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Aanleiding en vraagstelling

De kwaliteit en kwantiteit van nationale en Europese wet- en regelgeving staan

de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Zowel het Nederlandse kabinet als

de Europese Commissie hebben op dit punt diverse doelstellingen geformuleerd. 

Tegelijkertijd zijn op Europees niveau momenteel twee parallelle processen gaande

die eventuele zorgen over de effectiviteit en efficiëntie van de EU-wet- en regel-

geving verder lijken te versterken, namelijk:

de toetreding van tien nieuwe lidstaten, waardoor de omvang en diversiteit

van de EU-organisatie binnen een uitgebreide Europese Unie van nu 25 en

wellicht later nog meer lidstaten alleen maar toeneemt;

verdere Europeanisering van beleid, namelijk: meer zeggenschap van de EU over

meer beleidsterreinen én besluitvorming door co-decisie en gekwalificeerde

meerderheid, waardoor individuele lidstaten relatief minder zeggenschap hebben.

Het is vanuit deze achtergrond dat de Minister van Verkeer en Waterstaat de Raad

voor Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: de Raad) heeft gevraagd mee te

denken over een antwoord op de vraag hoe de Europese wet- en regelgeving

efficiënter en effectiever kan worden.
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Observaties en constateringen
van de Raad 

2.1 vele verbeteringen reeds ontwikkeld en 
geïmplementeerd

Voor verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de EU-wet- en regelgeving

zijn de afgelopen jaren op Europees en nationaal niveau en binnen het Ministerie

van Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: VenW) al veel maatregelen 

geformuleerd en ook al (deels) geïmplementeerd. Deze maatregelen hebben gemeen

dat ze gericht zijn op het verder verbeteren van het totstandkomingsproces van

de EU-wet- en regelgeving. Deze maatregelen zijn vooral juridisch, procedureel en

organisatorisch van aard. Voorbeelden zijn een bewuster gebruik van wetgevings-

instrumenten, het uitvoeren van impact assessments vooraf, het beter benutten

van de mogelijkheden van institutionele variatie op Europees niveau, in onder-

handelingen meer rekening houden met de juridische aspecten etc. Daarmee is de

coördinatie, transparantie en efficiëntie van het totstandkomingsproces van de 

EU-wet- en regelgeving sterk verbeterd alsmede de aansluiting tussen de EU- en

de nationale wet- en regelgeving (zie onderstaand kader en bijlage Verbeteringen

van effectiviteit en efficiëntie EU-wet- en regelgeving). 

een selectie van verbetermaatregelen ter illustratie: 

De volgende algemene initiatieven/regelingen van de Europese Commissie op het

terrein van verbetering van de kwaliteit van EU-wet- en regelgeving zijn reeds

voorhanden:

Mededeling van de Commissie: ‘Europese Governance: Een betere wetgeving’

(COM (2001) 428 def.).

Mededeling van de Commissie: Actieplan ‘Vereenvoudiging en verbetering van

de regelgeving’ (COM (2002) 278 def.).

Raadplegingsdocument: ‘Naar een krachtiger cultuur van raadpleging en

dialoog – Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor

raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie’ (COM (2002) 276 def.).

Mededeling van de Commissie over effectbeoordeling (COM (2002) 277 def.).

De Commissie heeft dit pakket van vier mededelingen over het onderwerp

‘Kwaliteit van Regelgeving’ aangenomen en dit vervolgens aan de Raad van

Sevilla (juni 2002) voorgelegd. Deze mededelingen vormen tevens een uitwerking

van een onderdeel van het Witboek over Europese Governance (COM (2001) 428

def.). De initiatieven van de Commissie zijn gericht op de verbetering van de

inhoudelijke kwaliteit van EU-wet- en regelgeving d.m.v. betere coördinatie,

meer transparantie en een bewuster gebruik van wetgevingsinstrumenten.

Ook op nationaal niveau zijn m.n. het afgelopen jaar (voorafgaande aan het

Nederlandse voorzitterschap van de EU) al de nodige adviezen en onderzoeken

uitgebracht over hoe de Europese wet- en regelgeving te verbeteren valt. Hierbij

verwijst de Raad naar adviezen van de WRR, de Onderwijsraad, de RMO, de

VROM-raad en de ICER. In deze adviezen wordt weliswaar regelmatig gewezen op

het belang van de culturele/organisatorische aspecten, maar de nadruk wordt

gelegd op de bestuurlijk-juridische mogelijkheden ter verbetering van de Europese

regelgeving (zie ‘Verbetering van effectiviteit en efficiëntie EU-wet- en regelgeving’

in de bijlagen voor nadere informatie).

9
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Uit alle gesprekken en discussies die de Raad heeft gevoerd zijn geen eenduidige,

harde feiten naar voren gekomen van ineffectiviteit en inefficiëntie van het

totstandkomingsproces van EU-wet- en regelgeving waarvoor in de afgelopen jaren

al niet een verbetermaatregel is geïmplementeerd of geformuleerd. Sterker nog,

hoe meer feiten de Raad verzamelde, hoe meer zij er zelf van overtuigd raakte

dat de organisatie van het totstandkomingsproces van de EU-wet- en regelgeving,

efficiënter en effectiever is dan de Nederlandse. 

efficiënt en effectief zijn twee verschillende begrippen. 

Het begrip efficiënt betreft de beoordeling van het productieproces. Het gaat

daarbij om de vraag of we meer kunnen doen met dezelfde middelen (tijd, geld

en capaciteit) door het anders te organiseren? Efficiëntie is uiteindelijk altijd uit

te drukken in kosten per product. Effectiviteit is een beoordeling van de ‘outcome’.

Het gaat daarbij over de vraag waarvoor we onze bronnen aanwenden, welk doel

of effect we ermee willen bereiken. Effectiviteit is uit te drukken in de mate van het

dichterbij brengen van de doelstelling.

hoe efficiënt is het totstandkomingsproces van de eu-wet- en regelgeving

t.o.v. het nederlandse? 

Ter illustratie enkele feiten: Voor alle EU-instellingen tezamen – Raad, Commissie,

Europees Parlement, Europese Rekenkamer, Hof van Justitie en Agentschappen –

werken ‘slechts’ ca. 34.000 ambtenaren. Op het totaal van de Europese bevolking

is dat weinig, zeker in vergelijking tot Nederland: ambtelijk Den Haag telt 120.000

ambtenaren. 

De gemiddelde doorlooptijd van de totstandkoming van een Europese secundaire

wet is minder dan vier jaar. Dit is de periode van het komen tot een voorstel van de

Commissie (twee jaar) tot en met de besluitvormingsfase via het Europees Parlement

en de Raad (circa twee jaar). De doorlooptijd via de comitologieprocedure is korter

circa twee jaar. De Raad en het Europees Parlement worden dan immers niet

geconsulteerd. De totstandkoming van niet door de EU geïnitieerde Nederlandse

wetgeving vergt gemiddeld voor een Binnenhofse naar schatting vijf, voor een

gedelegeerde (AMVB etc.) circa één jaar. Voor de implementatie van Europese

richtlijnen in nationale wetgeving wordt een periode van 18 tot 24 maanden

gehanteerd. Deze periode heeft Nederland doorgaans ook nodig om de richtlijn

om te kunnen zetten in nationale wetgeving.

hoe effectief is het totstandkomingsproces van de eu-wet- en regelgeving

t.o.v. het nederlandse? 

Als het gaat om het dichterbij brengen van de doelstelling liberalisering (wegnemen

van hindernissen voor vrije markt, vrij verkeer van personen en goederen) en

harmonisatie, hebben alle lidstaten baat bij de Europese wet- en regelgeving.

Eén Europese wet is uiteindelijk efficiënter en vaak effectiever dan 25 verschillende

nationale wetten. Bovendien worden EU-wetten éénmaal per twee of drie jaar

geëvalueerd en indien ze ineffectief zijn, zo snel mogelijk gewijzigd. 

10Observaties en constateringen van de Raad 



Jaarlijks betreft ca. éénderde van de Europese wet- en regelgeving intrekkingen

van oude wetgeving. Bij een wijziging wordt de ‘oude’ wet- en regelgeving in

beginsel systematisch en vaak ook metterdaad vervangen door de nieuwe. 

In Nederland daarentegen, vinden wetswijzigingen minder systematisch plaats.

Bovendien kiest Nederland vaker voor het toevoegen van een nieuwe wet aan

bestaande wetgeving in plaats van een wetswijziging. 

De Raad heeft geen onderzoek gedaan naar de efficiëntie en effectiviteit van het

opereren van VenW richting EU in het realiseren van een effectieve en efficiënte EU-

wet- en regelgeving. Dat was ook niet de vraagstelling aan de Raad. Wel constateert

de Raad dat onder de geïnterviewde EU-deskundigen een breed gedeeld beeld

leeft, dat de wijze waarop VenW de afgelopen jaren in Brussel heeft geopereerd,

zeker niet slecht is. VenW is in haar strategisch en tactisch optreden, samen met

LNV, genoemd als het Ministerie dat in Brussel relatief efficiënt en effectief opereert.

Tegelijkertijd, constateert de Raad een breed gedeeld beeld, dat er voor Nederland

c.q. VenW meer winst is te behalen door nog gerichter en nog pro-actiever, op de

‘voorkant’ van het proces in te zetten: zorgen dat de juiste onderwerpen met de

juiste invulling en accenten op de agenda van de Commissie komen.

2.2 ‘feelings are facts’ 

De Raad heeft heel duidelijk ervaren dat emoties een grote rol spelen in de discussies

rondom het onderwerp effectiviteit en efficiëntie van EU-wet en regelgeving.

Vanuit de stelling ‘Feelings are facts’ maakt dit een discussie over hoe de effectiviteit

en efficiëntie van EU-wet en regelgeving verder is te verbeteren, erg lastig. De Raad

constateert dat de beoordeling van wat efficiënt en effectief is, wordt bepaald door

de positie die de gesprekspartner inneemt in relatie tot de inhoud van betreffende

wet- en regelgeving. Op het moment dat het resultaat de beoordelaar slecht

uitkomt, als deze ‘er last van heeft’ is er een grote neiging de efficiëntie en de

effectiviteit van de EU-wet- en regelgeving ter discussie te stellen. Het resultaat

wordt dan uitsluitend aan het eigen belang gerelateerd, terwijl men niet of

nauwelijks bekend is met de doelstelling die de Commissie, Nederland c.q. VenW

met betreffende EU-wet- en regelgeving voor ogen heeft. Bovendien is men zich

er doorgaans niet of nauwelijks van bewust dat het resultaat de uitkomst is van

intensieve onderhandelingen; van wat heel pragmatisch op dat moment haalbaar

en realistisch was. 

Verder constateert de Raad dat de beoordeling van wat efficiënt en effectief is,

wordt bepaald door de perceptie die de gesprekspartner van de EU heeft. 

Daarin heeft de Raad twee uitersten geconstateerd en alle mogelijke tussenposities

die men kan innemen – als ware het een continuüm. De onderscheiden uitersten

zijn aan de ene kant de EU zien als een sturende factor voor de lidstaten én als

een factor waar de individuele lidstaten zelf een actieve rol in spelen en zelf dus

mede de ‘outcome’ bepalen. Deze benadering staat in de literatuur bekend als het

‘invloedsmodel’. Het andere uiterste is de EU zien als een ongrijpbare factor, waar
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individuele lidstaten geen of nauwelijks invloed op hebben en waar je je als

individuele lidstaat maar bij de ‘outcome’ hebt neer te leggen. Deze benadering

staat ook wel bekend als het ‘aanpassings- of adaptatiemodel’. De oordeels-

vorming over de effectiviteit en efficiëntie van de EU-wet- en regelgeving wordt

in sterke mate bepaald door de positie die de gesprekspartner inneemt tussen

deze uitersten. Hoe meer men de EU als én sturende én te beïnvloeden factor ziet,

des te positiever men oordeelt over de efficiëntie en effectiviteit van de EU-wet-

en regelgeving. 

2.3 kennistekorten en mispercepties

De Raad constateert grote kennistekorten over hoe de EU functioneert, wat voor

soort organisatie de EU is, hoe de EU-wet- en regelgeving tot stand komt, wat het

resultaat zou moeten zijn en op welke wijze VenW zou moeten opereren richting

EU om een efficiëntere en effectievere EU-wet- en regelgeving te realiseren.

enkele eu-feiten

De oorspronkelijke doelstelling van de EU, toen nog EEG, was: «Niemals Krieg»,

dus een vreedzaam en stabiel Europa te realiseren d.m.v.: een douane-unie

en het onder één bestuur brengen van de kolen- en staalindustrie (de zgn.

‘oorlogsindustrie’), later omgevormd tot het realiseren van één interne markt,

bescherming van milieu, gezondheid en veiligheid.

Er is nooit een blauwdruk van Europa gemaakt en de EU als organisatie is 

continu in ontwikkeling – ook nu nog.

De EU is een wet- en rechtsgemeenschap: een gemeenschap die onderling

gemaakte afspraken volgens transparante procedures vastlegt in wetten en

regels. Afspraken die heel open en pragmatisch tot stand komen op basis van

wat haalbaar en realistisch is.

De EU is ont-politiseerd en ont-ideologiseerd: er heerst een zeer pragmatische

bestuurscultuur; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een nationale overheid

als ‘Den Haag’.

De EU is open en transparant; verslagen van bijeenkomsten en alle wet- en

regelgeving is op te vragen en via internet beschikbaar.

De EU, m.n. de Commissie, doet aan kennis insourcing: het is een open en

competitief systeem. 

Alle wet- en regelgeving komt uit de koker van de Europese Commissie doordat

de Europese Commissie het enige orgaan is dat binnen de eerste pijler van de

EU over het initiatiefrecht beschikt.

Elk land, branche-organisatie, NGO of organisatie c.q. groepering die een

achterban heeft en de Commissie weet te overtuigen van het belang van een

onderwerp, kan via het kanaal van de Europese Commissie de agendering

beïnvloeden.

Slechts gemiddeld 15% procent van alle richtlijnen, verordeningen en

beschikkingen passeert de Raad en het Europees Parlement.

De overige 85% van alle wet- en regelgeving verloopt via de comitologie-

procedure.

12Observaties en constateringen van de Raad 



De invloed van het Europees Parlement wordt de laatste jaren wel groter,

doordat zij via medebeslissing meer te zeggen heeft over een aantal belangrijke

zaken wat verkeer en infrastructuur betreft.

Implementatie en handhaving van de wet- en regelgeving is grotendeels een

nationale verantwoordelijkheid. 

Er bestaat geen Europese hoogste autoriteit. Het Hof van Justitie doet alleen

uitspraken bij geschillen.

Illustratief voor het kennistekort over hoe de EU functioneert en wat de rol van

bijvoorbeeld het Europees Parlement is, zijn de discussie en campagnes voor

verkiezingen van het Europees Parlement van afgelopen juni 2004: alsof het om

Tweede Kamerverkiezingen ging! Echter, de EU is compleet anders georganiseerd.

Het Europees Parlement heeft een totaal andere rol en positie dan de Tweede

Kamer. Er wordt op een andere manier politiek bedreven en democratie en 

representativiteit hebben een andere invulling.

Het is een bekend gegeven dat bij kennistekorten makkelijk mispercepties en

mythes ontstaan en ook lang in stand kunnen blijven. Iedereen praat elkaar na,

zonder dat meningen nog gestoeld zijn op werkelijke actuele feiten. Zeker als het

gaat om een onderwerp als de EU, waarvan iedereen ergens wel weet en aanvoelt

dat het hoe dan ook invloed heeft op iedereen. De Raad is tegen veel mis-

percepties en mythes opgelopen als het gaat om vermeende inefficiëntie en

ineffectiviteit van EU-wet- en regelgeving die niet met feiten konden worden

onderbouwd en/of anekdotisch van karakter waren.

een bekende mythe 

Een bekende mythe is de vermeende slechte aansluiting van de EU-wet- en regel-

geving op de nationale. Deze mythe vindt zijn oorsprong in het verleden waarin

er inderdaad vaak een slechte aansluiting was. Deze werd veroorzaakt doordat

bijvoorbeeld:

a. de wetgevingsprocedure ruimte liet om uitzonderingen op te nemen waar de

afzonderlijke lidstaten/belanghebbenden dankbaar gebruik van maakten;

b. lidstaten nogal eens bij de implementatie van EU-richtlijnen in de eigen

nationale wet- en regelgeving extra bepalingen toevoegden (staat ook wel

bekend als het fenomeen van ‘allemaal extra kerstballen in de kerstboom’);

c. bij implementatie op nationaal niveau onvoldoende aansluiting werd gezocht

met reeds bestaande wet- en regelgeving en/of de reeds bestaande nationale

wet- en regelgeving bleef bestaan naast de nieuwe. 

Intussen zijn al de nodige verbetermaatregelen genomen, waardoor een slechte

aansluiting wordt voorkomen. 
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De kennistekorten en mispercepties worden mede veroorzaakt en in stand

gehouden door:

1. de grote onbekendheid die bestaat over wat het doel van Nederland c.q. VenW

binnen de EU nu is: wat zij wel/niet via de EU wil en kan regelen; verwachtingen

die vooraf niet expliciet worden gemaakt en/of gedeeld worden. Logisch gevolg

hiervan is dat er ook grote verschillen zijn in beleving van ‘success-rate’: het is

maar net aan welke verwachtingen je het resultaat relateert; 

2. de verschillen in tijdscycli tussen de beleidsagenda’s van de EU en Den Haag.

De tijdshorizon van Europese beleidsagenda’s – dat is wat anders dan de

totstandkomingsduur van wet- en regelgeving – is relatief lang ten opzichte

van de relatief korte, maximaal vierjaarlijkse politieke cyclus van Den Haag;

3. het relatief hoog abstractieniveau van de EU: het is ‘not hot’, de Nederlandse

politieke agenda wint het qua actualiteit altijd van de EU agenda: het is een

‘ver van mijn bed show’; je gelooft het pas als je het op nationaal niveau

moet gaan implementeren en de concrete consequenties dringen bij velen

– ook bij beleidsmakers en uitvoerders – dan pas door in het denken;

4. En ‘last but not least’, het is prettig ‘zwarte pieten’ met de EU: als het resul-

taat niet bevalt is het makkelijk de schuld te geven aan ‘Brussel’.
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Op basis van de hiervoor in hoofdstuk 2 beschreven observaties en constateringen,

is de Raad tot de volgende conclusies gekomen.

Het verder verbeteren en efficiënter en effectiever maken van het totstandkomings-

proces van de Europese wet- en regelgeving heeft geen actuele prioriteit, gezien

de vele verbeteringen die reeds zijn ontwikkeld en/of worden geïmplementeerd.

Wel constateert de Raad dat het mogelijk moet zijn om de Europese wet- en

regelgeving voor Nederland efficiënter en effectiever te laten zijn. Ook als het gaat

om de implementatie en de handhaving. Binnen de werkwijzen en processen van

de Europese Unie is dat echter alleen mogelijk door meer aandacht te besteden 

aan de voorkant van het proces. Betere implementatie en handhaving kan je

alleen afdwingen door deze onderwerpen mee te nemen in het totstandkomings-

en onderhandelingsproces van de Europese wet- en regelgeving.

Vanuit die invalshoek heeft de Raad de vraag van de minister aangescherpt door

eraan toe te voegen: ‘voor Nederland’. Daarom heeft de Raad zich gericht op de

vraag hoe het ministerie van VenW zou moeten opereren in een Europese Unie,

die groter en meer complex wordt én die steeds meer sturing geeft aan de

nationale wet- en regelgeving. En dan constateert de Raad duidelijke kennis-

tekorten en mispercepties én ‘feelings are facts’. Er bestaan zeer verschillende

percepties van de EU waarbij werkelijkheidsbeelden en wensbeelden in de 

discussies door elkaar heenlopen. Het is absoluut geen gemeengoed dat Brussel

een heel pragmatisch werkend, volstrekt open systeem is, met een compleet

andere bestuurscultuur dan het Haagse ambtelijke systeem dat primair gefocust is

op de Haagse politiek. De EU vraagt dus ook een andere benadering en bewerking

voor een effectieve en efficiënte wet- en regelgeving dan het Haagse systeem. 

Dat is wel bekend bij de mensen die veel met de EU-werken, bij de ‘EU-kenners’.

Echter, in de algemene beeldvorming, in de politiek, de Tweede Kamer en media

maar ook binnen de departementen, bij de ‘niet-EU-kenners’ wordt vaak nog

steeds gedaan alsof de EU een soort nog groter en bureaucratischer ‘Den Haag’ is.

VenW heeft het de afgelopen jaren in Brussel zeker niet slecht gedaan. Maar ook

binnen VenW constateert de Raad verschillende percepties van de EU. Er is duidelijk

een kloof qua beeldvorming tussen bijvoorbeeld ‘EU-kenners’ en ‘niet-EU-kenners’;

tussen ‘netwerk- of procesdeskundigen’ en ‘inhoudsdeskundigen’. De EU wordt

nog vaak gezien als een aparte taak. Je hebt de EU wel of niet in je pakket.

Zeker op het hoger ambtelijk niveau is EU nog geen vanzelfsprekend ingebouwd

onderdeel in het denken van bijvoorbeeld alle directeuren: het staat nu wel op

de agenda, maar meestal als apart agendapunt. Het ‘puntzak-model’ is nog zeer

actueel. Dossierhouders werken nog te geïsoleerd. Ze zitten als het ware onder in

een puntzak terwijl hoger in de organisatie de integrale aansluiting ontbreekt. 

Ervan uitgaande dat perceptie van de buitenwereld, intern de mentaliteit, het

gedrag en houding van de medewerkers van een organisatie bepaalt, dan ligt

daarin volgens de Raad voor VenW, de sleutel hoe zij een effectievere EU-wet- 

en regelgeving voor de eigen doelstelling kan realiseren. 

Conclusies van de Raad 3
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In de visie van de Raad is de EU een leidende factor en de Raad is er van overtuigd

dat de EU straks zelfs meer leidend zal zijn dan de nationale politiek. Daar moet

VenW uitdrukkelijk op inspelen. Met de toename van het aantal lidstaten en de

toenemende europeanisering van beleid zal VenW om tenminste binnen de EU

dezelfde positie te behouden een volgende ontwikkelingsslag moeten maken. 

De Raad verwacht namelijk dat wat nu goed is, niet goed genoeg is voor de

toekomst. VenW doet het best goed, maar bij ongewijzigd beleid loopt VenW – 

en dus Nederland uitdrukkelijke risico’s dat de invloed op de EU als totaliteit

uitdrukkelijk sterk vermindert en omgekeerd de invloed van de EU op Nederland

alleen maar verder toeneemt. 

toenemend belang eu

Ter illustratie: het is nu al zo dat ca. 55% van de VenW-wetgeving zijn oorsprong

in Brussel vindt. Maar wat nog belangrijker is en waar vooral ondernemingen

naar kijken, is de impact van die regelgeving. En die is groot. Brussel heeft gezorgd

voor één Europese markt van 450 miljoen mensen. Het bedrijfsleven hoopt nu op

uniforme Europese wet- en regelgeving, want pas daarmee kan de Europese markt

echt als één geheel worden gezien. De concurrentiestrijd gaat in de directie- en

bestuurskamers van Europese ondernemers over marktleiderschap in Europa. 

Zij denken al lang ‘Europees’; nu politiek en ambtelijk Den Haag nog. 

Bron: onderzoek Rijksuniversiteit van Groningen

In de visie van de Raad vereist een duurzaam effectief en efficiënt opereren van

VenW richting EU:

niet een verdere verbetering van de juridische en procedurele processen; 

wel echter de overtuiging dat de EU nu en straks, nog meer bepalend is voor

Nederland dan de nationale politiek.

Deze overtuiging leeft al op verschillende plekken binnen VenW maar nog onvol-

doende binnen het departement als geheel. Vanuit de overtuiging dat de EU nu

en straks, de sturende factor is voor Nederland, zal elke ambtenaar ‘EU’ moeten

gaan denken en niet alleen de ambtenaren die ‘EU’ in hun pakket hebben. 

De Raad realiseert zich dat een verandering van overtuiging een enorme menta-

liteits- en cultuuromslag betekent. Immers, een overtuiging vormt de grondslag

voor de wijze waarop iemand de buitenwereld percipieert, en vormt de grondslag

voor het dagelijkse gedrag en mentaliteit van een individu. 

Het is veel eenvoudiger om een procedure of werkwijze aan te passen dan een

overtuiging. We hebben het dan immers over gedrag en mentaliteit van alle mede-

werkers in een organisatie. Dat betekent ook het ontwikkelen van geobjectiveerde

werkelijkheidsbeelden die misschien niet stroken met bepaalde wensbeelden.

Toch is de Raad er van overtuigd dat juist daarin de sleutel zit voor een, voor

Nederland, efficiëntere en effectievere EU-wet- en regelgeving en een efficiënter

en effectiever optreden van VenW richting EU.
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Belangrijke condities voor een succesvolle implementatie van de overtuiging dat

de EU, nu en straks de sturende factor is voor Nederland, zijn volgens de Raad: 

1. Sturing door het (top)management van het departement op de overtuiging
dat de EU nu en straks, de sturende factor is voor Nederland.
Het (top)management zal dit alleen geloofwaardig kunnen doen, als het zich

deze overtuiging ook daadwerkelijk eigen heeft gemaakt, het volledig heeft

geïnternaliseerd wat moet blijken uit het dagelijkse gedrag, uit zijn daden. 

2. Het onderbouwen van deze overtuiging met feitelijke kennis over de EU en
daarmee kennistekorten opheffen.
De ‘EU-weters’ moeten hun overtuigingen en ‘geheimen delen’ met de 

‘niet-weters’, de ‘niet-weters’ zullen hun overtuigingen dat de EU ‘niet zo

belangrijk is’ of op z’n best ‘EU, best belangrijk’ op moeten geven.

3. Versterking integrale EU-aanpak vanuit VenW.
Niet alleen binnen VenW vraagt dit om een integrale aanpak met briefing en

debriefing maar ook interdepartementaal. Verschillende onderwerpen zouden

veel effectiever en efficiënter opgepakt kunnen worden vanuit een integrale

samenhang en samenwerking tussen VenW, VROM, EZ en/of LNV bijvoorbeeld.
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Een duurzaam effectief en efficiënt opereren van VenW richting EU vereist:

De overtuiging dat de EU nu en straks nog meer bepalend is voor Nederland dan

de nationale politiek.

Succesvolle implementatie van deze overtuiging departementsbreed vereist:

Volledige internalisering van deze overtuiging bij het (top)management;

Sturing vanuit het (top)management van het departement op deze overtuiging;

Het opheffen van kennistekorten; 

Het versterken van een integrale EU-aanpak.

Er zal binnen VenW als totale organisatie, een gedeelde, doorleefde visie en

basishouding moeten ontstaan die zich laat kenmerken als: altijd starten met

denken vanuit een Europees perspectief en de EU zien als dé leidende factor voor

het nationale beleid en de nationale wet- en regelgeving. Dat niet alleen op

papier belijden maar ook consequent doorvoeren in het handelen, organiseren

en communiceren. Daar stuurt het management op en daar worden medewerkers

en management in hun dagelijks handelen en opereren op ‘afgerekend’.

Dat vereist dat VenW zich bezint op de volgende onderwerpen:

a. Wat is de visie van VenW op de EU?

b. Welke strategie kiest VenW richting de EU? 

c. Welke organisatievorm kiest VenW? 

d. Wat en hoe communiceert VenW in- en extern over de EU?

Voor beantwoording van deze vragen geeft de Raad graag de volgende voorzetten

en daagt VenW uit deze nader te verkennen. 

Advies 1: Wat is de visie van VenW op de EU? Wissel van perspectief: EU als dé
sturende factor

Daarin onderscheidt de Raad volgende drie te zetten stappen:

1. De Raad adviseert VenW om allereerst te onderzoeken wat nu VenW-breed de

dominante manier van kijken naar de EU is, welke uitwerking dat heeft op

gedrag en mentaliteit van medewerkers jegens de EU, en in hoeverre dat de

effectiviteit en efficiëntie van het eigen functioneren beperkt dan wel verruimt. 

2. Vervolgens adviseert de Raad de urgentie te onderkennen de EU te zien als dé

sturende en niet meer weg te denken factor voor VenW en Nederland. Maak de

EU nog belangrijker en sturender dan al wordt gedaan én beperk dat niet tot

de afdelingen, directies en medewerkers die EU in hun takenpakket hebben

maar maak de EU sturend voor de totale organisatie! 

3. Dicht tegelijkertijd de kloof tussen ‘EU-kenners’ en ‘niet-EU-kenners’ 
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Resultaat van deze drie stappen moet zijn dat de beleidsvoerder én elke beleids-

medewerker de Europese dimensie en het EU-belang automatisch in zijn eigen

werk verdisconteert. Voor elk beleidsterrein, van hoog tot laag ambtelijk niveau,

begint (nieuw) beleid als vanzelfsprekend op het niveau van de EU. 

De Raad onderkent dat dit de nodige spanning op zal leveren met de huidige

dominante, diep doorleefde eerste gerichtheid van het departement op de

Haagse politiek. De Raad is echter van mening, maar dat gaat buiten dit advies,

dat een heroriëntatie van de Nederlandse politiek met name van de Tweede

Kamer op de EU ook zeer gewenst zou zijn. 

Advies 2: Welke strategie kiest VenW? Bepaal in een vroeg stadium het 
strategische doel, differentieer in beïnvloedingsstrategie, kies de beste en 
handel consequent! 

De Raad adviseert VenW in een nog vroeger stadium dan nu, op hoog politiek en

ambtelijk niveau de strategische doelstellingen voor Nederland en VenW te bepalen

(‘choose your battles’) én tevens per onderwerp in een zo vroeg mogelijk stadium

te bepalen welke integrale samenwerking met andere departementen gewenst en

vereist is. Oftewel, VenW hoeft het niet alleen te doen. Qua timing van het bepalen

van de strategische doelstellingen moet VenW zich, in de ogen van de Raad, laten

leiden door de (langere) tijdslijnen van de EU-agenda en niet door de Haagse

tijdslijnen van de zittingstermijnen van de gekozen volksvertegenwoordigers van

maximaal vier jaar. 

Bovendien vereist in de ogen van de Raad een goede agendasetting een steviger

coördinatie en sturing van de hoog (politiek en) ambtelijke niveaus en tegelijkertijd

een sterk samenspel en inhoudelijke inbreng van de lagere ambtelijke niveaus

(samenspel tussen top-down en bottom-up en horizontaal: integraal). 

Als de strategische doelstelling is bepaald, differentieer in beïnvloedingsstrategie,

kies de voor de geformuleerde doelstelling meest efficiënte en effectieve beïn-

vloedingsstrategie en handel hier consequent naar. Zie ‘Beïnvloedingsstrategieën’

in de bijlagen voor vier dominant te onderscheiden beïnvloedingsstrategieën.

Bijvoorbeeld, implementatie en handhaving kan volgens de Raad sneller en beter

indien VenW bewuster kiest voor de best passende beïnvloedingsstrategie

gegeven de aard van het dossier en de VenW en/of Nederlandse doelstelling van

het betreffende dossier. Vooralsnog zijn er volgens de Raad geen vuistregels hoe

de implementatie en handhaving verbeterd kan worden, anders dan in een zo

vroeg mogelijk stadium te bepalen wat de voor VenW dominante belangen, 

overwegingen en doelstellingen zijn en vervolgens te bepalen wat de best

passende beïnvloedingsstrategie is. Dat is niet altijd per definitie ‘beperk de

implementatie tot datgene wat Europees vereist is’. Er kunnen bijvoorbeeld hele

goede argumenten voor Nederland bestaan om de Nederlandse regelgeving

strenger te maken dan wat de EU-wet- en regelgeving vraagt. Differentiëren in

beïnvloedingsstrategie kan ook betekenen, differentieer in de bondgenoot-
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schappen; opereer nog meer bewust samen met bedrijfsleven en/of branche-

organisaties daar waar dat de kans op het dichterbij brengen van de doelstelling

verder vergroot. 

Advies 3: Welke organisatievorm kiest VenW? Motto ‘Grensverleggend in
verbindingen’ blijven intensiveren als leidraad, ook na het EU-voorzitterschap

Het Ministerie van VenW heeft het Nederlands voorzitterschap van de Raad van

Ministers van de EU dat duurde van 1 juli 2004 t/m 31 december 2004 (hierna: 

EU-voorzitterschap), gebruikt om vernieuwende ideeën en initiatieven op de

Europese agenda te krijgen en er daadwerkelijk iets mee te doen. Vanwege de

recente uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten, heeft zij dat gedaan

onder het motto: ‘Grensverleggend in verbindingen’ oftewel ‘Pushing the

Boundaries’. Dit motto is doorgevoerd voor de interne organisatie van VenW. 

De Raad adviseert op basis van dit motto opnieuw de organisatie ervan te bezien

en het voorzitterschap te beschouwen als een investering voor de periode erna. 

De Raad adviseert het elan, de kracht en de dynamiek die zijn ontstaan vanuit

het EU-voorzitterschap te koesteren en het structureel te organiseren in

(hulp)organisatiestructuren binnen het ministerie van VenW: veranker en 

internaliseer de opgedane kennis, de verbreding en verdieping van het netwerk

zichtbaar in organisatiestructuren. 

De Raad acht namelijk het risico zeer reëel en alom aanwezig dat na het voor-

zitterschap iedereen opgelucht adem haalt om vervolgens weer over te gaan naar

de oude situatie, de orde van de dag, de binnenlandse politiek en de interne

(re-)organisaties. 

Daarom adviseert de Raad VenW de voor het EU-voorzitterschap ingevoerde

overlegvormen en structuren zo snel mogelijk te evalueren, waarbij gekeken moet

worden welke structureel versterkt, verbreed dan wel verdiept moeten worden

voor een duurzaam effectief en efficiënt opereren van VenW in Brussel. 

Andere suggesties die de Raad VenW wil meegeven zijn:

netwerkontwikkeling van medewerkers niet laten stoppen bij de nationale

grenzen;

aandacht voor de EU inbedden in het HRM beleid. Elke topambtenaar moet

bijvoorbeeld aantoonbare werkervaring hebben opgedaan met de EU en/of

EU-thema’s; 

bescherming en ondersteuning van de onderdelen van VenW die zich dit al

eigen hebben gemaakt;

vergroten van de bekendheid van het werk van de Verkeersafdeling, die zetelt

bij de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, en de verbinding tussen

deze Verkeersafdeling en Den Haag versterken.
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Advies 4: Wat en hoe communiceert VenW in- en extern over de EU?
Communiceer EU! 

Voorkom in de communicatie de mispercepties dan wel ontkracht de mispercepties

die breed leven ook binnen VenW. Kennis van de feitelijke situatie is daarbij

belangrijk. Niet alleen de ambtenaren die de EU in hun takenpakket hebben

moeten weten hoe de EU of Brussel functioneert maar elke beleidsambtenaar in

elk geval vanaf schaal 12 en hoger zou een minimale basiskennis moeten hebben

van wat de EU nu inhoudt en hoe de EU feitelijk functioneert. Gedacht kan worden

aan (basis)opleidingen, stages, detacheringen, minimale werkervaring, thema-

en netwerkbijeenkomsten etc. Daarbij zou de betekenis van de EU voor het eigen

werk en eigen functioneren steeds centraal moeten staan. 

Blijf uitleggen wat de EU wel en niet is: feitelijke informatie blijven geven vooral

aan de gewone niet EU-kenner. Ook om de EU meer ‘van ons te maken’ en een

meer gedeeld en gezamenlijk beeld van de EU te ontwikkelen. Kortom, doe meer

aan kennisontwikkeling en -overdracht met als doel dat er een breed gedragen

mindset ontstaat dat de EU inderdaad een sturende factor van wezenlijk belang is. 

Onderschat daarbij niet het belang wat voor- en tegenstanders van de EU hebben

bij het in stand houden van mispercepties en mythes. 

Communiceer als totale organisatie dat VenW de EU als sturende factor ziet voor

haar eigen handelen. Communiceer vooraf wat de VenW doelen zijn, achteraf wat

VenW wel en niet heeft gerealiseerd en waarom dat voor Nederland wel en niet

goed is. 

De implementatie van dit advies vraagt leiderschap en commitment van de top van

VenW voor een eenduidige boodschap. Deze boodschap is: ’dat de EU voor VenW

leidend is, een niet meer weg te denken factor! U kunt ons er op afrekenen dat

wij ons volledig inzetten voor een effectieve en efficiënte EU-wet- en regelgeving,

namelijk een wet- en regelgeving die de Nederlandse belangen en doelen

dichterbij brengt.’ 

Dit geldt zowel voor de interne als de externe communicatie. 

Overigens is het in zijn algemeenheid raadzaam om de kennistekorten over de EU

en de daaruit ontstane mispercepties weg te werken. Dat kan immers helpen om

meer draagvlak voor de EU te creëren en dat is op z’n minst, ‘best wel belangrijk’.
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De Raad is bij het opstellen van haar advies vele initiatieven en adviezen tegen

gekomen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van Europese wet- en

regelgeving. De hier genoemde initiatieven dienen ter illustratie:

Europese initiatieven
De volgende algemene initiatieven/regelingen van de Europese Commissie op

het terrein van verbetering van de kwaliteit van EU-wet- en regelgeving zijn

reeds voorhanden:

Mededeling van de Commissie: ‘Europese Governance: Een betere wetgeving’;

Mededeling van de Commissie: Actieplan ‘Vereenvoudiging en verbetering van

de regelgeving’;

Raadplegingsdocument: ‘Naar een krachtiger cultuur van raadpleging en

dialoog – Voorstel inzake algemene beginselen en minimumnormen voor

raadpleging van de betrokken partijen door de Commissie’;

Mededeling van de Commissie over effectbeoordeling.

De Commissie heeft dit pakket van vier mededelingen over het onderwerp

‘Kwaliteit van Regelgeving’ aangenomen en dit vervolgens aan de Raad van

Sevilla (juni 2002) voorgelegd. Deze mededelingen vormen tevens een uitwerking

van een onderdeel van het Witboek over Europese Governance. 

De initiatieven van de Commissie zijn gericht op de verbetering van de inhoudelijke

kwaliteit van EU-wet- en regelgeving door middel van betere coördinatie, meer

transparantie en een bewuster gebruik van wetgevingsinstrumenten.

Nederlandse initiatieven
Op nationaal niveau zijn met name het afgelopen jaar (voorafgaande aan het

Nederlandse voorzitterschap van de EU) al de nodige adviezen en onderzoeken

uitgebracht over hoe Europa, en de Europese wet- en regelgeving in het bijzonder,

te verbeteren valt. Hierbij verwijst de Raad naar adviezen van de WRR, de

Onderwijsraad, de RMO, de VROM-raad en het ICER. In deze adviezen wordt welis-

waar regelmatig gewezen op het belang van de culturele/organisatorische aspecten,

maar de nadruk wordt gelegd op de bestuurlijk-juridische mogelijkheden ter 

verbetering van de Europese regelgeving. Ter illustratie de belangrijkste conclusies

van drie van bovengenoemde adviezen. 

Het ICER rapport ‘Leidraad Onderhandelen in Brussel’ (2004) is gericht tot

beleidsmedewerkers bij departementen en bedoeld als hulpmiddel bij het

bepalen van de inzet bij de onderhandelingen over Europese regelgeving.

De leidraad biedt een overzicht van de belangrijkste juridische aandachts-

punten in het Brusselse onderhandelingsproces. 

Het WRR rapport ‘Slagvaardigheid in de Europabrede Unie’ (2003) heeft als

belangrijkste conclusie dat de slagvaardigheid van de EU van 25 lidstaten

vooral gebaat is met het benutten van de mogelijkheden tot institutionele

variatie. Het gaat dan niet alleen om variatie binnen de communautaire

methode, maar ook harde en zachte vormen van coördinatie alsmede 

differentiatie van rechten en plichten tussen de lidstaten. 

Verbeteringen van effectiviteit en
efficiëntie EU-wet- en regelgeving
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Het adviesrapport van de Onderwijsraad, ‘Onderwijs en Europa: Europese

invloeden in Nederland’ (2004), benoemt drie bestuurlijke strategieën die

ingezet kunnen worden om het Nederlandse onderwijs in Europa in stelling 

te brengen namelijk: een sociaal-economische, bestuurlijk-juridische en

informatie- en netwerkstrategie.

VenW initiatieven
Op VenW-departementsniveau is al veel geïnvesteerd en verbeterd om VenW

richting de EU effectiever te laten functioneren door middel van een betere 

coördinatie en betrokkenheid van ambtenaren bij EU-dossiers op uitvoerend

niveau. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen en trainingen voor ambtenaren,

detacheringen van ambtenaren bij Commissie en andere instellingen in Brussel,

meer instructie, afstemming en verslaglegging op ambtelijk niveau. Daarnaast

heeft VenW een attaché bij het secretariaat van de transportcommissie van het

Europees Parlement, zodat zij ook daar het beleid mede kan beïnvloeden. 

Op nationaal niveau wordt de Inspectiedienst meer en eerder betrokken bij

voorstellen uit Brussel.
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de eu en de eu-wet- en regelgeving vanuit diverse 
perspectieven 

De Raad heeft zich voor haar analyse van de vraagstelling onder andere laten

inspireren door kwadranten modellen uit de organisatiekunde en communicatie-

wetenschappen. Deze modellen zijn vereenvoudigde weergaven van de werkelijk-

heid die inzicht geven in hoe organisaties hun in- en externe omgeving 

percipiëren en hoe dit zich vertaalt in concreet gedrag en mentaliteit van

medewerkers en managers ten opzichte van elkaar, de interne organisatie (onder

andere werkwijze en producten) en de buitenwereld. 

Deze modellen hebben met elkaar gemeen dat er twee basisdimensies in worden

onderscheiden. Namelijk, een dimensie die invulling geeft aan de verhouding die

een organisatie heeft met de buitenwereld, en een tweede dimensie die de

organisatie typeert.

het eu-oriëntatiemodel

De Raad heeft deze twee dimensies voor de onderhavige vraagstelling als volgt

invulling gegeven. 

De eerste dimensie betreft de invulling die Nederland c.q. VenW geeft aan de

verhouding die Nederland c.q. VenW heeft ten opzichte van de EU, de tweede

dimensie de typering van wat voor soort organisatie de EU is. 

Dimensie 1 – Aanpassen of beïnvloeden? 
De eerste dimensie (de horizontale as) onderscheidt de twee uitersten die in de

literatuur ook wel bekend staan als het ‘aanpassingsmodel (of adaptatiemodel)’

versus het ‘invloedsmodel’. In het aanpassingsmodel kiest men er duidelijk voor

zich volgend op te stellen ten opzichte van de EU; in het invloedsmodel kiest men

ervoor zoveel mogelijk de energie te richten op het beïnvloeden van de EU. 

Dimensie 2 – De EU als machinebureaucratie of als onderhandelingsplatform?
De tweede dimensie (de verticale as) betreft de oriëntatie op wat voor type

organisatie de EU is: de wijze waarop de Unie functioneert, hoe de EU omgaat met

de lidstaten en de wijze waarop men tot wet- en regelgeving komt. Als uitersten

worden daarin onderscheiden een machinebureaucratie waarin volgens 

procedures, regels, afspraken en controles wordt gewerkt, en een fluïde onder-

handelingsplatform waarin netwerken, onderhandelingen en politieke afwegings-

processen centraal staan. In de eerste meest extreme vorm is de werkwijze en

uitkomst min of meer voorspelbaar en navolgbaar, in het tweede geval is die in

hoge mate onvoorspelbaar en achteraf hoogstens verklaarbaar.

Door verbinding van de uitersten van de twee basisdimensies (assen) ontstaan

vier kwadranten die de verschillende basisoriëntaties representeren die men kan

hebben op de EU (zie schema 1).
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Elke oriëntatie heeft zijn kenmerkende visie op beoordeling van de effectiviteit

en efficiëntie van de EU-wet- en regelgeving en ook de bijbehorende strategieën

en tactieken van opereren in de EU. Enkele kenmerken per kwadrant:

Kwadrant 1
Oriëntatie op de EU van ‘aanpassen’ én ‘EU als een bureaucratische organisatie’

Bij deze oriëntatie hanteert men de eigen nationale wetgevingstraditie met de

eigen bronnen en jurisprudentie als referentiekader. Tevens wordt de EU

beschouwd als een voorspelbare machinebureaucratie en stelt men vanuit deze

oriëntatie als vanzelfsprekend de formele procedures en regels centraal en voorop.

Illustratie van denken vanuit dit kwadrant: 

Effectiviteit en efficiëntie van Europese wet- en regelgeving worden beoordeeld

op ‘hoeveel last hebben we ervan?’ én ’is het wel volgens de juiste regels en 

procedures tot stand gekomen; is alles wel vastgelegd’. 

Oplossingen voor politieke en organisatorische knelpunten, problemen en

vraagstukken worden vanuit deze oriëntatie bij voorkeur gezocht in alles wat uit

Brussel komt bestrijden én als het niet anders kan dan zoeken naar betere en/of

meer gedetailleerdere (juridische) procedures.

Beïnvloedingstrategie: ‘Regelsmeden’

Vanuit deze oriëntatie past een strategie en tactiek waarbij men veel aandacht en

energie steekt in de fase van de besluitvorming. Dit gebeurt vooral door procedureel

en vakinhoudelijke deskundigen, zoals juristen en beleidsmedewerkers in te zetten.

Er is relatief weinig aandacht voor de fase van agendering. 

Kwadrant 2
Oriëntatie op de EU van ‘aanpassen’ én ‘EU als een bureaucratische organisatie’

Bij deze oriëntatie hanteert men de eigen nationale wetgevingstraditie met

de eigen bronnen en jurisprudentie als referentiekader. Tevens wordt de EU

beschouwd als een voorspelbare machinebureaucratie en stelt men vanuit deze

oriëntatie als vanzelfsprekend de formele procedures en regels centraal en voorop.
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Onderhandelen en netwerken 
onderhandelingsplatform
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Illustratie van denken vanuit dit kwadrant: 

Effectiviteit en efficiëntie van Europese wet- en regelgeving worden beoordeeld

op ‘hoeveel last hebben we ervan?’ én ‘hebben we wel op het juiste moment de

juiste partners betrokken’.

Oplossingen om te komen tot een betere EU-wet- en regelgeving worden bij

voorkeur gezocht in alles wat uit Brussel komt bestrijden én als het niet anders

kan een betere overlegstructuur, krachtenveldanalyse, afstemming en coördinatie

organiseren.

Beïnvloedingsstrategie: ‘Reactief onderhandelen en lobbyen’

Vanuit deze oriëntatie zet men sterk in op netwerken, coördinatie en overleg-

structuren: een goede krachtenveldanalyse, ‘vrienden en vijanden’ en de ‘Brusselse

mores’ goed kennen. Vanuit deze oriëntatie past een strategie waarbij men oog

heeft voor het beïnvloeden van de totale keten van het EU-regelgevingsproces,

met een zwaar accent op de eerste fase van agenderen en de totstandkoming van

de ‘Witboeken’ en ‘Groenboeken’. Immers, dat zijn de momenten waarop relatief

het meeste invloed kan worden uitgeoefend. Verder kenmerkt deze tactiek zich

door een goed samenspel tussen inhoudelijke deskundigen (dossierhouders),

juristen met netwerkcompetenties en generalistische procesdeskundigen.

Communicatieve eigenschappen en gevoel voor relaties en verhoudingen worden

als belangrijke competenties beschouwd. De nationale agenda is leidend.

Kwadrant 3
Oriëntatie op de EU ‘beïnvloeden’ én EU als een ‘bureaucratische organisatie’ 

Vanuit deze oriëntatie beschouwt men de EU en ontwikkelingen op Europees

niveau als een natuurlijk kompas en sturend kader voor de eigen nationale en

regionale politiek: een strategische, toekomstgerichte houding, gericht op het

verder mede actief vorm en inhoud geven aan de ‘wereld die Europa heet’.

Vanuit het beeld van de EU als ‘bureaucratische organisatie’ worden de Brusselse

procedures en jurisprudentie als het vanzelfsprekende uitgangspunt beschouwd

voor de nationale wet- en regelgeving. 

Illustratie van denken vanuit dit kwadrant: 

Effectiviteit en efficiëntie van Europese wet- en regelgeving worden beoordeeld

op ‘is het wel volgens de regels en procedures tot stand gekomen; is alles wel

vastgelegd én hebben we op tijd de EU-wet- en regelgeving één op één omgezet

in de eigen nationale wet- en regelgeving‘.

Oplossingen om te komen tot een betere EU-wet- en regelgeving worden bij

voorkeur gezocht in een betere afstemming van de nationale wet- en regelgeving

op die van de EU.

Beïnvloedingsstrategie: ‘Nationale Wetsafstemming’

Vanuit deze oriëntatie past een strategie van aandacht voor het hele regelgevings-

proces, met het accent op de agenderingsfase. Het is immers van belang om te

weten welke ontwikkelingen voor Europa belangrijk zijn én worden, ook voor de

implementatie en handhaving. De aanpak is mede afhankelijk van de mate waarin
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de uitvoering van Europese wet- en regelgeving voorrang heeft boven nationale

wetgeving.

Kwadrant 4
Oriëntatie op de EU ‘beïnvloeden’ én EU als een ‘onderhandelingsplatform’ 

Deze oriëntatie kenmerkt zich net als kwadrant 3 door de EU en ontwikkelingen

op EU-niveau te beschouwen als een natuurlijk kompas en sturend kader voor de

eigen nationale en regionale politiek. Echter, in tegenstelling tot kwadrant 3 maar

overeenkomstig kwadrant 2, wordt de EU niet beschouwd als een bureaucratie

maar als een onderhandelingsplatform met vele spelers. 

Illustratie van denken vanuit dit kwadrant: 

Effectiviteit en efficiëntie van Europese wet- en regelgeving worden beoordeeld

op ‘hebben we wel op het juiste moment de juiste partners betrokken’ én ‘draagt

het bij aan het realiseren van de strategisch gestelde doelen’.

Oplossingen om te komen tot een betere EU-wet- en regelgeving worden bij

voorkeur gezocht in een situationeel te bepalen afstemming tussen wet- en

regelgeving op de te realiseren doelstelling. 

Beïnvloedingsstrategie: ‘Pro-actief onderhandelen en lobbyen: Strategisch kiezen’

Deze oriëntatie leidt tot een strategie die wordt gekenmerkt door gevoel voor de

toekomstige strategische onderwerpen op de Europese agenda en Europese doel-

stellingen, om van daaruit de eigen strategie en prioritering vanuit het nationaal

perspectief te ontwikkelen. Deze strategische focus wordt vervolgens op Europees

niveau ‘ingemasseerd’ via contacten, netwerken en op het slim opereren in het

EU-krachtenveld. Deze strategie begint soms op hoog ambtelijk én politiek niveau

(top down), waar de prioriteiten worden gesteld en de keuzes worden gemaakt,

maar soms ook op middelhoog niveau (bij ons ambtenaren schaal 14 en in Brussel

de Head of Unit, annex ‘chef de dossier’). 
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Bij de totstandkoming van dit advies hebben de volgende personen ons bruikbare
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Ad van Herk, Ministerie VenW, DGP
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Pim Hol, Ministerie VenW, DGP
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Gerard Schwarz, Ministerie VenW, DGG

(projectleider administratieve lastenverlichting)

Henk Kohsiek, Ministerie VenW, DGG

(projectmedewerker administratieve lastenverlichting)

Mr J.M. (Jan) van Heest, Verkeersraad, Ministerie VenW, Permanente
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Jacqueline Tammenons Bakker, Ministerie VenW, DGG,

Directeur-Generaal

Hinne Groot, Ministerie VenW, DGG 

Rob van der Burg, Ministerie VenW, DGP 

Bertjan Clement, Ministerie VenW, HDJZ

Cees Herschach, Ministerie VenW, IVW

Roel Gans, Ministerie VenW, DIZ

Directeur Internationale Zaken

Wouter van Zijst, Ministerie VenW, DIZ

Marloes Telgenhof, Ministerie VenW, DIZ

Prof dr J.Q.Th. Rood, Hoofd Onderzoek, Nederlands Instituut voor internationale

betrekkingen Clingendael

Mendeltje van Keulen, Nederlands Instituut voor internationale betrekkingen

Clingendael

Prof dr M.P.C.M. (Rinus) van Schendelen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Karel van Miert, Brussel

Ir Cees Doornheim, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie

Dr Henk Vinken, IRIC, Institute for Research on Intercultural Cooperation,

Universiteit van Tilburg

J.S. Watson

Prof mr A.J.C. de Moor-van Vught, Universiteit van Tilburg

Fred Wegman, directeur SWOV

Jan-Coen van Elburg, NEA Transportonderzoek en -opleiding

E.H. Pijnacker Hordijk

Rick Ohm, Transport en Logistiek Nederland

Henk Kramer, Transport en Logistiek Nederland te Brussel

Andreas Hardeman, International Air Transport Association te Genève

Nicolette van der Jagt, European Schippers’ Council te Brussel

Hans de Jong, Verkeersraad te Washington

Harry Jongenelen, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie
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Simona Maassen, VNO-NCW te Brussel

August Mesker, VNO-NCW te Brussel

Hans Pluckel, Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel

Edwin van der Schaft, Ministerie VenW, DGG

Ton Sledsens, Transport & Environment te Brussel

34



35

Overzicht van de essays geschreven in
opdracht van de Raad

Ervaringen met zelfregulering, zelfcertificatie, en de mogelijkheid tot

verwijzing naar equivalente normgeving,

Ir Cees Doornheim, RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie

Regelgeving en de culturele factor, Sympathie en allergie voor doelregelgeving

in Europa,

Dr Henk Vinken, IRIC, Institute for Research on Intercultural Cooperation,

Universiteit van Tilburg

Doelregelgeving in EG-verband,

J.S. Watson

De paradox van doelvoorschriften,

Prof mr A.J.C. de Moor-van Vught, hoogleraar Europees bestuursrecht aan de UvT

Meer doelregelgeving, meer middelregelgeving,

Fred Wegman, directeur SWOV

Ontwikkeling Europese regelgeving verkeer en vervoer vanuit het perspectief

van een keuze voor middel- of doelregelgeving,

Jan-Coen van Elburg, NEA Transport-onderzoek en –opleiding

Leidt ‘doelregelgeving’ tot een frequentere inschakeling van het Hof van Justitie

van de EG?

E.H. Pijnacker Hordijk

Essay, bijdrage aan discussie over voor- en nadelen van doel- versus 

middelenwetgeving bij veiligheid wegtransport,

Rick Ohm, Transport en Logistiek Nederland
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werkwijze

Dit advies is in de periode augustus 2003 – december 2004 voorbereid door een

Commissie uit de Raad. De Commissie is gestart met onderzoek middels het

voeren van rondetafelgesprekken en interviews met deskundigen, bestudering

van specifieke VenW-casuïstiek en heeft een achttal deskundigen uitgenodigd 

hun visie te geven op doel- versus middelregelgeving, in de vorm van een essay.

De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en hebben geleid tot een aantal consta-

teringen van de Raad. Vervolganalyse heeft geresulteerd in een aantal concrete

adviezen. 

samenstelling commissie

De samenstelling van de Commissie was als volgt:

Mevrouw G. Prins (voorzitter)

De heer J. van Dijk

De heer ir G.A. Kaper

De heer ir K.J. Noordzij

De heer dr N. de Voogd

De Commissie werd bij de werkzaamheden ondersteund door een projectteam

bestaande uit:

De heer drs W. Fransen, projectsecretaris (tot april 2004)

Mevrouw dr ir G. van Dijk (de Galan Groep), projectsecretaris (vanaf april 2004)

Mevrouw M.S. Walenkamp, projectassistente

Met medewerking van:

Mevrouw drs A.K.T. Doornbusch, de Galan Groep (vanaf april 2004)
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