Het is een 
flexibel instrument, temeer daar het 
ook betrekking kan hebben op niet- 
wetgevingsdocumenten, en genereert 
deels vergelijkbare effecten. 

Wij begrijpen dat de regering 
niet staat te springen om instem- 
mingsvereiste en behandelings- 

voorbehoud. In haar ogen zijn het 
overbodige en onwenselijke han- 
denbinders. Beide figuren laten de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
regering echter onverlet. Bovendien 
versterkt goede samenspraak tussen 
regering en parlement de positie van 
de regering in Europa juist. Ook het 
parlement staat misschien niet te 
juichen om zijn Europese verantwoor- 
delijkheden concreet vorm te geven: 
het vreet energie, tijd en mankracht. 
Maar instemmingsvereiste en behan- 
delingsvoorbehoud kunnen helpen 
om de kloof tussen de Europese Unie 
en het parlement, en misschien zelfs 
iets van die tussen Unie en bevolking, 
te dichten. Daarvoor is het nooit te 
laat. 
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