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HOOFDSTUK EÉN – INLEIDEND HOOFDSTUK 
 

 

1. WAT MENSENRECHTEN ONS OVER DE EUROPESE UNIE KUNNEN VERTELLEN 
 

20 juli 2011, Goran Hadzic wordt door de Servische autoriteiten gearresteerd. De Servisch-

Kroatische politicus maakte zich meermaals schuldig aan zware overtredingen tegen de 

mensenrechten en wordt door het Joegoslavië-tribunaal van het Internationaal Gerechtshof als 

oorlogsmisdadiger aangeklaagd. Diezelfde dag nog krijgt Servië omwille van deze arrestatie 

felicitaties van Catherine Ashton, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands- en 

Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (EU). Ashton stelt dat Servië vooruitgang boekt door 

met de problemen van het verleden om te gaan en op die manier de toekomst ingaat met een 

sterk Europees perspectief.1 In haar relaties met de potentiële kandidaat-lidstaat Servië heeft 

de EU altijd belang gehecht aan de Servische medewerking met het Joegoslavië-tribunaal.2 De 

EU uit zich anno 2011 dan ook als een hevige verdediger van de mensenrechten.  

 

Wat ooit begon als een Europees samenwerkingsverband inzake kolen en staal is inmiddels 

uitgegroeid tot een belangrijke Europese organisatie waarvan zevenentwintig Europese landen 

officieel lid zijn en negen staten zich in de ‘wachtkamer’ bevinden.3 Doorheen de jaren is niet 

alleen de omvang van de lidstaten, maar ook de omvang van de bevoegdheden van de EU 

alleen maar toegenomen. De Europese Unie heeft volgens haar officiële website vandaag de 

dag bevoegdheden binnen tweeëndertig beleidsdomeinen.4 Eén van deze beleidsdomeinen is 

                                                             

1 Europese Raad, Message on the Arrest of Goran Hadzic, in:  
<http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/story/index/vocabulary_id/tags/term_id/3681/story_id/15267/media_id/
41778/media_type/video>, geraadpleegd op 10.08.2011.  

2Europese Commissie, EU-Serbia relations, in:  
<http://ec.europa.eu/enlargement/serbia/eu_serbia_and_montenegro_relations_en.htm>, geraadpleegd op 
09.08.2011. 

3 Europese Commissie, <http://ec.europa.eu/enlargement/countries/index_nl.htm>, geraadpleegd op 12.06.2011. 

4 Europese Unie, Beleidsterreinen van de EU, in: < http://europa.eu/pol/index_nl.htm>, geraadpleegd op 
12.06.2011. 
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mensenrechten. Volgens de website van de Europese Unie beschouwt de organisatie “de 

mensenrechten als universeel en ondeelbaar” en heeft ze deze daarom “actief gepromoot en 

verdedigd binnen haar grenzen en in haar betrekkingen met landen buiten de Unie”.5 

Onderliggende masterscriptie bestudeert de invulling van mensenrechten in het 

uitbreidingsbeleid van de EU. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar twee historische 

periodes. Een eerste periode situeert zich in de jaren zeventig en tachtig in het kader van de 

uitbreiding met de Zuid-Europese staten Griekenland, Portugal en Spanje. Een tweede periode 

vangt aan in 1989 en bestudeert de mensenrechten binnen het kader van de EU-uitbreiding 

met de landen in Centraal- en Oost-Europa. Op basis van de analyse van het 

mensenrechtenbeleid tracht deze masterscriptie de samenwerkingsdynamieken binnen de 

Europese integratie te reconstrueren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een reflexief model 

met ideaaltypes van Europese samenwerking. Het model werd ontwikkeld binnen het domein 

van de politieke wetenschappen. De scriptie probeert op die manier een bijdrage te leveren 

aan het interdisciplinaire onderzoek naar de EU en mensenrechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

5 Europese Unie, Mensenrechten, in: < http://europa.eu/pol/rights/index_nl.htm>,  geraadpleegd op 12.06.2011. 
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2. STATUS QUAESTIONIS 
 

 

2.1. INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEK NAAR DE EU EN MENSENRECHTEN 

 

Al sinds de beginjaren weten de voorlopers van de EU een groot academisch publiek te 

boeien. Niet alleen binnen het domein van de politieke wetenschappen, maar ook bij de 

rechtsgeleerdheid en de geschiedenis is er grote aandacht voor de ontwikkelingen die zich in 

de Europese samenwerkingsverbanden afspelen. Elk vanuit een eigen perspectief proberen 

deze academische disciplines een verklaring en analyse te bieden voor de na-oorlogse 

samenwerking in Europa.  

Binnen het onderzoeksdomein van de politieke wetenschappen is er logischerwijs het meeste 

aandacht voor de EU. 

Een deel van het politicologisch onderzoek concentreert zich op het verklaren van de 

Europese politieke integratie via politieke integratietheorieën. Deze politieke theorieën zijn 

het waard even verder toegelicht te worden, daar ze vaak als (politieke) invalshoek op de 

Europese integratie worden beschouwd. Een eerste groot wetenschappelijk debat speelt zich 

af tussen twee theorieën die de Europese integratie in de jaren zestig trachten te verklaren. De 

eerste theorie is het functionalisme van Mitrany, door Ernst Haas herwerkt als 

neofunctionalisme.6 De tweede theorie is het intergouvernementalisme van Stanley 

Hoffmann, dat in de jaren negentig door Andrew Moravcsik verder wordt uitgewerkt tot een 

liberaal intergouvernementalisme.7 Voor (neo)functionalisten wordt integratie verwacht “eerst 

plaats te vinden op functioneel specifieke en technische gebieden en zich vervolgens uit te 

breiden naar minder technische, meer politieke geladen gebieden”.8 Dit wordt in het 

neofunctionalisme spill-over genoemd, namelijk samenwerking op één domein leidt 

                                                             

6  C.S. Jensen, “Neo-functionalism.”, in: CINI (M.) (ed.). European Union Politics. Oxford, Oxford University 
Press, 2003, p. 81. 

7 M. Cini, “Intergovernmentalism”, in: CINI (M.) (ed.). European Union Politics. Oxford, Oxford University 
Press, 2003, p. 97 en p. 103. 

8 D.M. Curtin, “Europese Juridische Integratie: ‘Paradise Lost’?”, in: Handelingen Nederlandse Juristen-
Vereniging, 136 (2006), 1, p. 9. 
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automatisch tot samenwerking in gerelateerde domeinen.9 Intergouvernementalisten 

daarentegen “benadrukken dat het uiteindelijk toch de lidstaten zijn die finaal hun 

toestemming moeten geven vooraleer bevoegdheden naar het Europese niveau worden 

overgedragen.”.10 Wanneer deze twee scholen de verdere complexe ontwikkelingen binnen 

het Europese integratieproces echter niet langer kunnen verklaren, ontstaan alternatieve 

integratietheorieën. Het institutionalisme tracht de Europese integratie te verklaren door de 

dynamieken binnen EU-instellingen bloot te leggen. Netwerktheorieën focussen zich op de 

macht achter de schermen door indirecte betrokkenen bij het besluitvormingsproces, zoals 

belangengroepen, te analyseren. Sociologisch-constructivistische theorieën focussen op de 

sociale constructie van nationale belangen en EU-samenwerking.11 Al deze theorieën trachten 

vanuit een eigen invalshoek de Europese samenwerking te verklaren. 

Een tweede belangrijk deel van het politieke onderzoek concentreert zich rond de 

verschillende beleidsdimensies van de EU, waarbij de tijdsdimensie vaak in functie van het 

beleidsdomein wordt bekeken. Relevant voor deze scriptie zijn enerzijds de vele studies die 

handelen over de uitbreiding van de EU, al dan niet over de gehele uitbreiding of een deel 

hiervan.12 Anderzijds zijn ook de werken met betrekking tot mensenrechten en de EU 

relevant.13 Kenmerkend voor beide relevante politieke onderzoeksterreinen is een opbouw van 

de studie aan de hand van één of meerdere casussen.  

De studies binnen het domein van de rechtsgeleerdheid leggen zich voornamelijk toe op de 

rechtsbevoegdheden van de Unie. Tal van werken handelen over het Hof van Justitie, haar 

bevoegheden in de verschillende beleidsdomeinen van de EU en haar invloed aan de hand van 

                                                             

9 C.S. Jensen, “Neo-functionalism”, p. 81. 

10 C. Devos,  De kleermakers en de keizer : inleiding tot politiek en politieke wetenschappen. Gent, Academia 
Press, 2006, p. 543. 

11 N. Nugent, European Union Enlargement. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004, p. 7. 

12 Om maar een aantal van deze studies op te noemen : A. Tatham,  Enlargement of the European Union.  
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2009, XXXIV + 555 p. ; M. Cremona (ed.), The Enlargement of 
the European Union. Oxford, Oxford University Press, 2003, XXIII + 260 p.  En: P. Manuel en S. Royo (eds.), 
Spain and Portugal in the European Union? The First Fifteen Years. Londen, Cass, 2003, XII + 338 p. 

13 Voorbeelden van deze studies zijn : N. Neuwahl en A. Rosas (eds.), The European Union and Human Rights. 
Den Haag, Nijhoff, 1995, XII + 336 p. ; A. Williams, EU Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, 
Oxford University Press, 2004, XIX + 219 p. En: P. Alston (ed.), The European Union and Human Rights. 
Oxford, Oxford University Press, 1999, XXIII + 946 p. 
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arresten en prejudiciële beslissingen in belangrijke casussen.14 In het kader van deze scriptie 

is de rol van het Hof van Justitie inzake mensenrechten belangrijk, alsook de juridische 

onderbouwing van het concept mensenrechten binnen het Europese kader.  

Daarnaast voert men binnen de rechtsgeleerdheid logischerwijs ook veel onderzoek naar 

mensenrechten in het algemeen en naar mensenrechten binnen de internationale context van 

organisaties en verdragen. 

Tot slot is er binnen het onderzoeksdomein van de geschiedenis aandacht voor 

ontwikkelingen met betrekking tot de EU enerzijds en mensenrechten anderzijds. Studies 

omtrent de EU komen in verschillende gedaantes voor.  

Vooreerst wordt vaak stilgestaan bij de eenmaking van het Europese continent. Veelal wordt 

Europa hierbij in breed perspectief beschouwd, zowel in historisch opzicht als op het vlak van 

beleidsdimensies. Een voorbeeld hiervan is het verzamelwerk van Daelemans, De Keyser, 

Goossens, Janssens en Masson.15 Om historisch onderzoek naar de Europese integratie te 

stimuleren, besluit de Europese Commissie in 1982 tot de oprichting van The European 

Union Liaison Committee of Historians. Deze vereniging bestaat uit geschiedkundigen die 

gespecialiseerd zijn in Hedendaagse Geschiedenis en afkomstig zijn uit de lidstaten van de 

Europese Unie. De vereniging zorgt voor de uitgave van publicaties. Sinds 1995 wordt 

tweejaarlijks een tijdschrift uitgegeven: de Journal of European Integration History.16  

 

                                                             

14 Wat volgt zijn een aantal voorbeelden van dergelijke studies : T. Ahmed  en I. Jesus-Butler, “The European 
Union and Human Rights: An International Law Perspective.” In:  The European Journal of International Law, 
17, 4, 2006, pp.771-801 ; M. Spencer, States of injustice: a guide to human rights and civil liberties in the 
European Union. Londen, Pluto Press, 1995, VIII + 234 p. En: G. de Burca, “Beyond the Handvest: How 
Enlargement had Enlarged the Human Rights Policy of the European Union.” In:  Fordham International Law 
Journal , 27, 2004, pp. 679-714. 

15 A. Daelemans, R. De Keyser, M. Goossens et al. (eds.). Met uitzicht op Europa. Leuven, Garant, 1995, 248 p. 
Volgende werken zijn gelijkaardige verzamelwerken : H. Kaelble, Wege zur Demokratie: von der Französischen 
Revolution zur Europäischen Union. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 2001, 232 p. En: M.J. Dedman, The 
origins and development of the European Union 1945-95: a history of European integration. London, 
Routledge, 1996, XII + 145 p. 

16 Voor meer informatie, zie de officiële website van de organisatie: European Union Liaison Committee of 
Historians, < http://www.eu-historians.eu>, geraadpleegd op 28.06.2011. 
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Een andere vaak voorkomende studie binnen de historiografie is de link tussen de EU en de 

media. Dit komt tot uiting in de vele geschiedkundige krantenonderzoeken peilend naar de 

opvatting van (buitenlandse) media betreffende een ontwikkeling binnen de EU. De Belgische 

Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis biedt op haar website een overzicht van de 

licentiaatsthesissen en masterscripties voor de periode van 2002-2010. In deze periode 

handelen achtentwintig thesissen/scripties over de EU en vijventwintig procent hiervan 

voeren een geschiedkundig krantenonderzoek.17  

Daarnaast bestaan er ook studies opgebouwd rond één of meerdere beleidsdomeinen, waarbij 

voornamelijk immigratie en Europees burgerschap populair blijken.18 Ook geschiedkundige 

studies opgebouwd rond een bepaald land of regio en diens integratie in de EU kennen een 

grote aanhang.19 

Hiernaast zijn er ook verschillende geschiedkundige werken met betrekking tot 

mensenrechten verschenen. Een voorbeeld hiervan is het recente werk van Ishay. 20 Zij ziet 

zes belangrijke debatten, vertrekkende bij het prille begin en de al-dan-niet Europese origines 

van mensenrechten, tot de rol van de globalisering vandaag de dag in de ontwikkeling van 

mensenrechten wereldwijd. 

 

 

 

 

                                                             

17 Voor meer informatie, zie de officiële website van deze organisatie: Belgische Vereniging voor Nieuwste 
Geschiedenis, <http://www.bvng.be/nederlandstalig/x_beginp.htm>, geraadpleegd op 28.06.2011. 

18 Wat volgt zijn een aantal voorbeelden van dergelijke studies : R. Erzan en K. KIRISCI, Turkish Immigrants in 
the European Union: determinants of immigration and determination. London, Routledge, 2008, VIII + 181 p. ; 
F. Dell’olio, The Europeanization of Citizenship: between the ideology of nationality, immigration, and 
European Identity. Aldershot, Ashgate, 2009, XII + 170 p. En: S. Currie, Migration, work and citizenship in the 
enlarged European Union. Burlington, Ashgate, 2008, XX + 238 p. 

19 Wat volgt zijn een aantal voorbeelden van dergelijke studies  : J.R. Piper, The major nation-states in the 
European Union. New York, Pearson/Longman, 2005, XX+412 p. En: J. Van Selm, Kosovo’s refugees in the 
European Union. London, Pinter, 2000, X + 239 p. 

20 M.R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley, University 
of California Press, 2008, XXIII + 450 p. 
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2.2. HET MENSENRECHTENBELEID VAN DE UNIE  

 

De literatuur met betrekking tot  mensenrechten in het Europese beleid biedt voornamelijk een 

kritiek op de verschillende invulling van het EU-mensenrechtenbeleid in de interne en externe 

dimensie van dit beleid. Andrew Williams stelt in zijn boek EU human rights policy: a study 

in irony het volgende:  

“In no other policy dimension is the contrast between external and internal made quite so 

stark.”21 

Dit gebrek aan coherentie vormt het onderwerp voor de zogenaamde incoherentiekritieken. 

Philip Alston en Joseph Weiler spreken over een paradox in het huidige mensenrechtenbeleid 

van de Unie.22 Ze stellen dat de EU enerzijds een verdediger is van mensenrechten zowel in 

interne als externe aangelegenheden, maar dat er anderzijds geen coherent beleid is op geen 

enkel niveau en dat er discussies bestaan over de omvang van de mensenrechtenbevoegdheid 

van de EU.  

Ter argumentering van de EU als verdediger van mensenrechten verwijzen beide auteurs naar 

het belang van mensenrechten bij uitbreiding en in het ontwikkelingsbeleid, naar de vele 

initiatieven die de Unie doorheen haar geschiedenis heeft genomen inzake mensenrechten en 

naar de formulering van de fundamentele waarden van de Unie, waaronder respect voor 

mensenrechten, sinds de Verdragen van Maastricht en Amsterdam in de jaren negentig.  

Om het incoherente beleid van de Unie te beargumenteren verwijzen Alston en Weiler naar 

het verschillend mensenrechtenbeleid inzake het interne en externe domein. De interne 

dimensie beschouwen zij als een geïmproviseerd beleid verdeeld over de verschillende EU-

instellingen. De externe dimensie is dan weer gevoelig aan dubbele standaarden, aangezien er 

geen “leading by example” plaatsvindt, maar er meer wordt verwacht van niet-leden dan van 

de EU-lidstaten zelf. Bruno De Witte legt het begrip dubbele standaarden uit als een contrast 

                                                             

21 A. Williams, EU Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, Oxford University Press, 2004, p.53. 

22 Het hiernavolgende is gebaseerd op P. Alston  en J.H.H. Weiler, “An ‘Ever Closer Union’ in Need of a Human 
Rights Policy: The European Union and Human Rights .” In: ALSTON (P.) (ed.) The European Union and 
Human Rights. Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 5-9. 
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tussen het concrete en gedetailleerde onderzoek inzake mensenrechten bij kandidaat-lidstaten 

en de voornamelijk symbolische procedure inzake grondrechten en waarden bij de EU-

lidstaten: 

“ (…) contrast between the concrete and detailed examination of state practice in the field of 

human rights in the context of pre-accession and the highly symbolic ultima ratio procedure 

(…)  for preventing Member States of the Union from trampling over fundamental rights and 

values.” 23 

De Witte spreekt van twee vormen van dubbele standaarden: enerzijds bestaan er dubbele 

standaarden in het toepassingsgebied van de mensenrechten in de interne en externe dimensie 

en anderzijds bestaan er dubbele standaarden inzake de materiële inhoud van de fundamentele 

waardenstandaard voor intern en extern beleid.24 De incoherentiekritieken betreffende de 

dubbele standaarden die de EU hanteert in haar mensenrechtenbeleid, vormen de rode draad 

door het merendeel van de mensenrechtenstudies in de literatuur.25  

De incoherentie van het EU-mensenrechtenbeleid is voornamelijk aan kritieken onderhevig 

omdat ze gevaren voor de Unie inhoudt. Andrew Williams baseert zich op Alston en Weiler 

wanneer hij de gevaren van een incoherent beleid opsomt: enerzijds zal het externe 

mensenrechtenbeleid niet serieus genomen worden indien het niet wordt weerspiegeld in de 

interne aanpak en anderzijds zullen unilateralisme en dubbele standaarden de 

geloofwaardigheid van de acties van de EU ondermijnen.26 Alston en Weiler besluiten het 

probleem van de incoherentie van het mensenrechtenbeleid voor de EU door te stellen dat het 

erg onwaarschijnlijk is dat een Unie die voor zichzelf geen sterk mensenrechtenbeleid 

ontwikkeld heeft, dit beleid op consistente wijze in haar extern beleid zal toepassen: 

                                                             

23 B. De Witte, “The Impact of Enlargement on the Constitution of the European Union.” In: CREMONA (M.) 
(ed.). The Enlargement of the European Union. Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 233. 

24 B. De Witte, “The Impact of Enlargement on the Constitution of the European Union.”, pp. 234-235. 

25 Om maar een paar auteurs op te noemen die de kritiek van de dubbele standaarden aanhalen : A. Williams, EU 
Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, Oxford University Press, 2004, XIX+219 p. ; P. Alston (ed.), 
The European Union and Human Rights. Oxford, Oxford University Press, 1999, XXIII+946 p. EN: C. Pinelli, 
“Conditionality and Enlargement in the Light of EU Constitutional Developments.” In: European Law Journal, 
10 (2004), 3, pp. 354-362. 

26 A. Williams, EU Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 7. 
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“Finally, the reality is that a Union which is not prepared to embrace a strong human rights 

policy for itself is highly unlikely to develop a fully-fledged external policy and apply it with 

energy and consistency.”27 

De incoherentiekritieken, die het probleem van de dubbele standaarden benadrukken, zullen 

meermaals in deze scriptie aan bod komen. Hoewel de scriptie focust op het  

uitbreidingsbeleid van de EU, is het aangewezen om mensenrechten binnen dit beleidsdomein 

te vergelijken met het interne beleid. Op die manier wordt niet alleen een vollediger beeld 

verkregen van de invulling van mensenrechten in de EU, maar wordt het hoe en waarom van 

mensenrechten in het uitbreidingsbeleid eveneens toegelicht. Het is dan ook slechts in het 

licht van het volledige mensenrechtenbeleid dat het (on)belang van mensenrechten in het 

uitbreidingsbeleid duidelijk wordt.  

De historische evolutie van het EU-mensenrechtenbeleid zal binnen dit scriptieonderzoek 

verder worden onderzocht, met het oog op het achterhalen van de dynamiek en de aard van de 

Europese samenwerking.  Zo wordt de evolutie van het mensenrechtenbeleid een indicator 

voor de evolutie van de Europese samenwerking. Om deze evolutie duidelijk te kunnen 

benoemen, wordt gebruik gemaakt van een theoretisch kader met ideaaltypes van de EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

27  P. Alston en J.H.H. Weiler, “An ‘Ever Closer Union’ in Need of a Human Rights Policy: The European 
Union and Human Rights .”. Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 9. 
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3. THEORETISCH KADER  
 

Het theoretisch kader waarop dit scriptieonderzoek zich baseert, is ontleend aan Erik Oddvar 

Eriksen met toevoegingen van Helene Sjursen. 28  

Het theoretisch kader is een analysemodel om het beleid en de gevolgde weg van de Europese 

integratie te kaderen en te bestuderen. Het model is opgebouwd rond ideaaltypes van de EU. 

Erik Oddvar Eriksen beschouwt zijn model als een alternatief voor het rational choice-

perspectief en het (neo)functionalisme.29 Het rational choice-perspectief stelt dat “mensen, 

geconfronteerd met een reeks gedragsalternatieven, die optie kiezen waarvan ze denken dat 

die het meest nut zal opbrengen”.30 Wanneer dit wordt toegepast op de EU als Europees 

samenwerkingsverband wil dit zeggen dat staten zullen samenwerken in functie van de eigen 

nationale belangen. Het (neo)functionalisme daarentegen stelt dat de Europese integratie start 

vanuit “een concreet, economisch domein, waar het voor alle deelnemers nuttig is om een 

gezamenlijk beleid te voeren”, waarna men als het ware automatisch zal gaan samenwerken in 

een gerelateerd domein, wat uiteindelijk uitmondt in een “politiek Europa”.31 Samengevat is 

de motor van de Europese samenwerking in het rational choice-perspectief de Europese staat 

en in het neofunctionalisme de dynamiek van de samenwerking. Beide theorieën trachten de 

Europese integratie te verklaren. 

Eriksen ziet zijn model als een reflexief model. Anders dan bovenstaande theorieën vat het 

model van Eriksen de complexiteit van de EU door verschillende ideaaltypes aan te reiken 

voor Europese samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om de EU per beleidsdomein of 

beleidsniveau te analyseren. Het model van Eriksen kan tevens relevant zijn voor 

geschiedkundig onderzoek, indien niet (alleen) beleidsdomeinen maar tijdsperiodes worden 

geanalyseerd. Op die manier kan een eventuele evolutie van samenwerking in de Europese 

integratie worden onderscheiden. 

                                                             

28 E. Eriksen (ed.), Making the European Polity: Reflexive Integration in the EU.  New York, Routledge, 2005, 
XI + 298 p., en  H. Sjursen (ed.), Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. New York, 
Routledge, 2006, 241 p. 

29 E. Eriksen (ed.), Making the European Polity: Reflexive Integration in the EU, p. 10. 

30 C. Devos, De kleermakers en de keizer : inleiding tot politiek en politieke wetenschappen.  p. 56. 

31 Ibidem, pp. 541-542. 
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3.1. IDEAALTYPES VAN DE EUROPESE UNIE VOLGENS ERIKSEN EN SJURSEN 

 

Het model van Erik Oddvar Eriksen en Helene Sjursen is enigszins verschillend, aangezien 

Sjursen enkel het bruikbare deel van het model heeft overgenomen en het heeft aangepast aan 

haar eigen studie over de EU-uitbreiding. Het eerste verschil tussen de twee toepassingen van 

het model is het aantal ideaaltypes. Eriksen bespreekt er vier, waarbij hij vermeld dat één van 

de ideaaltypes al een aantal decennia niet meer van toepassing is op de EU. Sjursen vermeldt 

dit ideaaltype dan ook niet, aangezien dit in haar onderzoek over de EU-uitbreiding irrelevant 

is. Een groter verschil tussen Eriksen en Sjursen situeert zich in de uitwerking van de 

ideaaltypes. Hieronder volgt een bespreking van de vier ideaaltypes van de EU, waarbij ik een 

samenvatting tracht te geven van beide visies. In bijlage is een meer detaillistisch overzicht 

van de modellen van Eriksen en Sjursen beschikbaar. 32 

Ideaaltype 1: De EU als een op de markt gebaseerde samenwerking (een marktregime) 

Dit ideaaltype wordt enkel door Eriksen vermeld. 

Dit ideaaltype ziet de EU als een louter economisch gegeven. Samenwerking spitst zich enkel 

toe op economisch gebied binnen het kader van een interne markt. Eriksen stelt dat dit 

ideaaltype van toepassing is op de EU in haar ontstaansperiode.  Hij besluit dat dit ideaaltype 

niet meer van toepassing is op de EU nadat de Europese integratie een verdieping heeft 

gekend, meer beleidsdomeinen omvat en institutioneel is ontwikkeld: 

“ (…) as integration has grown deeper and more demanding, as the realms of common action 

and policy-making have increased and as institution-building has continued, this notion of the 

entity has been challenged (…)”33 

Dit ideaaltype is bijgevolg enkel van toepassing op de EU in haar ontstaansperiode. 

Aangezien deze masterscriptie zich toespitst op mensenrechten in het uitbreidingsbeleid van 

de EU en aanvangt bij de uitbreiding met Griekenland, Portugal en Spanje in de jaren 

zeventig, zal dit ideaaltype in het verdere verloop van de scriptie niet worden vermeld. 

                                                             

32 Zie bijlagen 1 en 2. 

33 E. Eriksen (ed.), Making the European Polity: Reflexive Integration in the EU, p. 25. 
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Ideaaltype 2: De EU als een probleemoplossende intergouvernementele samenwerking.  

Dit ideaaltype wordt door beide auteurs vermeld en omvat bij Sjursen wellicht ook het eerste 

ideaaltype van Eriksen. 

Dit ideaaltype ziet de EU als een intergouvernementele organisatie met als voornaamste doel 

het vinden van efficiënte oplossingen voor concrete problemen die zich bij de lidstaten 

voordoen (en waarvan het nuttiger is om dit op een supranationaal niveau op te lossen). 

Sjursen ziet de EU in dit probleemoplossend model als een promotor van voornamelijk 

economische belangen. Eriksen ziet dit ideaaltype als meer dan louter pragmatisch 

probleemoplossend, aangezien het kosten met zich meedraagt, waarden vertegenwoordigt en 

het betrokken is bij zaken van morele en ethisch-politieke aard.34 Bij dit ideaaltype wordt 

pragmatisch omgegaan met de omstandigheden waaraan het samenwerkingsverband wordt 

blootgesteld. Het beleid wordt gerechtvaardigd in referentie tot de verwachte output. Er 

worden inspanningen gedaan om efficiënte oplossingen te vinden voor concrete problemen 

die zich voordoen. De beslissingsmacht ligt bij de regeringsvertegenwoordigers van de 

lidstaten, die elk de eigen belangen zoveel mogelijk trachten te behartigen. 

Sjursen onderscheidt bij dit ideaaltype een hypothese inzake het uitbreidingsbeleid van de EU. 

Ze stelt dat de EU als een probleemoplossend samenwerkingsverband zou uitbreiden met 

staten waarbij de voordelen voor bestaande lidstaten bijzonder groot worden beschouwd.35  

 

Ideaaltype 3: De EU als een op waarden gebaseerde gemeenschap.  

Dit ideaaltype wordt door beide auteurs vermeld. 

Dit ideaaltype ziet de EU als een organisatie met gemeenschappelijk gedeelde instellingen, 

die zich uitstrekt over een specifiek geografisch gebied met éénzelfde traditie en identiteit. 

Een waardenpatroon wordt gestoeld op deze identificatie met een gedeelde traditie en cultuur 

en is de legitimering van het beleid. Het uitgangspunt van een op waarden gebaseerde 

                                                             

34 Ibidem, p. 26. 

35 H. Sjursen (ed.), Questioning EU enlargement : Europe in search of identity, pp. 1-16. 
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gemeenschap is voornamelijk de hermeneutische interpratie van ‘wie zijn we en waar staan 

we voor’. Bij dit ideaaltype wordt een ethisch-politiek discours gevolgd. Het beleid wordt 

gerechtvaardigd door de waarden waarop de speficieke gemeenschap is gebaseerd. Deze 

waarden vormen tevens de identiteit van deze gemeenschap, dat zichzelf als een geheel 

beschouwd. De beslissingsmacht ligt niet langer alleen bij de lidstaten, maar eveneens bij de 

instellingen die in het leven zijn geroepen om de collectieve belangen van de gemeenschap te 

verdedigen.  

Sjursen onderscheidt ook bij dit ideaaltype een hypothese. Ze stelt dat de EU als een op 

waarden gebaseerde gemeenschap de uitbreiding zou verkiezen met staten waartoe ze een op 

verwantschap gebaseerde plicht voelt.36 

Ideaaltype 4: De EU als een op recht gebaseerde post-nationale unie. 

Dit ideaaltype wordt door beide auteurs vermeld. 

Dit ideaaltype ziet de EU als een supranationale federale unie met een democratische 

constitutie, gebaseerd op universele rechten en cultureel pluralisme, als uitgangspunt en 

legitimatie. Deze democratische principes zijn wederzijds erkend, waardoor de burgers als het 

ware co-auteurs worden en een politiek burgerschap van deze unie bezitten. In tegenstelling 

tot het vorig ideaaltype is de rechtspraak hier het bindend element. Bij dit ideaaltype wordt 

het beleid gerechtvaardigd op basis van morele overwegingen, gebaseerd op universele 

standaarden van rechtvaardigheid. Deze universele standaarden zijn rechten die wederzijds 

worden erkend door middel van een constitutionele tekst De beslissingsmacht ligt veelal bij 

de supranationale unie, die deze constitutie als legitimering gebruikt.  

Ook bij dit ideaaltype onderscheidt Sjursen een hypothese. Ze stelt dat de EU zich,  als een op 

recht gebaseerde post-nationale unie, uitbreidt uit bezorgdheid om de universele 

mensenrechten en democratische principes, die ze wil beschermd zien. Om dit te bereiken zou 

ze uitbreiden met staten die deze missie mogelijk maken.37 

 

 

                                                             

36 Ibidem, pp. 1-16. 

37 Ibidem, pp. 1-16. 
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3.2. RELEVANTIE VOOR HISTORISCH ONDERZOEK 

 

Om de relevantie van dit model voor een historisch onderzoek te bespreken, wordt eerst even 

overlopen hoe de ‘grondleggers’ dit model in hun onderzoek hebben toegepast. Zoals eerder 

aangehaald wordt in politicologische onderzoeken voornamelijk gefocust op een 

beleidsdomein of –dimensie. Ook hier is dit het geval.  

Erik Eriksen bespreekt- uiteraard- het model zelf en onderzoekt aan de hand van dit model, in 

samenwerking met andere auteurs, op welke manier het EU-beleid vorm krijgt. Zo wordt 

bijvoorbeeld een hoofdstuk van het werk gewijd aan het belastingsbeleid van de EU, waarbij 

een co-auteur zich de vraag stelt welk ideaaltype het best bij dit beleid past. Helene Sjursen 

bespreekt dit model in het kader van de EU-uitbreiding, waarbij ze voornamelijk focust op de 

uitbreiding met Centraal- en Oost-Europa. Haar onderzoek, in samenwerking met andere 

auteurs,  probeert een antwoord te formuleren op wat de EU-uitbreiding ons kan leren over de 

aard van de EU. Hierbij gaat ze dieper in op zowel standpunten van (kandidaat-) lidstaten, als 

beleidsdimensies zoals minderhedenrechten. In de studies van Eriksen en Sjursen wordt dit 

model bijgevolg voornamelijk gebruikt om per beleidsdomein te onderzoeken welk ideaaltype 

er het dichtst bij een beleidsdomein aansluit, waarbij de tijdsdimensie enkel in functie van het 

beleidsdomein aanwezig is. 

De relevantie van dit model voor een historisch onderzoek zit dan ook juist in het hanteren 

van de tijdsdimensie. Door niet alleen een beleidsdomein te onderzoeken, maar deze 

bovendien binnen een tijdsperiode te analyseren, kan een historisch perspectief worden 

bekomen.  Op die manier is het mogelijk een eventuele evolutie in de Europese samenwerking 

te onderscheiden aan  de hand van de ideaaltypes. Deze scriptie onderzoekt mensenrechten in 

het uitbreidingsbeleid van de EU dan ook in historisch perspectief. Daarbij wordt telkens de 

vraag gesteld wat dit beleid ons kan vertellen over de wijze van samenwerking in Europa.  

Het onderzoek wil meer bepaald een antwoord op volgende vraag formuleren: 

Hoe werd er doorheen de Europese integratie omgegaan met mensenrechten in het 

uitbreidingsbeleid en wat kan dit ons over de evolutie van het type van Europese 

samenwerking vertellen? 

Om een historische evolutie te kunnen schetsen, wordt vooreerst de Europese integratie in een 

eerste hoofdstuk besproken. In dit eerste hoofdstuk is aandacht voor de ideeën over de manier 
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van samenwerken in Europa. Vervolgens wordt de scriptie in twee tijdsperiodes 

onderverdeeld, waarbij per tijdsperiode het ideaaltype van de EU wordt onderzocht.  Deze 

tijdsperiodes hebben het jaar 1989 als cesuur. Zoals zal blijken geldt 1989 als een belangrijk 

breukmoment voor het mensenrechtenbeleid van de EU.  
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4. BRONNEN 
 

Aangezien deze scriptie op onderzoek gaat naar mensenrechten in het uitbreidingsbeleid van 

de EU, wordt voornamelijk gebruik gemaakt van documenten die door de EU werden 

uitgegeven. Bijgevolg kan het bronnenmateriaal waarop deze scriptie steunt beschreven 

worden als beleidsdocumenten. Dit onderzoek is geen kwantitatief, maar een kwalitatief 

onderzoek waarbij gekozen werd voor de meest representatieve beleidsdocumenten die de 

onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Er werd dan ook geen gebruik gemaakt van één 

bepaalde reeks beleidsdocumenten. Evenmin werden alle beleidsdocumenten inzake 

mensenrechten bestudeerd. De gebruikte bronnen zijn vanuit de vraagstelling en wegens de 

historische relevantie geselecteerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de instellingen en 

de door hen geproduceerde relevante documenten. 

De EU kent verschillende instellingen die elk binnen de eigen functie en naargelang de 

tijdsperiode bezig zijn met mensenrechten. Een eerste reeks bronnen is afkomstig van de 

Europese Raad, de vergadering van de regeringsvertegenwoordigers van de EU. Belangrijke 

(historische) beleidsbeslissingen worden steevast tijdens de bijeenkomsten van de Europese 

Raad genomen. Nadien stelt de Europese Raad een verslag ter beschikking met de conclusies 

van deze vergadering. Deze verslagen zijn dankbare bronnen voor dit onderzoek. Het 

Europees Parlement is een tweede instelling die zorgt voor heel wat relevante bronnen inzake 

mensenrechten. Vaak wordt de visie van het Parlement inzake een bepaalde beleidsoptie 

samengevat in een verklaring. Daarnaast brengen parlementaire werkgroepen verslagen of 

rapporten uit over mensenrechten of worden de parlementaire zittingen neergeschreven. De 

Europese Commissie is een derde instelling met belangrijk bronnenmateriaal. De Commissie 

brengt rapporten uit die de eigen visie inzake mensenrechten bevatten of dieper ingaan op de 

toestand van de mensenrechten in een bepaalde staat. Een laatste belangrijke EU-instelling 

met relevante beleidsdocumenten is de Raad van de EU, bestaande uit de ministers van de 

nationale regeringen die naargelang de behandelde materie van bezetting verandert.  

Naast officiële documenten van EU-instellingen is sporadisch gebruik gemaakt van 

beleidsdocumenten die buiten het kader van de EU zijn verschenen, maar over EU-materie 

handelen. Een voorbeeld van deze bronnen zijn verklaringen van belangrijke Europese politici 

in de nationale parlementen en/of in interviews. 
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Het merendeel van de bronnen waarop deze scriptie steunt zijn online beschikbaar. De 

Europese Unie heeft heel wat beleidsdocumenten via verschillende websites online geplaatst. 

Relevant voor deze scriptie is de website van de Europese Commissie inzake 

uitbreidingsbeleid. Deze website heeft alle sleuteldocumenten van de Europese Commissie 

inzake het uitbreidingsbeleid van de EU die sinds 1997 zijn verschenen online beschikbaar 

gesteld. De website is toegankelijk via het volgende webadres: 

http://ec.europa.eu/enlargement/ 

Documenten die voor 1997 zijn verschenen, zijn op aanvraag beschikbaar in de archieven van 

de Europese Commissie.  

Ook de websites van de Raad van de EU, http://www.consilium.europa.eu/, stelt 

beleidsdocumenten online beschikbaar. De Raad beschikt eveneens over een archief.  

Naast websites en archieven van officiële EU-instellingen zijn ook andere organisaties begaan 

met het online beschikbaar stellen van EU-beleidsdocumenten. Een voorbeeld hiervan is het 

Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE). Dit Luxemburgs interdisciplinair 

onderzoeks- en documentatiecentrum is gespecialiseerd in onderzoek naar het Europese 

integratieproces. Het CVCE beschouwt haar missie als ‘het creëren, verspreiden en delen van 

kennis in een innovatieve digitale omgeving’.38 Binnen dit kader heeft de CVCE een digitale 

databank opgericht, waarin een heleboel beleidsdocumenten ter beschikking worden gesteld. 

De databank staat bekend onder de naam European Navigator (ENA) en is toegankelijk via 

het volgende webadres:39 

http://www.ena.lu/ 

Om de vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden, is dan ook dankbaar gebruik 

gemaakt van bovenstaande websites met beleidsdocumenten.  

 

 

                                                             

38 Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, <http://www.cvce.lu/>, geraadpleegd op 09.08.2011. 

39 Conform de gebruiksvoorwaarden van European Navigator (ENA) wordt in dit voetnotenapparaat en in de 
bibliografie telkens vermeld wanneer een document via ENA beschikbaar is. 
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5. STRUCTUUR  MASTERSCRIPTIE 
 

Voor het verdere verloop van deze masterscriptie wordt als volgt te werk gegaan: 

Het eerste hoofdstuk biedt niet alleen achtergrond, maar ook een eerste analyse van de 

Europese integratie. Na ruime aandacht voor de ideeën achter de Europese samenwerking, 

wordt vervolgens gefocust op de verdere Europese integratie waarbij zowel de verbreding als 

verdieping van de Unie wordt besproken. Een tweede deel focust op mensenrechten binnen 

deze Europese integratie.  

Hoofdstuk drie handelt over de Europese samenwerking inzake mensenrechten in de jaren 

zeventig en tachtig, binnen het kader van de uitbreiding met Griekenland, Portugal en Spanje. 

In dit hoofdstuk wordt het mensenrechtenbeleid bij deze uitbreiding onder de loep genomen, 

om vervolgens het ideaaltype van samenwerking van de Unie in deze periode te bepalen. 

Hoofdstuk vier bestudeert de Europese samenwerking na de Val van de Muur in 1989. Hierbij 

wordt stilgestaan bij de uitbreidingsgolf met de staten uit Centraal- en Oost-Europa. Ook hier 

wordt eerst het mensenrechtenbeleid geanalyseerd om vervolgens het ideaaltype van Europese 

samenwerking in deze periode te bepalen. 

Hoofdstuk vijf gaat als uitleiding even dieper in op de toekomstige uitbreiding van de EU met 

aandacht voor de kwestie Turkije.  

De masterscriptie rond af met een algemeen besluit waarin de evolutie van de ideaaltypes van 

de EU wordt geformuleerd.  
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HOOFDSTUK TWEE – DE EUROPESE INTEGRATIE IN IDEEËN 
 

Met de oprichting van de Europese gemeenschappen in de jaren vijftig is de Europese 

samenwerking officieel van start gegaan. Twee evoluties kenmerken deze samenwerking. 

Enerzijds hebben de lidstaten steeds meer beleidsdomeinen binnen de organisatie 

geïntegreerd. Anderzijds heeft de organisatie steeds meer landen geïntegreerd. Meer dan 

twintig Europese staten zijn intussen tot de EU toegetreden en negen landen zijn hier op dit 

moment in meerdere of mindere mate mee bezig.40  

Om de Europese integratiegeschiedenis als relevant voor deze masterscriptie te beschrijven, 

wordt in dit hoofdstuk vertrokken van de eerste Europese samenwerkingsinitatieven na de 

Tweede Wereldoorlog, die geleid hebben tot de oprichting van de eerste Europese 

gemeenschappen.  

Daarna wordt de Europese integratie bestudeerd aan de hand van de verschillende 

uitbreidingsgolven van de EU. Hierbij wordt telkens de vraag gesteld wat de Europese staten 

tot een steeds nauwere en bredere samenwerking heeft gedreven. De focus is tot slot eveneens 

gericht op het debat dat zich rond elke uitbreidingsgolf voltrekt en via verschillende 

verschijningsvormen telkens weer tot uiting komt, wat in dit hoofstuk een leidraad vormt 

doorheen de Europese uitbreidingsgeschiedenis. 41  

Tot slot wordt de rol van mensenrechten binnen deze Europese integratie kort aangeraakt. Er 

wordt dieper ingegaan op wat mensenrechten zijn, hoe deze wereldwijd worden behandeld en 

of de EU-samenwerking een meerwaarde kan bieden in dit domein.  

In het verdere verloop van deze masterscriptie zal telkens de benaming EU worden gebruikt 

als verwijzing naar deze organisatie, waarbij ook de voorlopers van de EU in beschouwing 

worden genomen. Indien de organisatie wordt besproken in een specifieke tijdsperiode, zal de 

corresponderende benaming uit die periode worden gebruikt.  

                                                             

40 Voor een schematisch overzicht van de toegetreden landen en de huidige kandidaat-lidstaten, zie bijlage 4. 

41 Voor een schematisch overzicht van de Europese integratie zie bijlage 3 inzake verdrags- en naamwijzigingen 
en bijlage 4 met alle uitbreidingsgolven. 
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1. HET IDEE EUROPA 
 

 

1.1. DE IDEOLOGISCHE ONDERBOUW VAN DE  EUROPESE INTEGRATIE 

 

Het is niet evident een begindatum voor de Europese samenwerking te bepalen. Nog 

moeilijker is het een datum te vinden wanneer het idee van een verenigd Europa is ontstaan. 

De ideeën omtrent een mogelijke samenwerking tussen de Europese staten zijn veel ouder dan 

de praktische invulling ervan. Bovendien bestaat er geen consensus over hoe die Europese 

samenwerking het best kan worden ingevuld. Ali El-Agraa stelt dat het idee van Europese 

eenheid diep geworteld is in het Europese denken. 42 In de veertiende eeuw ontstond bij een 

zekere Pierre Dubois reeds het idee van een verenigd Christendom in Europa. In de 

zeventiende werd een Europese samenwerking beschreven door William Penn, dat door hem 

een “State of Europe” werd genoemd.43 In de negentiende eeuw opperde Pierre-Joseph 

Proudhon het idee van een Europese Federatie. Toch is het wachten op de Eerste 

Wereldoorlog voor het idee van een verenigd Europa effectief op de politieke agenda wordt 

geplaatst. El-Agraa stelt dat politici pas na deze oorlog het concept van een verenigd Europa 

serieus in overweging namen.44 Graaf Coudenhove-Kalergi, Oostenrijks politicus, richt de 

Pan-Europese Beweging op met als streefdoel een Verenigde Staten van Europa. De Franse 

en Duitse ministers van buitenlandse zaken Briand en Stresemann zien wel wat in een 

Europese Unie binnen het breder kader van de Volkerenbond. De ideeën achter deze Europese 

vereniging waren volgens El-Agraa zowel politiek als economisch van aard. Op politiek 

gebied streefde de Europese beweging naar een langdurige vrede in Europa. Op economisch 

gebied zag de beweging belang in de uitbreiding van de markt, binnen het kader van de 

liberale theorie van de vrije markt van Adam Smith. Het idee van een verenigd Europa wordt 

in de jaren dertig echter lang niet door iedereen gedeeld. Het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog brengt een abrupt einde aan de droom van Briand en co.  

                                                             

42 A. El-Agraa, “A history of European integration and evolution of the EU”. In: EL-AGRAA (A.) (ed.). The 
European Union. Economics and Policies. Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 23. 

43 A. El-Agraa, “A history of European integration and evolution of the EU”, pp. 23-24. 

44Ibidem, pp. 23-24. 
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Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog zijn de omstandigheden op het Europese 

continent voorgoed veranderd. Volgens Urwin blijkt de Tweede Wereldoorlog een katalysator 

voor een hernieuwde interesse in Europese eenheid. 45 Deze interesse wordt aangewakkerd 

door een combinatie van nieuwe krachten enerzijds en een intensivering van oudere krachten 

anderzijds, die zorgen voor actie op Europees niveau.46 In de eerste plaats heeft Europa nood 

aan vrede en stabiliteit. In dit opzicht is Europa erg bezorgd om een mogelijke nieuwe 

agressie van Duitsland. Een oplossing voor het Duitse probleem wordt gevonden in het idee 

van de rattachement. Dit idee stelt dat Duitsland in Europa moet geïntegreerd worden, maar 

op een manier dat het land niet kan domineren.47 In tweede instantie is de economische 

situatie van Europa zorgwekkend. Het Europese continent verkeert in chaos. Europa is 

economisch uitgeput met heel wat armen, werklozen, daklozen en het virtuele bankroet van de 

Europese staten. Bovendien krijgt het onstabiele Europa al gauw te maken met de oprukkende 

macht van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) in het oosten van het 

continent en de dreiging van atoomwapens. De angst dat de USSR het vacuüm die de oorlog 

in Europa heeft gecreëerd zal invullen, leidt tot de nood aan een sterk West-Europa. 

Bovendien is de aloude ideologie van het nationalisme door de oorlog in diskrediet gebracht. 

Nationalisme wordt voortaan als de belangrijkste vijand van de vrede beschouwd, 

samenwerking wordt het nieuwe ideaal.48 Na de Tweede Wereldoorlog overheerst een gevoel 

van idealisme dat van Europa een sterk, onafhankelijk, welvarend en bovenal vredevol 

continent wil maken.49 Volgens de Franse politici Monnet en Schuman is Europa meer dan 

een economisch of een politiek concept, het is een moreel idee. Volgens Watts ontstaat na de 

Tweede Wereldoorlog dan ook een nieuwe onderneming in de internationale betrekkingen 

met als hoofddoel vrede en verzoening.50 Dit Europa als moreel idee blijkt een verzamelnaam 

voor een hele reeks afzonderlijke ideeën, met als doel een samenwerking in Europa. Er 

                                                             

45 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”. In: CINI (M.) (ed.). European Union Politics. 
Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 12. 

46 A. El-Agraa, “A history of European integration and evolution of the EU”, p. 24. 

47 D. Watts, The European Union. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2008, p. 6. 

48 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, pp. 13-14. 

49 D. Watts, The European Union, p. 6. 

50 Ibidem, p. 6. 
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bestond dan wel een brede consensus over de wenselijkheid en het principe van een verenigd 

Europa, zelden bestond er een consensus over de invulling hiervan.51 

Het federalisme is een eerste mogelijke invulling van een verenigd Europa. Het idee van het 

federale Europa wordt reeds in de Tweede Wereldoorlog beschreven door Altiero Spinelli in 

zijn Venote Manifesto, waarin hij de wens uitdrukt tot de creatie van een Verenigde Staten 

van Europa over te gaan. Hij ziet een verenigd Europa als prioriteit voor een na-oorlogse 

vrede. Ook Winston Churchill is een hevige voorstander van dit ideaal, dat hij omschrijft als 

het verenigen van krachten, als de her-creatie van de Europese familie door het te voorzien 

met een structuur dat zorgt voor vrede, veiligheid en vrijheid.52 In 1948 wordt binnen de 

federalistische ideologie de Europese Beweging opgericht. 53  Deze beweging heeft de creatie 

van instellingen die leiden tot een federaal Europa als doel. De Europese Beweging kent 

nationale organisaties binnen negentwintig landen, met aanhangers van alle politieke 

strekkingen. De Europese Beweging pleit voor de nood aan een “voice of Europe”, als 

tegenwicht voor de twee grootmachten van dat moment: de Verenigde Staten van Amerika 

(VSA) enerzijds en de USSR anderzijds.54  

Niet iedereen is het idee genegen onmiddellijk tot een federaal Europa over te gaan. 

Sommigen zien meer belang in de voorzichtige en pragmatische aanpak van het 

functionalisme. Het functionalisme ziet de Europese integratie als een langzaam proces en 

hanteert een stapsgewijze graduele aanpak, waarbij de nationale soevereiniteit langzaamaan 

naar het Europese niveau wordt doorgeschoven. Een eerste aanzet tot Europese integratie is 

binnen het functionalisme het streven naar een economische unie. Deze aanpak wordt 

gehanteerd door Schuman en Monnet, de grondleggers van de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal (EGKS). Het einddoel van Schuman en Monnet is echter, net zoals de meeste 

functionalisten, een federaal Europa.  

Een laatste visie op de Europese samenwerking is het intergouvernementalisme. Dit idee is 

minder vernieuwend, aangezien de belangrijkste beslissingsmacht nog steeds bij de 

regeringen van nationale staten ligt. Het intergouvernementalisme stelt dat 
                                                             

51 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, p. 13. 

52 D. Watts, The European Union., p. 7. 

53 Ibidem, p. 7. 

54 A. El-Agraa, “A history of European integration and evolution of the EU”, p. 24. 
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regeringsvertegenwoordigers de nationale soevereiniteit zoveel mogelijk moeten behouden en 

daarom de centrale rol in de Europese samenwerking moeten spelen. Samenwerking doet zich 

enkel voor indien ze voordelen biedt voor alle staten. Europese integratie vindt bij 

intergouvernementalisten dan ook slechts plaats wanneer er sprake is van overlappende 

nationale belangen. 

 

1.2. DE EERSTE SAMENWERKINGSVERBANDEN IN EUROPA 

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog worden in Europa de eerste samenwerkingsverbanden 

opgericht omwille van politieke of economische belangen.  

Een eerste initiatief voor economische samenwerking in Europa wordt door de VSA 

gepromoot met de creatie van het Marshallplan. Het Marshallplan zorgt voor de broodnodige 

middelen om de Europese economische situatie, waaronder de financiële crisis in de 

kolensector, aan de hand van een genereus kredietbeleid te verbeteren en zo het doel van 

stabilisatie in Europa te bereiken.55 Om Amerikaanse steun te verkrijgen, moeten de Europese 

landen samenwerken. Dit leidt tot de creatie van de Organisatie voor Europese Economische 

Samenwerking (OEES), waarbinnen Europa gezamenlijk beslist over hoe de Amerikaanse 

hulp te besteden.56 Op die manier probeerde de VSA in West-Europa een sterke bondgenoot 

te creëren binnen het kader van de Koude Oorlog.  

Met het Verdrag van Brussel in 1948 wordt een eerste politiek samenwerkingsverband 

opgericht. Deze samenwerking voltrekt zich rond de Frans-Engelse alliantie,  met de Benelux-

landen als bijkomende leden en krijgt de benaming West-Europese Unie (WEU). De 

organisatie heeft economische en culturele objectieven, maar is in eerste instantie erg begaan 

met het waarborgen van de Europese stabiliteit en de kans op een mogelijk nieuwe Duitse 

agressie. Frankrijk vindt daarom erg belangrijk dat Duitsland onder controle wordt geplaatst. 

Controle van het economisch sterke Duitse Ruhrgebied is voor Frankrijk een vereiste. Van 

Middelaar stelt dat de controle over dit gebied een dubbele functie had: “ Het gebied diende 

                                                             

55 R. Perron, « La signification de la CECA de 1945 à 1958. » In: Journal of European Integration History, 3 
(1997), 2, p. 61. 

56 In 1961 zal de OEES haar naam veranderen in 0ES0: Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling. 
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tegelijk als ‘onderpand’ dat de Duitse dreiging neutraliseerde en als ‘hulpmiddel’ dat 

Frankrijk in staat stelde een industriemacht te worden.”57  

In 1948 wordt bovendien een Congres van Europa georganiseerd, wat in 1949 tot de 

oprichting van de Raad van Europa zal leiden. Op het Congres van Europa komt het tot een 

clash tussen de intergouvernementalistische en supranationalistische visies  rond het al dan 

niet beperken van de nationale soevereiniteit. De Raad van Europa zal uiteindelijk op een 

intergouvernementalistische manier werken, wat voornamelijk door het Verenigd Koninkrijk 

en de Scandinavische landen gewenst was. Het doel van de Raad van Europa is het bekomen 

van een grotere eenheid tussen haar leden omwille van het vrijwaren en realiseren van de 

ideëen en principes, waaronder mensenrechten, die ze als haar gedeelde erfenis beschouwd.58 

Omwille van de Britse angst voor het verlies van soevereiniteit heeft de Raad van Europa 

geen effectieve macht.59  

Terzelfdertijd wordt in het Noord-Atlantische gebied binnen het kader van de Koude Oorlog 

een voornamelijk militair samenwerkingsverband opgericht. Deze Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie (NAVO) is gebaseerd op de Truman Doctrine. De Truman Doctrine pleit 

voor de oprichting van een “protective shield” dat West-Europa in staat stelt zich in alle 

vrijheid op politiek en economisch gebied te ontwikkelen zonder tijd en middelen aan 

militaire defensie te moeten besteden.60 Deze samenwerking met West-Europa levert de VSA, 

net zoals het Marshallplan, binnen het kader van de Koude Oorlog een strategisch voordeel 

op. Al gauw overschaduwde de NAVO het belang van de WEU.61  

 

 

 

                                                             

57 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin. Brussel, Historische Uitgeverij, 
2009, p. 197. 

58 D. Watts, The European Union., p. 11. 

59 Ibidem, p. 11. 

60 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, p. 14-15. 

61 D. Watts, The European Union., p. 10. 
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1.3. HET GEMEENSCHAPSIDEE 

 

Ondanks de eerdere Europese samenwerkingsverbanden, blijft de nood bestaan aan een ander 

soort Europese integratie Deze nood is het gevolg van de gebeurtenissen die zich in een snel 

tempo voordoen in de na-oorlogse periode. Concreet ontspint het zich rond de kwestie 

Duitsland, dat voornamelijk voor Frankrijk zo belangrijk blijkt te zijn. West-Duitsland wordt 

veel te vroeg naar Franse zin ‘vrijgelaten’ wanneer de geallieerde controle zich reeds enkele 

jaren na de Tweede Wereldoorlog terugtrekt. Terzelfdertijd zorgt het begin van de Koude 

Oorlog voor de totstandkoming van een Ijzeren Gordijn in Europa. Van Middelaar stelt dat 

“deze snelle omwenteling in de naoorlogse Europese verhoudingen” de “kwestie Duitsland in 

een geheel nieuw licht” plaatste.62 Frankrijk verandert haar visie over Duitsland op radicale 

wijze door te pleiten voor een Frans-Duitse samenwerking. Deze verandering in Franse visie 

is bedacht door Jean Monnet en opgebouwd aan de hand van een dubbele gedachtegang. 

Enerzijds, stelt Monnet, kan economische ontwikkeling en welvaart het best bereikt worden 

op Europees niveau. Anderzijds kan vrede en stabiliteit in Europa enkel bereikt worden door 

het uitvoeren van het idee van de rapprochement, namelijk een samenwerking tussen de 

historische rivalen Frankrijk en Duitsland. Het idee van Monnet wordt al gauw ondersteund 

door Robert Schuman, de Franse minister van buitenlandse zaken. Hij pleit voor een Frans-

Duitse samenwerking rond kolen en staal door de creatie van een Europese Gemeenschap die 

samenwerkt rond kolen en staal. Deze EGKS biedt een uitweg voor de kwestie Duitsland, 

omdat het land via de EGKS kan gecontroleerd worden. De EGKS kent immers voor het eerst 

in de geschiedenis van West-Europa een systeem waarbij een deel van de nationale 

soevereiniteit wordt afgestaan aan een supranationale autoriteit, dat de Hoge Autoriteit wordt 

genoemd.63 Deze Hoge Autoriteit krijgt gelimiteerde maar reële macht om het supranationale 

principe te doen respecteren.64 Hiernaast wordt ook een Raad van Ministers in het bestuur van 

de EGKS betrokken om de belangen van de lidstaten te verdedigen. In zijn Mémoires zal 

Monnet later verklaren dat er geopteerd is voor een samenwerking inzake kolen en staal 

omdat deze enerzijds de sleutel waren tot economische macht en anderzijds de 
                                                             

62 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin., p. 199. 

63 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, p. 16-18. 

64 M. Bitsch, « La première institution supranationale : du nouveau sur l’histoire de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier. » In : Journal of European Integration History, 1 (1995), 1, p. 
129.  
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basismaterialen waren voor de vervaardiging van oorlogswapens.65 De dubbele functie van 

deze industrieën gaf de EGKS bijgevolg een symbolische betekenis. Konrad Adenauer, de 

eerste bondskanselier van West-Duitsland, stond positief tegenover het Schumanplan. Het 

was dan ook de West-Duitse ambitie zich op politiek, economisch en militair gebied met 

West-Europa te verbinden en Europa er op die manier van te overtuigen dat het agressieve 

nationalisme van Duitsland voorgoed verleden tijd is.66 Het Schumanplan was dan wel in 

eerste instantie aan Duitsland gericht, het stond terzelfdertijd open voor andere Europese 

landen. Van meet af aan was echter duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk zich hierin niet kon 

vinden.67 Het Verenigd Koninkrijk staat wantrouwig tegenover al wat de nationale 

soevereiniteit kan schenden. Het land wil enkel deelnemen indien de EGKS zoals de eerder 

gestichte Europese samenwerkingsverbanden op intergouvernementele wijze zou gaan 

samenwerken. Begin jaren vijftig is het Verenigd Koninkrijk nog steeds een wereldmacht 

doordat het kan beschikken over het Britse koloniale rijk. Wegens de banden van het 

Verenigd Koninkrijk met het koloniale rijk enerzijds en de speciale relatie dat het land met de 

VSA aanging anderzijds, is toetreding tot de EGKS geen must voor het land. Vier andere 

West-Europese landen blijken echter wel interesse te hebben voor het idee van de EGKS. Bij 

haar oprichting in 1951 telt de organisatie de volgende zes officiële leden: België, West-

Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De EGKS treedt officieel in werking in 

1952.  

Hoewel zowel Monnet als Schuman dromen van een federaal Europa, willen ze met een 

samenwerking inzake kolen en staal een concrete doelstelling behalen, dat minder 

beangstigend lijkt dan het idee zomaar een federale Europese unie te creëren. In die zin is de 

EGKS een praktische omzetting van het functionalisme. Het idee achter de EGKS gaat verder 

dan samenwerking binnen de oorlogsindustrieën van kolen en staal, aangezien het een 

gezamenlijke economische ontwikkeling op het oog heeft als eerste stap in de richting van een 

Europese federatie. Monnet stelt in een toespraak aan de Franse Assemblée Nationale dat de 

EGKS het begin is van Europa:  

                                                             

65 D. Watts, The European Union., p. 13. 

66 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, p. 17. 
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“We can never sufficiently emphasise that the six Community countries are the forerunners of 

a broader united Europe (…) Our Community is not a coal and steel producer’s association; 

it is the beginning of Europe.” 68 

 

1.4. DE MISLUKKING VAN EEN EUROPESE POLITIEKE INTEGRATIE 

 

Begin jaren vijftig wordt binnen het kader van de Koude Oorlog in Korea gevochten tussen 

enerzijds de USSR en bondgenoten en anderzijds de VSA en bondgenoten. Om de 

bondgenoten van de VSA te versterken wordt West-Duitsland gevraagd deel uit te maken van 

de NAVO en een militaire bijdrage te leveren. Frankrijk is sterk gekant tegen het idee dat 

West-Duitsland een aantal jaren na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog alweer 

militair actief wordt. Vanuit het Franse kamp wordt dan ook een idee gelanceerd om naar 

analogie met de EGKS een Europees militair samenwerkingsverband te creëren. Jean Monnet 

pleit voor de oprichting van een supranationale Europese Defensie Gemeenschap (EDG) als 

eerste stap in de richting van een Europese politieke gemeenschap. Binnen het 

neofunctionalisme, dat gelooft dat door funtionele samenwerking in één sector de nood aan 

functionele samenwerking in andere sectoren ontstaat, wordt de creatie van een nieuw 

samenwerkingsverband als een logisch vervolg van de EGKS-samenwerking beschouwd. 

Deze evolutie naar meer supranationale samenwerking in Europa doet echter de grote vrees 

van het Verenigd Koninkrijk uitkomen, waardoor de Britten meteen tegen het plan zijn 

gekant.69 De EGKS-lidstaten staan echter wel positief tegenover het plan van Monnet en 

begin jaren vijftig werden dan ook de nodige stappen ondernomen om tot de oprichting van 

een EDG over te gaan. Zo ver is het echter nooit gekomen, omdat het Franse parlement in 

augustus 1954 zelf tegen het plan van Monnet stemt. De mislukking is volgens Watts te 

verklaren wegens de te grote ambitie van het plan op een moment dat de EGKS nog niet eens 

de tijd had gehad zich te kunnen bewijzen.70 De mislukking van een Europese politieke 
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samenwerking betekent echter een terugval in de droom een verenigd Europa te creëren bij de 

Europese federalisten. De politieke integratie van Europa zal vanaf de mislukking van de 

EDG dan ook steeds moeilijk liggen en het zal jaren duren vooraleer ze opnieuw op de 

Europese agenda zal verschijnen. Toch betekent dit niet het einde van de droom naar 

Europese integratie. Binnen het netwerk van de andere Europese organisaties, zoals de Raad 

van Europa en de OEES, blijven de EGKS-lidstaten steeds erg betrokken bij een verdere 

Europese integratie. Binnen deze omgeving ontstond het idee om eventueel buiten het kader 

van de EGKS verdere integratie mogelijk te maken. 

 

1.5. EEN NIEUWE START VOOR EUROPA: DE VERDRAGEN VAN ROME 

 

De creatie van een politieke samenwerking is met het Franse non in augusts 1954 dan wel 

mislukt, volgens El-Agraa is de kracht van de Europese Beweging zodanig groot dat ze in 

1955 reeds nieuwe ideeën naar voren brengt.71 Dit maal komt het initiatief niet vanuit Franse 

hoek, maar van de Benelux-landen met vooral Nederland en de Belg Paul-Henri Spaak als 

grote bezielers. De Benelux-landen organiseren in 1955 een conferentie te Messina met de zes 

ministers van buitenlandse zaken van de EGKS-lidstaten. De conferentie te Messina werd 

gezien als een mogelijkheid om het Europese idee te herlanceren.72 Hierbij volgen de EGKS-

landen een nieuwe aanpak. Nu bewezen is dat politieke eenheid in Europa moeilijk te 

bereiken is, wordt er geopteerd om dit ideaal op de langetermijn te schuiven en op korte en 

middellange termijn voluit te gaan voor Europese economische integratie. De Europese 

federalisten gingen ervan uit dat deze economische integratie uiteindelijk toch wel tot 

politieke eenheid zou leiden. Volgens El-Agree wordt politieke integratie op deze manier via 

de achterdeur binnengebracht.73 Concreet wordt er te Messina afgesproken om een 

gezamenlijke markt en een douane-unie te creëren, naar voorbeeld van de Benelux-landen, die 

reeds in 1948 een douane-unie bewerkstelligden. Dit laatste deed het Verenigd Koninkrijk, 

dat wederom bij de plannen werd uitgenodigd, opnieuw afhaken. Het Verenigd Koninkrijk 

was enkel te vinden voor de creatie van een vrije handelszone en vond een douane-unie veel 
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te ver gaan. In 1960 zal zij samen met Denemarken, Oostenrijk, Portugal, de Scandinavische 

landen en Zwitserland de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) oprichten om tot de creatie 

van een vrije handelszone over te gaan.  Enkel de zes EGKS-lidstaten blijken bereid de 

sprong voorwaarts te wagen en tot de creatie van een eenheidsmarkt en een douane-unie over 

te gaan.74 In 1957 wordt het Verdrag van Rome gesloten dat tot de oprichting van een 

Europese Economische Gemeenschap (EEG) overgaat. In de preambule van het Verdrag 

blijkt dat de EEG minder concreet te werk gaat dan de EGKS en dat ze pleit voor een veel 

verstrekkendere  samenwerking. De doelstelling van de EEG wordt dan ook als volgt 

omschreven: 

“ (…) to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe.”75 

In de eerste plaats opteert de EEG voor de installatie van een gezamenlijke markt via een 

transitieperiode dat twaalf jaar zal aanslepen. De gezamenlijke markt zal gebaseerd zijn op de 

vier economische vrijheden: vrij verkeer van kapitalen, goederen, diensten en personen. De 

institutionele structuur van de EEG wordt ontleend aan de EGKS. De intergouvernementele 

Raad van Ministers blijft bestaan om de belangen van de lidstaten te waarborgen. Het hoogste 

supranationaal orgaan, de Hoge Autoriteit, wordt omgevormd tot een Europese Commissie. 

Bovendien wordt overgegaan tot de oprichting van een Europees Hof van Justitie om 

discussies over de wetgeving in functie van de interne markt het hoofd te bieden. De EGKS 

blijft echter naast de EEG verder bestaan, net zoals een tweede organisatie die in Rome in het 

leven wordt geroepen en bekend staat onder de naam Europese Gemeenschap voor 

Atoomenergie (Euratom).76 Euratom heeft als doel het promoten van samenwerking in de 

ontwikkeling van nucleaire energie voor vreedzame economische doeleinden. Zowel de EEG 

als Euratom zijn officieel in werking gesteld in 1958. 

Watts besluit dat de Europese staten sinds de mislukking van de EDG en een eventuele 

politieke samenwerking hun lesje hebben geleerd.77 De leidende Europese politici zien 

                                                             

74 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, p. 19. 

75 Verdrag van Rome. Rome, 15.03.1957, p. 2. 

76 In 2002 is de EGKS formeel opgehouden te bestaan. De resterende bevoegdheden van de EGKS en Euratom 
zijn indertijd door de EG overgenomen. Zie hiervoor: G. Vermeulen,  Europese en internationale instellingen en 
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Europees federalisme nog steeds als een einddoel, maar hebben begrepen dat ze toegevingen 

moeten doen aan intergouvernementalisten opdat nationale regeringen nog steeds de belangen 

van hun land kunnen verdedigen. Federalisten hebben begrepen dat de Europese integratie een 

werk van lange duur zal worden. De periode die met de oprichting van de EEG voor de 

Europese integratie aanbreekt, ziet Luuk van Middelaar als een periode die  in het teken staat 

van het wachten: 

“Wachten begint als men een ‘nee’ opvat als ‘nog niet’. Dat is hoe figuren als Spaak en 

Adenauer het non van augustus 1954 uitlegden. De tijdlijn naar een Europese politieke 

gemeenschap (…) werd weer uitgerold naar een verre toekomst. Haast u langzaam, werd het 

devies.”78 
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2. DE EUROPESE INTEGRATIE IN VOGELVLUCHT 
 

De problemen die de lidstaten na de oprichting van de EEG in de jaren zestig zullen ervaren, 

zijn problemen die sindsdien altijd centraal zullen staan in de Europese samenwerking.79 Deze 

problemen hebben te maken met de verdieping en de verbreding van de organisatie.  Neill 

Nugent omschrijft verbreding als de toetreding van nieuwe lidstaten en verdieping als de 

uitbreiding van beleidsbevoegdheden naar Europees niveau en de versterking van de 

instellingen.80 Het debat dat zich hieromtrent ontspint, wordt in de vakliteratuur het widening 

& deepening – debat ofwel het verbredings- en verdiepingsdebat genoemd.81  De focus van 

het verbredings- en verdiepingsdebat is gericht op een mogelijk conflict tussen de verbreding 

en de verdieping van de Europese integratie en op de omvang en de uitingswijze van dit 

conflict.82 Het conflict doet zich voor omdat zowel verdieping als verbreding belangrijk is 

voor de Europese integratie.83 Verbreding is van belang omwille van veiligheidsoverwegingen 

en de uitbreiding van de interne markt. Ook de verdieping is belangrijk omwille van de 

verdere economische en politieke integratie die tot een verenigd Europa leidt. Het 

verbredings- en verdiepingsdebat tracht dan ook een evenwicht te zoeken tussen de beide 

vormen van Europese integratie. Het verbredings- en verdiepingsdebat komt bij elke 

naderende toetredingsgolf tot uiting. Uitbreidingen zijn belangrijke momenten in de 

geschiedenis van de Europese organisatie, omdat het dé momenten bij uitstek zijn om als 

organisatie te reflecteren over wat men al bereikt heeft en waar men in de toekomst naar toe 

wil. Het verbredings- en verdiepingsdebat dat bij elke uitbreidingsgolf plaats vindt, kan aan de 

hand van een aantal verschijningsvormen worden onderscheiden.  

Een eerste verschijningsvorm is de invloed van de uitbreiding op de Europese agenda. Het 

vooruitzicht van een uitbreidingsgolf zorgt jaren voordat de toetreding van nieuwe lidstaten 
                                                             

79 D. W. Urwin, “The European Community: From 1945 to 1985”, p. 21.  

80 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 63. 

81 Term ontleend aan Karen Smith. Zie hiervoor: K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality.” In: CREMONA (M.) (ed.). The Enlargement of the European Union. Oxford, Oxford University 
Press, 2003, p. 107. 

82 N. Nugent, European Union Enlargement, pp. 62-65. 

83 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, pp. 105-108. 
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plaatsvindt voor agenda-setting. Voorafgaand aan een uitbreiding wordt namelijk 

gediscussieerd over wat de Unie moet doen om deze uitbreiding het hoofd te bieden. De 

belangrijke uitbreidingsgerelateerde thema’s die de Europese agenda bepalen houden 

enerzijds verband met hervormingen en anderzijds met de mate waarin bepaalde 

beleidsdomeinen binnen de organisatie belangrijk worden geacht. 

Een tweede belangrijke verschijningsvorm van het verbredings- en verdiepingsdebat zijn de 

hervormingen die zich naar aanleiding van een uitbreiding voordoen. Hierbij gaat het zowel 

om constitutionele als institutionele hervormingen. Constitutionele hervormingen ontstaan 

wanneer binnen de gemeenschappen de overtuiging heerst dat bepaalde elementen zodanig 

veranderd zijn of zodanig moeten veranderen, dat er een (andere) rechtsgrondslag voor nodig 

is. Een nakende uitbreiding kan deze elementen naar voren schuiven en mede-

verantwoordelijk zijn voor een verdragswijziging. Neill Nugent ziet vanaf de Zuidelijke 

uitbreidingsgolf een link tussen uitbreidingsgolven en verdragswijzigingen als gevolg van het 

verbredings- en verdiepingsdebat.84 Institutionele hervormingen zijn hervormingen van de 

historisch gegroeide instellingen. Vos stelt dat institutionele hervormingen vaak voorkomen in 

de verdragswijzigingen en erop gericht zijn “de instellingen vlotter en democratischer te doen 

functioneren”.85 Institutionele hervormingen vinden eveneeens vaak plaats binnen het kader 

van een toekomstige uitbreiding. Wanneer de Unie uitbreidt, moet men immers met een steeds 

grotere groep lidstaten besluiten nemen. Om dit efficiënt te laten verlopen zijn hervormingen 

nodig zoals verandering in de gevolgde besluitvormingsprocedures, de samenstelling en de 

interne manier van beslissen van een instelling. 

Op sommige momenten verschillen de Europese staten van idee over hoe ver de Europese 

integratie moet gaan. Doordat de organisatie steeds groter wordt, is het steeds moeilijker om 

hierin een compromis te vinden. Het Europees beleid kent volgens Bruno De Witte dan ook 

een overgang van een uniform beleid, waarbij alle lidstaten hetzelfde beleid kennen, naar een 

beleid van flexibiliteit en differentiatie, waarbij een kleine groep lidstaten vrijwillig en binnen 

het institutionele kader van de organisatie dieper samenwerkt op een bepaald domein.86 De 

Witte stelt dat processen van flexibilisering en differentiatie los van de uitbreidingsgolven 

                                                             

84 N. Nugent, European Union Enlargement, pp. 60-67. 
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ontstonden, maar door de uitbreiding meer aantrekkelijk en zelfs onafwendbaar worden, 

aangezien het steeds moeilijker wordt om een eenvormig beleid uit te stippelen met een 

groeiend ledenaantal.87 Flexibiliteit en differentiatie  kunnen dus eveneens als een 

verschijningsvorm van het debat beschouwd worden. 

Tot slot kunnen de toetredingsvoorwaarden die aan de nieuwkomers gesteld worden als  

verschijningsvorm worden aanzien. Toetredingscriteria maken duidelijk wat kandidaat-

lidstaten moeten respecteren en waaraan ze moeten voldoen om deel te kunnen uitmaken van 

de organisatie. Ze kunnen bijgevolg als een uiting van de principiële waarden en daarom als 

de kern van het Europese integratiedenken worden beschouwd.  

De bovenstaande verschijningsvormen van het verbredings- en verdiepingsdebat zullen 

doorheen het geschiedkundig overzicht van het uitbreidingsbeleid gebruikt worden om het 

debat dat zich rond elke uitbreidingsgolf afspeelt, te reconstrueren. Op die manier is de 

Europese uitbreidingsgeschiedenis een belangrijke indicator voor de verdere Europese 

economische én politieke integratie, dat zich na de Verdragen van Rome heeft afgespeeld.  

 

2.1. DE EERSTE UITBREIDING: SAMENWERKING IN DE JAREN ZESTIG 

 

Na de oprichting van de EEG en Euratom door de Verdragen van Rome, en de eerdere 

oprichting van de EGKS, werpt Frankrijk zich op als “natuurlijk leider van de Zes”.88 Onder 

invloed van haar populaire president Charles de Gaulle kan het de Europese integratie wegens 

de afwezigheid van het Verenigd Koninkrijk grotendeels naar eigen zin vormgeven.89 De 

Gaulle kent geen problemen met de EEG wanneer deze zich leende als een middel om de 

Franse invloed in West-Europa te behouden. Hij vreest echter wel voor het verlies van de 

Franse soevereiniteit. In 1960 vat hij dan ook het plan op om een nieuwe injectie te geven aan 

intergouvernementele samenwerking door  een  unie van staten op te richten die samenwerken 

op gebied van buitenlands- en defensiebeleid. Dit Fouchetplan moet leiden tot een politieke 

unie. Het plan kan echter enkel op steun rekenen van West-Duitsland. Van Middelaar stelt dat 
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dit binnen het kader van de lidmaatschapsaanvraag van het Verenigd Koninkrijk in 1961 moet 

worden geïnterpreteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft zich tot dan toe altijd tegen de 

plannen voor een Europese niet-intergouvernementele integratie verzet, maar de veranderende 

omstandigheden wijzigen de visie van het land. Het Verenigd Koninkrijk is aan het begin van 

de jaren zestig niet langer een wereldmacht en heeft steeds minder profijt van haar speciale 

relatie met de VSA. Economisch gezien focust het Verenigd Koninkrijk veel minder dan 

voorheen op de Commenwealth en steeds meer op het welvarende contintent.90 Vijf EEG-

lidstaten zijn meteen voorstander voor een Britse toetreding, Frankrijk echter niet. De Gaulle 

vreest de nieuwe Franse macht op het continent te verliezen indien het Verenigd Koninkrijk 

toetreedt. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken Joseph Luns gelooft dat Frankrijk 

tot alles in staat is om de Britse toetredingsaanvraag te weigeren en op die manier zich van het 

leiderschap binnen “la Petite Europe” te verzekeren.91 Juist omwille van die groeiende Franse 

macht zijn de overige EEG-lidstaten de Britse toetreding goed gezind.92 Het plan van de 

Gaulle om een politieke unie te vormen mislukt dan ook omdat de kleine landen uit angst 

voor een Franse (en Duitse) overmacht in de EEG de Britse toenadering, in tegenstelling tot 

Frankrijk, genegen zijn. België en Nederland stellen het Fouchetplan enkel te willen uitvoeren 

wanneer het Verenigd Koninkrijk erbij betrokken wordt, wat voor de Gaulle ondenkbaar is.93 

In de keldering van zijn Fouchetplan ziet de Gaulle de bewaarwording van zijn verdenking 

dat de EEG een rem kan zijn op de ambities van Frankrijk.94 Urwin plaats de angst van de 

Gaulle binnen het kader van de strijd tussen supranationale en intergouvernementalistische 

strekkingen, die gevoed worden door veranderingen in de jaren zestig die leiden tot een meer 

supranationale manier van samenwerking. Het Europees Parlement krijgt meer macht en 

betreffende de besluitvormingsmethode wordt in bepaalde beleidsdomeinen van unanimiteit 

naar meerderheidsstemming overgegaan. Het Frankrijk van de Gualle is tegen deze 

supranationale principes gekant. De situatie met Frankrijk escaleert zodanig dat Frankrijk op 
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een gegeven moment niet meer komt opdagen op de EEG-vergaderingen.95 Uiteindelijk wordt 

in 1966 te Luxemburg een compromis gesloten dat een tegemoetkoming is aan de 

intergouvernementele strekking door te bepalen dat elke EEG-lidstaat haar veto kan stellen 

wanneer de vitale belangen van de lidstaat in het gedrang zijn. In 1967 stelt Frankrijk dan ook 

opnieuw haar veto bij een tweede Britse toetredingsaanvraag. Volgens van Middelaar doet 

deze moelijke periode met Frankrijk in de jaren zestig de overige vijf EEG-landen er even van 

dromen een Nieuw Europa van de Zes te creëren, met het Verenigd Koninkrijk op de plaats 

van Frankrijk.96 Van Middelaar stelt dat er echter iets bestond, wat hij “gezamenlijke dwang” 

noemt, dat de EEG-leden hiervan deed afzien.97 De belangen van de leden waren volgens hem 

te zeer vervlochten. Hij stelt dat deze “gezamenlijke dwang” in de meest positieve visie als  

een “Gemeenschapsgeest” kan worden geformuleerd en in meer negatieve visie kan 

beschouwd worden als een angst voor de schade die men zou leiden bij verwijdering van 

Frankrijk uit de EEG. Van Middelaar besluit dan ook dat het EEG-lidmaatschap “een 

politieke band met een sterke, eigen dwang” betekent.98 Het was voor de vijf overige EEG-

landen en het Verenigd Koninkrijk dan ook duidelijk dat elke vorm van verandering moest 

wachten op het aftreden van De Gaulle. Wanneer deze in 1969 aftreedt en wordt vervangen 

door Georges Pompidou brengt dit een verandering in de Franse positie tegenover het 

Verenigd Koninkrijk teweeg. Pompidou ziet in het Verenigd Koninkrijk een tegenwicht voor 

het steeds sterker wordende West-Duitsland. Bovendien kan een Britse toetreding 

economische voordelen opleveren.  

In juni 1970 wordt het Britse lidmaatschapsaanvraag eindelijk aanvaard en gaan de 

toetredingsonderhandelingen van start. Samen met het Verenigd Koninkrijk hebben ook 

Denemarken, Ierland en Noorwegen het lidmaatschap aangevraagd. Zij hadden in principe al 

eerder kunnen toetreden omdat er nooit een veto tegen hen is gesteld, maar hebben ervoor 

gekozen op het Verenigd Koninkrijk te wachten. De toetredingsaanvragen van de drie landen 

vinden dan ook voornamelijk plaats omwille van de sterke economische en historische banden 

met het Verenigd Koninkrijk.99 Het Noorse volk zal in 1972 echter in een referendum tegen 
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de toetreding van Noorwegen tot de EEG stemmen, waardoor Noorwegen ertoe gebonden is 

om de toetreding te annuleren. Tijdens het toetredingsproces vinden geen grote hervormingen 

plaats. De agenda wordt voornamelijk overheerst door economische aangelegenheden. In deze 

periode wordt slechts één expliciet toetredingscriterium aan kandidaat-lidstaten gesteld, 

namelijk dat zij Europees moet zijn.100 Volgens Andrew Williams kunnen er wel impliciete 

toetredingscriteria worden onderscheiden.101 Hij stelt dat er bijgevolg sprake is van impliciete 

conditionaliteit. Al van bij de eerste uitbreidingsgolven wordt duidelijk dat kandidaat-

lidstaten aan een aantal economische voorwaarden moeten voldoen om op die manier mee te 

werken aan de interne markt-doelstelling van de EEG. 

De weinige verschijningsvormen wijzen erop dat een echt verbredings- en verdiepingsdebat 

nog niet aan de orde is. Het belangrijkste debat werd in de jaren zestig gevoerd tussen 

Europese federalisten, die een meer supranationale manier van samenwerking willen 

bekomen, en tussen intergouvernementalisten, die nationaal zelfbelang boven alles 

plaatsen.102 De Europese integratie in de jaren zestig vat Watts dan ook samen als economisch 

sterk maar politiek zwak. Hij besluit daarop, net zoals het al eerder ook door van Middelaar 

werd gezegd, dat het een periode is van wachten op verdere Europese integratie:  

“A fresh injection of political will might be expected to move forward the process of 

integration.”103  
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 2.2. DE ZUIDELIJKE UITBREIDING: SAMENWERKING IN DE EUROPESE 

GEMEENSCHAPPEN IN DE JAREN ZEVENTIG EN TACHTIG 

 

Begin de jaren zeventig is er heel wat veranderd voor de drie Europese gemeenschappen. Het 

Europa van de Zes is na de toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk 

op 1 januari 1973 het Europa van de Negen geworden. De jaren zeventig zullen eveneens het 

toneel zijn van een ontdooiing in de Koude Oorlog. In 1974 wordt de Conferentie voor 

Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) in Helsinki opgericht, onder impuls van de 

USSR.104 In deze organisatie zullen West- en Oost-Europa, niettegenstaande het Ijzeren 

Gordijn, samenwerken op voornamelijk economisch gebied. De drie grote EEG-landen 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en West-Duitsland gaan begin de jaren zeventig met een 

nieuwe vertegenwoordiger naar de EEG, na de aanstelling van Pompidou in 1969, bijna 

gelijktijdig met de aanstelling van een nieuwe West-Duitse bondskanselier Willy Brandt in 

1969 en een nieuwe Britse premier Edward Heath in 1970. Watts stelt dat de aanstelling van 

drie nieuwe staats- en regeringsleiders voor een nieuwe start zorgt in de EEG.105  

Reeds in 1969 wordt er op een samenkomst van de staats- en regeringsleiders en ministers van 

buitenlandse zaken te Den Haag geopteerd om de Europese integratie een stapje verder te 

zetten door de interne markt, die in de Verdragen van Rome reeds voor een periode van twaalf 

jaar was uitgestippeld, te voltooien en een verdere uitbouw van de gemeenschap mogelijk te 

maken, waaronder monetaire samenwerking. In de jaren zeventig wordt volop aan de 

tenuitvoering van deze idealen gewerkt, onder meer door een akkoord over de financiering 

van de EEG en het landbouwbeleid. De creatie van een monetaire unie blijkt echter te veel 

voor de gemeenschappen wanneer in 1973 met de oliecrisis een periode van economische 

recessie aanbreekt. Binnen het kader van de verwezelijking van de Den Haag-doelstellingen 

wordt duidelijk dat de Europese gemeenschappen nood hebben aan interne institutionele 

versterking.106 Men wil de wisselwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en de nationale 

regeringen meer harmoniseren en de EEG-lidstaten op internationaal terrein met één stem 
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laten spreken. Men besluit hierop in 1974 de Europese Raad in het leven te roepen. Deze 

Europese Raad is een bijeenkomst van de staats- en regeringsleiders en ministers van 

buitenlandse zaken van de lidstaten waar ook vertegenwoordigers van de Europese 

instellingen op aanwezig zijn.  De Europese Raad zal steeds de meest intergouvernementele 

instelling van de gemeenschappen blijven, aangezien zij een platform is om de nationale 

belangen te vertegenwoordigen. De Europese Raad overschaduwt de Commissie en het 

Parlement. Op die manier wordt de intergouvernementele gedachte van Europese 

samenwerking opnieuw belangrijker en is er zelfs sprake van een spill-back van de 

supranationale samenwerking. Als toegeving aan de kleinere EEG-lidstaten zoals de Benelux-

landen, die de supranationale samenwerking positief gezind zijn, wordt wel besloten het 

Europees Parlement sinds 1979 rechtstreeks te verkiezen.  

Binnen dit klimaat kondigt een volgende uitbreidingsgolf van de EEG met de Zuid-Europese 

landen Griekenland, Portugal en Spanje zich aan. Hoewel de Zuid-Europese staten niet 

gelijktijdig het lidmaatschap aanvragen, noch op dezelfde datum toetreden, worden ze in de 

literatuur als éénzelfde uitbreidingsgolf aanzien, wegens de vele gelijkenissen tussen de staten 

op economisch en politiek vlak.107 Tatham stelt  dat er ondanks een gemeenschappelijkheid 

van problemen echter geen sprake was van een Zuid-Europese of Mediterrane solidariteit 

tussen Griekenland, Portugal en Spanje.108 Na de val van het dictatoriale kolonelsregime in 

Griekenland, de val van het regime van Salazar in Portugal en de val van het regime van 

Franco in Spanje halfweg de jaren zeventig worden de toetredingsaanvragen van de drie 

landen aanvaard. Evenals Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk vragen de landen 

het lidmaatschap aan op basis van het enige toetredingscriterium dat de EEG kent en dat in de 

Verdragen van Rome staat omschreven als Europees zijn.109 Sinds de eerste uitbreidingsgolf 

was bovendien duidelijk geworden dat kandidaat-lidstaten aan een aantal economische 

voorwaarden moeten voldoen.  
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De uitbreiding met de Zuid-Europese landen verloopt in tegenstelling tot de toetreding van de 

landen uit de eerste uitbreidingsronde heel wat minder vlot. Het toetredingsproces staat in het 

teken van de transitie van de dictatoriale regimes in de drie landen naar een democratisch 

bestuur en brengt op die manier voor de eerste maal ook politieke zaken op de 

uitbreidingsagenda. Het belang van democratie voor de drie Europese gemeenschappen wordt 

een belangrijk leidmotief in de toetredingsonderhandelingen met Griekenland, Portugal en 

Spanje. Al in de jaren zestig hebben zij een nauwere economische samenwerking aangevraagd 

met de gemeenschappen, wat toen reeds voor debat zorgde in de EEG-instelingen en bij de 

negen lidstaten. Wanneer de Zuid-Europese uitbreiding ter sprake komt, hamert het Europees 

Parlement steeds weer op de waarde van de democratie. De macht van het Parlement is dan 

wel beperkt, haar stem wordt zeker en vast in Europa gehoord. De lidstaten staan dan weer 

weifelachtig tegenover een toenadering omwille van nationale belangen. Tegenover 

Griekenland wordt over het algemeen positief gereageerd, omdat het land relatief klein is. Bij 

Portugal en Spanje onstaat wel enige wrevel. Naast de kwestie van de politieke transitie naar 

democratie, staan namelijk een aantal economische aangelegenheden op de 

uitbreidingsagenda.110 Omdat Portugal en Spanje twee grote en arme landbouwlanden zijn, 

zullen ze heel wat Europese steun voor het landbouwbeleid ontvangen. Voornamelijk 

Frankrijk, tot dan toe het grootste landbouwland in de EEG, vreest voor een negatieve 

weerslag voor eigen land. Bovendien wordt door de meest EEG-landen gevreesd voor een 

Spaanse migratiegolf. Aan de moeilijke onderhandelingen komt een eind wanneer 

Griekenland op 1 januari 1981 toetreedt tot de EEG, de EGKS en Euratom. Portugal en 

Spanje volgen op 1 januari 1986.  

Kort na de toetreding van de Zuid-Europese landen wordt in februari 1986 de Europese 

Eenheidsakte ondertekend ter vervanging van het Verdrag van Parijs (ter oprichting van de 

EGKS) en de Verdragen van Rome (ter oprichting van de EEG en Euratom).111 Deze Akte 

maakt definitief komaf met de intergouvernementele ‘revival’ die in de jaren zeventig de EEG 

had overheerst. Door de Akte krijgt het Parlement medebeslissingsrecht op een aantal 

domeinen, waardoor ze van haar louter adviserende functie wordt verlost.  De Commissie 

wordt door de Akte voor meer beleidsdomeinen bevoegd. De Akte zorgt eveneens voor een 

                                                             

110 A. Tatham,  Enlargement of the European Union.  p. 45. 

111 Het hiernavolgende over de Europese Eenheidsakte is gebaseerd op D. Dinan, Europe Recast. A History of 
European Union. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 206-215 , tenzij anders vermeld. 
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beginnende samenwerking op monetair gebied door de oprichting van een Europees Monetair 

Stelsel. Volgens Nugent zijn een aantal elementen uit de Europese Eenheidsakte bovendien 

rechtstreeks in verband te brengen met de Zuidelijke toetreding.112 Zo wordt er in de Akte 

voor het eerst verwezen naar het belang van democratie voor de EEG. Ook krijgt het 

Parlement het vetorecht bij uitbreidingen, zodat de parlementsleden de toetreding van landen 

met niet-democratische regimes voortaan kunnen blokkeren. Op die manier heeft het 

verbredings- en verdiepingsdebat bijgedragen aan een verdergaande Europese integratie.  

Met de inwerkingtreding van de Europese Eenheidsakte op 1 juli 1987 hebben de Europese 

gemeenschappen voor het eerst een belangrijke wijziging van het basisverdrag gesteld, 

waarbij meer domeinen bij de Europese integratie worden betrokken, bijvoorbeeld de 

beginnende monetaire samenwerking, en meer domeinen op supranationaal niveau worden 

bespeeld. Toch worden nog heel wat beleidsdomeinen voornamelijk op intergouvernementele 

wijze vorm gegeven. Federalisten en voorstanders van een vergaande Europese integratie zijn 

dan ook enigszins teleurgesteld. Bovendien vrezen ze dat een nieuwe verdragswijziging 

opnieuw dertig jaar op zich laat wachten. De gebeurtenissen in november 1989 zullen de 

integratieweg naar een verenigd Europa echter voorgoed veranderen.  

 

2.3. NA DE VAL VAN DE MUUR: SAMENWERKING IN EEN HERENIGD EUROPA 

 

Bij de ondertekening van de Verdragen van Rome in 1957 stelde van Middelaar dat een 

periode van wachten was aangebroken voor de Europese integratie.113 Deze periode van 

wachten kent een einde met de komst van de  “aardschok van 1989 in Europa”.114 Van 

Middelaar stelt dat de Val van de Muur en de daaropvolgende implosie van de USSR de 

West-Europeanen in een nieuwe rol drukte. West-Europa voelt zich verantwoordelijk voor de 

situatie op haar continent, die de Europese gemeenschappen dwingt tot het meermaals 

wijzigen van hun basisverdrag. Van Middelaar ziet het jaar 1989 als de “onbetwijfelbare 

                                                             

112 N. Nugent, European Union Enlargement, pp. 60-67. 

113 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, p. 125. 

114 Ibidem, p. 255. 
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cesuur die het knusse wachten in Gemeenschap beëindigde en dwong tot een gezamenlijke 

intrede in de stroom van de tijd”.115 

Na de Val van de Muur en de implosie van de USSR staan de Europese gemeenschappen en 

haar lidstaten positief ten opzichte van een verenigd Europa dat zich binnen het kader van de 

gemeenschappen zou ontwikkelen. Heel wat lidstaten blijken voorstander voor de toetreding 

van de Centraal- en Oost-Europese landen (COE-landen). De eerste bekommernis na de Val 

van de Muur voor Europa, en zeker voor de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl, is de 

hereniging van Duitsland.116 Deze hereniging kan voor Helmut Kohl niet snel genoeg gaan. 

Hij heeft hiervoor de toestemming nodig van de vier landen die als overwinnaars uit de 

Tweede Wereldoorlog zijn gekomen: Frankrijk, Rusland, de VSA en het Verenigd 

Koninkrijk. De vier overwinnaars staan Kohl niet in de weg en op 3 oktober 1990 wordt de 

Duitse hereniging officieel voltrokken. Het vroegere Oost-Duitsland wordt vanaf dit moment 

opgenomen in de Europese gemeenschappen.  Niet iedereen is een hevige voorstander van de 

Duitse hereniging. Sommige Europese landen vrezen voor een verandering in de stabiliteit 

van de Europese machtsverhoudingen nu Duitsland na haar hereniging (op Rusland na) het 

grootste land van Europa en dus ook het grootste lid van de Europese gemeenschappen wordt. 

Na de Val van de Muur is het dan ook zoeken naar een nieuwe machtsbalans in Europa. Naast 

de Duitse kwestie zijn de ogen van de Europese gemeenschappen gericht op de nieuwe staten 

die zich in Centraal- en Oost-Europa tot democratieën ontwikkelen. Reeds enkele dagen na de 

Val van de Muur geven vooraanstaande leden van de gemeenschappen, waaronder de 

vroegere West-Duitse bondskanselier Willy Brandt en commissievoorzitter Jacques Delors, 

blijk van een wens de gemeenschappen uit te breiden met de nieuwe democratische regimes 

in Centraal- en Oost-Europa.117  De COE-landen zelf zoeken eveneens toenadering tot de 

Europese gemeenschappen via wat in de literatuur bekend staat als een Back to Europe-

                                                             

115 Ibidem, p. 256. 

116 Het hiernavolgende over de Duitse hereniging is gebaseerd op L. van Middelaar, De passage naar Europa. 
Geschiedenis van een begin, p. 261-262. 

117 Zie hiervoor onder meer: Verhandlungen des deutschen Bundestages (11/176). Berlijn, 16.11.1989,  

pp.13335-13340. Dit document is beschikbaar via ENA, En: BRIBOSIA (H.) Interview de Jacques Delors. 

Parijs, 16.12.2009, VIDEO (00:48:41, Colour, Original Sound Track). Dit document is beschikbaar via ENA. 
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beleid.118 Ze wensen zich enerzijds verder te integreren binnen de Westerse wereld en zien 

anderzijds economische belangen bij een lidmaatschap.119  Er worden al gauw bilaterale 

handels- en associatieovereenkomsten gesloten tussen de Europese gemeenschappen en de 

COE-landen om zich voor te bereiden op een eventueel lidmaatschap. Reeds eind de jaren 

tachtig gaat men binnen de Europese gemeenschappen en in samenwerking met andere 

internationale instellingen over tot de uitwerking van het model van het Nieuwe Europa. Dit 

Nieuwe Europa uit zich doorheen het verdiepings- en verbredingsdebat, dat na de Val van de 

Muur haar grootste vorm tot dusver aanneemt omwille van het grote aantal nieuwe lidstaten. 

Maar liefst tien ex-communistische staten in Centraal- en Oost-Europa ambitiëren het 

lidmaatschap. Daarnaast vragen ook de mediterrane eilanden Cyprus en Malta het 

lidmaatschap aan. Ook Turkije vroeg al eerder, in 1987, het lidmaatschap aan. In de schaduw 

van de historische gebeurtenissen na de Val van de Muur staat bovendien nog een andere 

uitbreidingsgolf. Tussen 1989 en 1992 vragen Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en 

Zwitserland het lidmaatschap bij de Europese gemeenschappen aan. Deze vijf Europese 

landen zijn allen lid van de EVA, die reeds in 1973 en 1986 stichtende leden Denemarken, het 

Verenigd Koninkrijk en Portugal heeft zien vertrekken. 120 De vijf EVA-landen willen 

eveneens de overstap naar de Europese gemeenschappen wagen. Noorwegen, al voor de 

tweede maal, en Zwitserland zullen echter hun lidmaatschapsaanvraag intrekken wanneer hun 

bevolking in nationale referenda tegen een toetreding stemt. In eerste instantie zijn de 

Europese gemeenschappen zelf ook tegen een toetreding van de EVA-landen.121 Na ontvangst 

van de toetredingsaanvragen is het verbredings- en verdiepingsdebat losgebarsten, waarbij 

men de overweging maakt of het de moeite loont de EVA-landen binnen de Europese 

gemeenschappen op te nemen. De gemeenschappen besluiten dat ze liever niet willen 

uitbreiden, maar wel te vinden zijn voor nauwere samenwerkingsrelaties met de EVA-landen. 

                                                             

118 E. De Ridder, A. Schrijvers en H. Vos,  “Civilian Power Europe and Eastern Enlargement: The More the 
Merrier?” In: ORBIE, J. (ed.). Europe’s Global Role: external Policies of the European Union. Ashgate, 
Burlington, 2008, p. 244. 

119 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 34. 

120 De uitbreidingsgolf met de EVA-landen wordt bijgevolg de EVA-uitbreidingsgolf of EFTA-uitbreidingsgolf 
(naar de Engelse benaming EFTA: European Free Trade Association) genoemd. 

121 Het hiernavolgende over de EVA-uitbreiding is gebaseerd op N. Nugent, European Union Enlargement, pp. 
30-31. 
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Men besluit over te gaan tot een speciale relatie met de EVA-landen door deze op te nemen 

binnen de Europese interne markt die men met de Europese gemeenschappen nog steeds 

tracht te creëren. Dit leidt tot de installatie van de Europese Economische Ruimte (EER) waar 

zowel de Europese gemeenschappen als de EVA-landen deel van uitmaken. Het EER-

samenwerkingsverband verplicht de EVA-landen zich echter zodanig aan te passen aan het 

gemeenschapsbeleid, dat men concludeert dat een toetreding van de landen tot de 

gemeenschappen evenveel werk en meer voordelen oplevert. De toetredingsonderhandelingen 

met de EVA-landen gaan in februari 1993 van start. Een jaar eerder zijn de Europese 

gemeenschappen, ten gevolge van het verdiepings- en verbredingsdebat, overgegaan tot een 

nieuwe verdragswijziging. In februari 1992 wordt in Maastricht het Verdrag van Maastricht 

ondertekend. Nugent linkt deze verdragswijziging aan de uitbreidingsgolf met de EVA-

landen.122 Het Verdrag van Maastricht bepaalt dat de drie Europese gemeenschappen EGKS, 

Euratom en de EEG voortaan binnen éénzelfde institutioneel kader worden opgenomen.123 De 

EEG verandert bovendien van naam. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van 

Maastricht zal de interne markt eindelijk bereikt zijn. Voortaan zullen kapitalen, goederen, 

diensten en personen zich vrij bewegen binnen de lidstaten van de Europese gemeenschappen 

wegens de afschaffing van de binnengrenzen. Op die manier zijn de doelstellingen van 

Europese economische integratie, zoals opgenomen in de Verdragen van Rome, definitief 

bereikt. Het is dan ook logisch dat de Europese Economische Gemeenschap door het Verdrag 

van Maastricht omgevormd wordt tot een Europese Gemeenschap (EG), omdat een verdere 

Europese integratie voortaan andere beleidsdomeinen zal beslaan. In het Verdrag van 

Maasticht worden deze beleidsdomeinen ook omschreven. In de eerste plaats zal men met de 

EG-lidstaten samenwerken op gebied van justitie en binnenlandse zaken. Bovendien wil men 

ook samenwerken  aan een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. De twee 

nieuwe samenwerkingsverbanden worden als een tweede en derde pijler naast de 

samenwerking in de Europese gemeenschappen (de eerste pijler) beschouwd.  

 

                                                             

122 N. Nugent, European Union Enlargement, pp. 60-67. 

123 Het hiernavolgende over het Verdrag van Maastricht is gebaseerd op D. Dinan, Europe Recast. A History of 
European Union, pp. 245-262, tenzij anders vermeld. 
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Om het overzichtelijk te houden richt het Verdrag van Maastricht de Europese Unie op, die de 

drie pijlers overkoepelt.124 Twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht 

zullen de EVA-landen Finland, Oostenrijk en Zweden toetreden tot de EU dat voortaan als het 

Europa van de Vijftien bekendstaat. 

Intussen is ook het verdiepings- en verbredingsdebat voor de toekomstige uitbreidingsgolf 

met de COE-landen (en Cyprus en Malta) van start gegaan.125 Men realiseert zich dat het 

ledenaantal van de EU op een decennium tijd zal verdubbelen. Bovendien is de doelstelling 

van de creatie van een interne markt behaald, waardoor men sinds Maastricht met een 

politieke samenwerking in binnenlands- en buitenlandsbeleid is begonnen. Binnen de EU is er 

echter niet meteen duidelijkheid over de te voeren strategie. Enerzijds staat de EU positief 

tegenover het vooruitzicht om de COE-landen in hun midden te verwelkomen omwille van 

veiligheidsoverwegingen.126 De EU streeft namelijk naar stabiliteit in Centraal- en Oost-

Europa. Anderzijds willen de EU-lidstaten de eigen verworvenheden inzake de interne markt 

en de ambities om samen te werken in binnenlands- en buitenlandsbeleid beschermen door 

voorwaarden te stellen.127 Deze voorwaarden kunnen echter de toetreding bemoeilijken of 

zelfs afschrikkend werken, wat de veiligheidsoverwegingen dan weer in het gedrang zou 

kunnen brengen. De oplossing voor dit dilemma wordt door de EU gevonden in het 

formuleren van drie algemene toetredingscriteria, waar de kandidaat-lidstaten aan zullen 

moeten voldoen vooraleer ze lid mogen worden. De toetredingscriteria gelden voor de tien 

                                                             

124 Vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht wordt in de literatuur dan ook steeds verwezen 
naar de EU. Ook in deze masterscriptie wordt vanaf het Verdrag van Maastricht van een EU gesproken. Formeel 
gezien is het echter nog wachten tot de ondertekening van het Verdrag van Lissabon in 2009 vooraleer de drie 
pijlers daadwerkelijk samensmelten tot een EU.  

125 Deze uitbreidingsgolf wordt soms besproken onder de benaming COE-uitbreidingsgolf en wordt soms 
opgesplitst onder de benamingen Vijfde en Zesde uitbreidingsgolf. Acht COE-landen treden samen met Cyprus 
en Malta namelijk al in 2004 toe, terwijl de twee laatste COE-landen (Bulgarije en Roemenië) pas in 2007 
toetreden. Ik heb er echter voor gekozen de benaming COE-uitbreidingsgolf te gebruiken voor zowel de 
toetredingen van 2004 als deze van 2007. 

126 E. De Ridder, A. Schrijvers en H. Vos,  “Civilian Power Europe and Eastern Enlargement: The More the 
Merrier?”, pp. 118-120. 

127 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, p. 107 en p. 113. 
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COE-landen die tussen 1994 en 1996 het lidmaatschap zullen aanvragen: Hongarije, Polen, 

Roemenië, Slovakije, Letland, Estland, Litouwen, Bulgarije, Tsjechië en Slovenië.128 

Na het aanvaarden van de toetredingsaanvragen van de tien COE-landen en Cyprus en Malta 

realiseert de EU zich dat er op intern vlak heel wat zal veranderen. Het Europa van de Vijftien 

zal een Europa van Zeventwintig worden. Samenwerking tussen zeventwintig lidstaten zal op 

een andere manier moeten verlopen. Bovendien wil de EU meer macht geven aan haar 

instellingen, die als spil van de Europese economische en politieke integratie worden gezien. 

Al deze elementen leiden tot een nieuwe verdragswijziging in Amsterdam in 1997.129 In het 

Verdrag van Amsterdam krijgt het Parlement in meerdere domeinen medebeslissingsrecht. Er 

wordt ook afgesproken om op meedere domeinen met meerderheid in plaats van met 

unanimiteit te stemmen. Om de politieke samenwerking beter te doen verlopen, roept men de 

functie van een Hoge Vertegenwoordiger van het Europeese Buitenlands- en 

Veiligheidsbeleid in het leven. Daarenboven vrezen de EU-lidstaten dat het met de uitbreiding 

van twaalf nieuwe leden moeilijker zal worden om voor verdere politieke integratie te zorgen. 

Daarom wordt voor de eerste maal de mogelijkheid van flexibiliteit en differentiatie voorzien. 

Flexibiliteitsmechanismes maken het de lidstaten mogelijk verder te integreren op een bepaald 

beleidsdomein, ook indien de nieuwe lidstaten zich hier niet in zouden kunnen vinden.130 De 

nieuwe verdragen creëren de mechanismes van opt-outs of opt-ins in bepaalde 

beleidsgebieden.131 Een opt-out houdt in dat een lidstaat beslist niet mee te doen aan 

beleidsvoering in een specifieke zaak of in een bepaald beleidsdomein. Een opt-in wil zeggen 

dat men juist wél verkiest mee te doen aan een nauwere samenwerking in een specifieke zaak 

of in een bepaald beleidsdomein. Een nauwere samenwerking bestaat uit de mogelijkheid dat 

een beperkt aantal lidstaten “die het tempo van de eenwording binnen de EU kunnen en willen 

opvoeren” ervoren opteren“de uitwerking van de Europese eenwording voort te zetten met 

                                                             

128 In dit overzicht staan de tien COE-landen in volgorde van het aanvragen van lidmaatschap. Voor een meer 
gedetailleerd overzicht, zie bijlage 4. 

129 Het hiernavolgende over het Verdrag van Amsterdam is gebaseerd op D. Dinan, Europe Recast. A History of 
European Union, p. 285-287, tenzij anders vermeld. 

130 B. De Witte, “The Impact of Enlargement on the Constitution of the European Union.”, pp. 241-250. 

131 De uitleg betreffende opt-outs en opt-ins is gebaseerd op Karen Smith in:  K. Smith, “The Evolution and 
Application of EU Membership Conditionality.”, pp. 107-108. 
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inachtneming van het institutionele kader van de EU.” 132 Een voorbeeld van zo’n nauwere 

samenwerking is de Schengen-groep, de groep van lidstaten die samenwerken inzake de 

afschaffing van personencontroles binnen de EU en waar onder meer het Verenigd Koninkrijk 

geen deel van uitmaakt.133  

Wanneer het Verdrag van Amsterdam in 1999 van start gaat, bestaat echter het gevoel bij de 

EU-lidstaten dat ze de reden voor de totstandkoming van het Verdrag, namelijk de uitbreiding 

met de COE-landen, niet helemaal hebben voltooid. Om de Unie na de toetreding van de 

nieuwe lidstaten goed te doen functioneren, zijn verschillende andere aanpassingen nodig.134 

Men wil de samenstelling van de Commissie hervormen. Ook wil men de procedure van 

stemmen met meerderheid veranderen. Al jaren worden stemmingen met meerderheid bepaald 

aan de hand van de bevolking van een lidstaat. Lidstaten met een grote bevolking krijgen meer 

stemmen dan kleine en dunbevolkte lidstaten.135 Door de toetreding van twaalf nieuwe lidstaten wil 

men het stemgewicht per lidstaat herzien. Bovendien wil men het systeem van nauwere samenwerking 

vergemakkelijken. Daarnaast zijn de ambities van een monetair systeem inmiddels uitgegroeid tot de 

invoering van een eenheidsmunt, waarvan wordt besloten deze in 2002 in te voeren. Al deze 

elementen worden opgenomen in een nieuwe verdragswijziging te Nice in 2002. In dezelfde periode 

komt eveneens een Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie tot stand, onder meer om een 

eenheidsgevoel in de steeds groter wordende Unie te creëren. Het Handvest wordt als een louter 

symbolisch werk beschouwd, nadat heel wat EU-lidstaten het niet willen opnemen in het Verdrag van 

Nice uit vrees aan nationale soevereiniteit te moeten inbinden. Reeds tijdens de totstandkoming van 

het Verdrag van Nice blijft dan ook het gevoel bestaan dat men nood heeft aan meer eenheid binnen 

het steeds groter wordende verenigd Europa. Steeds meer federalisten stellen dat het verenigd Europa, 

nu het niet alleen economisch maar ook politiek samenwerkt, nood heeft aan een fundamenteel debat 

over de toekomst van Europa. 

 

 

                                                             

132 G. Vermeulen,  Europese en internationale instellingen en organisaties relevant voor criminologie en 
strafrechtsbedeling, p. 25. 

133 Ibidem, pp. 22-28. 

134 Het hiernavolgende over het Verdrag van Nice is gebaseerd op D. Dinan, Europe Recast. A History of 
European Union, pp. 287-289, tenzij anders vermeld. 

135 Dit stemsysteem wordt stemmen met gekwalificeerde meerderheid of QMV (Qualified Majority Voting) 
genoemd. 
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2.4. DE TOEKOMST VAN EUROPA 

 

Wanneer de staats- en regeringsleiders in 2001 te Nice bijeenkomen om te vergaderen over de 

nieuwe verdragswijziging (dat zoals gezien zal resulteren in het Verdrag van Nice), leeft het 

gevoel dat Europa nood heeft zichzelf terug te vinden. Sinds 1989 is er heel wat gebeurd. De 

interne markt is reeds bereikt en de EU heeft heel wat nieuwe plannen. Het ledenaantal van de 

Unie zal op tien jaar tijd verdubbeld zijn, de EU zal nieuwe beleidsdomeinen bewandelen en 

de invoering van de Europese munteenheid zal een aantal maanden later plaatsvinden. 

Bovendien zit Turkije sinds het in 1999 officieel het kandidaat-lidmaatschap heeft verkregen 

in de wachtkamer  van de EU en is na het beëindigen van de burgeroorlogen in ex-

Joegoeslavië een nauwere samenwerking met een aantal Balkanlanden gestart.136  Europa 

heeft nood aan een fundamenteel debat.  

Het debat over de toekomst van Europa gaat reeds in 2001 van start onder Belgisch 

voorzitterschap. Hiertoe wordt een conventie opgericht die de taak krijgt een Europese 

grondwet uit te schrijven. De conventie bestaat niet alleen uit vertegenwoordigers van de 

nationale parlementen en regeringen, maar staat ook open voor voorstellen van particulieren, 

bedrijven en organisaties. Het is duidelijk dat de EU-leden de Europese burgers bij het beleid 

willen betrekken.  Nu de Europese integratie zoveel beleidsdomeinen bewandeld, komt 

politiek burgerschap even om de hoek kijken. De grondwettekst opent dan ook met de 

woorden “geleid door de wil van de burgers en de staten van Europa”.137 Van Middelaar stelt 

dat de Europese burgers op deze manier constituerende macht krijgen toegeschreven.138 Lang 

duurt deze vorm van politiek burgerschap echter niet, omdat de Europese grondwet in 

referenda in verschillende landen wordt weggestemd.139 Bijgevolg wordt ervoor geopteerd om 

de bestaande verdragen op de gekende wijze te wijzigen. Net als bij voorgaande verdragen 

wordt in dit verdrag niet naar de wil van de burgers gerefereerd, maar enkel naar de wil van 

de staten van Europa.140 Het prille politieke burgerschap is mislukt.  

                                                             

136 De EU heeft in 2001 reeds akkoorden gesloten met Kroatië, Macedonië en het latere Montenegro. 

137 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, p. 395. 

138 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, p. 396. 

139 Dit gebeurt in mei 2005 in Frankrijk en in juni 2005 in Nederland. 

140 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, p. 397. 
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Op 2007 wordt met het Verdrag van Lissabon opnieuw een verdragswijzing ondertekend. 

Ditmaal wordt het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie wél in de 

verdragswijziging opgenomen en heeft het voortaan bindende macht.141 Het Verdrag van 

Lissabon maakt definitief komaf met de pijler-structuur die sinds Maastricht in werking was, 

waardoor de EU nu een echte Unie is en geen overkoepelende benaming voor de Europese 

gemeenschappen en samenwerkingsverbanden. In die zin is het Verdrag van Lissabon, 

ondanks de verwerping van de grondwet waarop ze gebaseerd is, toch een stap in de richting 

van een meer federalistisch Europa. 

De afwijzing van de Europese grondwet bewijst dat de droom van een verenigd en 

federalistisch Europa nog niet voor morgen is. Het woord ‘grondwet’ lag voor velen nog te 

moeilijk.142 Toch heeft de Europese integratie bewezen dat er effectieve stappen zijn gezet in 

de richting van een verenigd Europa. Zij het intergouvernementeel, functionalistisch of 

federalistisch van aard, vandaag de dag kan de EU zich rechtmatig als de vertegenwoordiger 

van Europa beschouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

141 G. Vermeulen,  Europese en internationale instellingen en organisaties relevant voor criminologie en 
strafrechtsbedeling, pp. 44-45. 

142 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, p. 397 
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3. MENSENRECHTEN, (OOK) EEN EUROPEES VERHAAL? 
 

Mensenrechten blijkt een moeilijk te omschrijven begrip. Het wordt in vele contexten 

gebruikt, waarbij niet telkens naar dezelfde rechten wordt verwezen. Afhankelijk van tijd, 

plaats en concreet gebeuren, kunnen mensenrechten anders ingevuld worden. Een definitie 

formuleren voor mensenrechten is bijgevolg niet eenvoudig. Vaak zijn definities dan ook een 

uitleg van het woord mensenrechten en niet zozeer een invulling hiervan. Woordenboeken 

kiezen ervoor om mensenrechten uit te leggen als “rechten van de mens”, “ fundamentele 

basisrechten” of “ grondrechten”.143  

Mensenrechten roepen heel wat vragen op. Wat houdt het begrip mensenrechten precies in? 

Wordt dit overal op éénzelfde wijze ingevuld of zijn mensenrechten aan discussie 

onderhevig? Waar en wanneer zijn de mensenrechten onstaan en wie kan zich bijgevolg de 

rechtmatige ‘eigenaar’ van deze rechten beschouwen? En wie houdt zich vandaag de dag zoal 

bezig met mensenrechten?  

Dit onderdeel probeert deze vragen kort te beantwoorden, om tot slot te besluiten of de EU 

nood heeft aan een eigen mensenrechtenbeleid. 

 

3.1. WAT ZIJN MENSENRECHTEN?  

 

Mensenrechten worden vaak opgedeeld in verschillende generaties. Dit omdat bepaalde 

rechten eerder als dusdanig erkend werden dan andere. Ruby Gropas stelt dat er algemeen drie 

generaties worden onderscheiden.144  

Een eerste generatie mensenrechten handelt over civiele en politieke rechten en omvat 

essentiële vrijheden, zoals het recht op leven, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting 

en respect voor eigendom. De eerste groep mensenrechten staat bekend als negatieve rechten, 

                                                             

143 Encyclo Online Encyclopedie, in: <http://www.encyclo.nl/begrip/mensenrechten>, geraadpleegd op 
03.07.2011. 

144 Deel ‘3.1.Wat zijn mensenrechten?’ is gebaseerd op Ruby Gropas in: R. Gropas, Human Rights and Foreign 
Policy: the Case of the European Union. Athene, Sakkoulas, 2006, pp. 28-29. 
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omdat een non-interventie van de staat hier gewenst is. De eerste generatie wordt 

geassocieerd met het Westen en diens verworvenheden betreffende democratie en liberalisme.  

Een tweede generatie mensenrechten handelt over economische, culturele en sociale rechten 

en wordt geassocieerd met het gelijkheidsprincipe. Voorbeelden hiervan zijn het recht op 

werk en verbod op discriminatie. Deze groep mensenrechten staat bekend als positieve 

rechten, aangezien interventie van de staat hierbij onontbeerlijk is. De tweede generatie wordt 

geassocieerd met de USSR en de Derde Wereld, omdat deze rechten het eerst door hen erkend 

werden.  

Een derde generatie mensenrechten is pas na het dekolonisatieproces ontstaan. De derde 

generatie omvat collectieve rechten, zoals recht op vrede en veiligheid, recht op ontwikkeling 

en recht op een gezond klimaat.  

Gropas ziet bovendien een aanvulling bij de drie generaties mensenrechten. Deze aanvulling 

betreft rechten en vrijheden van meer “kwetsbare” groepen, zoals kinderrechten en 

vrouwenrechten. 

 

3.2. DEBATTEREN OVER MENSENRECHTEN 

 

Micheline Ishay onderscheidt zes verschillende controverses betreffende mensenrechten.145  

Een eerste controverse ontspint zich rond de origines van mensenrechten. De tweede 

controverse bouwt hierop verder en handelt over de al-dan-niet voornamelijk Europese 

origine van mensenrechten. Dit debat zal kort worden aangeraakt in volgend onderdeel. 

Het derde debat gaat over de socialistische bijdrage tot de mensenrechten. Ruby Gropas 

verwijst eveneens naar dit debat. Ze beschouwt dit als een ideologisch debat omtrent eerste en 

tweede generatie mensenrechten in het kader van de Koude Oorlog.146 Dit debat zal ook 

binnen het kader van de Europese samenwerking gevoerd worden. Wanneer de EU na 1989 

een aantal beleidsopties inzake mensenrechten uitstippelt, zal de discussie tussen civiele en 

                                                             

145 Deel ‘ 3.2. Debatteren over mensenrechten’ is ontleend aan Micheline Ishay in: M.R. Ishay, The History of 
Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley, University of California Press, 2008, 
pp.1-14, tenzij anders vermeld.  

146 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, p. 25. 
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politieke rechten enerzijds en economische en sociale rechten anderzijds de agenda mede 

bepalen.  

Een vierde controverse plaatst universalisme en cultureel relativisme tegenover elkaar. Zowel 

Ishay als Gropas vermelden dit debat. Het universaliteitsbeginsel ziet mensenrechten als 

gebaseerd op de morele natuur van het menselijk wezen en bijgevolg als een universeel 

gegeven.147 Cultureel en moreel relativisme beschouwen mensenrechten daarentegen als 

verschillend naargelang historische en culturele context en beschouwen bepaalde rechten als 

meer belangrijk dan andere.148 De EU erkent mensenrechten als een universeel gegeven en 

bevindt zich op die manier eveneens in dit debat.  

Een vijfde controverse handelt over het historische proces van mensenrechten en plaatst de 

spanning tussen veiligheid en mensenrechten centraal. Mensenrechten kunnen als principe 

belangrijk worden gevonden, maar indien veiligheidsbelangen in het gedrang komen, kunnen 

principes eventueel aan de kant worden geschoven. Ook de EU zal verschillende keren voor 

dit dilemma komen te staan.   

Als zesde en laatste controverse vermeldt Ishay de uitdagingen van de globalisering voor de 

mensenrechten. Ruby Gropas ziet bovendien nog een ander debat aangaande de natuur en de 

aard van mensenrechten.149 Dit debat plaatst naturalisten tegenover positivisten. Deze laatste 

zien de aard van mensenrechten als ontleend aan de wetgeving, daar waar de eerste groep 

deze beschouwd als zijnde eigen aan de menselijke natuur. 

  

 

 

 

 

 

                                                             

147 Ibidem, pp. 25-26. 

148 Ibidem, pp. 25-26. 

149 Ibidem, p. 25. 
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3.3. MENSENRECHTEN: EEN EUROPEES VERHAAL? 

 

De oorsprong van mensenrechten wordt gecontesteerd. Volgens sommigen kennen 

mensenrechten hun oorsprong in het Europese Verlichtingsdenken.150 Anderen zien dit al 

eerder ontstaan, ten tijde van de Grieks-Romeinse filosofische en de Joods-Christelijke 

religieuze tradities.151 Het specifieke moment van ‘gewaarwording’ van deze rechten valt 

eveneens te betwisten. Zowel de Amerikaanse Declaration of Independence uit 1776 en de 

Franse Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen uit 1789 en tot slot de negentiende 

en twintigste eeuwse Westerse constitutionele teksten worden vaak als eerste 

mensenrechtenverklaringen beschouwd.152  

Kunnen mensenrechten bijgevolg als een Europees verhaal worden beschouwd? Volgens 

Charles Leben was en is Europa inderdaad een pionier op dit gebied.153 Wegens de homogene 

aard van de Europese landen en de nauwe relaties van deze landen binnen het kader van 

regionale organisaties zoals de EU, de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) is er bovendien eveneens sprake van een ‘Europese 

aanpak’ inzake mensenrechten. Deze ‘Europese aanpak’ kenmerkt zich volgens Leben door 

de nadruk op het indivualisme, in tegenstelling met holistische benaderingen van 

mensenrechten. Bovendien hecht Europa heel wat belang aan de democratische staat, die via 

de regering de wil van de onderdanen vertegenwoordigt en haar rechten en vrijheden tracht te 

respecteren én te garanderen.  

Of mensenrechten uitsluitend een Europees verhaal zijn, is niet bewezen, maar er is zeker en 

vast sprake van een Europees verhaal/aanpak binnen de vele verhalen rond mensenrechten.  

 

                                                             

150 M.R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, pp. 1-14. 

151 C. Leben, “Is there a European Approach to Human Rights?” In: P. Alston (ed.), The European Union and 
Human Rights. Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 69-73. 

152 P.G. Lauren, The evolution of international human rights: visions seen. Philadelphia/Pennsylvania, University 
of Pennsylvania Press, 2003, pp. 10-21 ; En:  C. Pinelli, “Conditionality and Enlargement in the Light of EU 
Constitutional Developments.” In: European Law Journal, 10, 3, 2004, pp. 354-355. 

153 Het hiernavolgende is gebaseerd C. Leben, “Is there a European Approach to Human Rights?”, pp. 69-98. 
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3.4. DE “GUARDIANS OF HUMAN RIGHTS” 
154 

 

De belangrijkste universele mensenrechtenverklaring en basis voor alle bepalingen omtrent 

mensenrechten is na de Tweede Wereldoorlog geschreven. Voordien kenden mensenrechten 

geen prominente plaats binnen de internationale politiek.155  De Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties 

(VN). In deze mensenrechtenverklaring worden dertig mensenrechten in evenveel artikels 

beschreven. In de preambule van de verklaring worden mensenrechten als volgt omschreven: 

“ (…) erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten 

van alle leden van de mensengemeenschap (…) ” 156 

Belangrijke verworvenheden van dit verdrag zijn het universele en ondeelbare karakter van de 

mensenrechten. Dit houdt enerzijds in dat mensenrechten voor iedereen op dezelfde manier 

van toepassing zijn en anderzijds dat deze rechten niet aan een hiërarchie kunnen worden 

onderworpen. De mensenrechtenverklaring is niet bindend, maar is wel een belangrijke bron 

voor andere mensenrechtenverklaringen- en verdragen gebleken. Sindsdien zijn verschillende 

organisaties en gemeenschappen op internationaal terrein actief inzake mensenrechten. 

 

DE VERENIGDE NATIES 

De VN is zonder twijfel de belangrijkste internationale organisatie inzake mensenrechten. De 

organisatie telt vandaag 192 leden, bijgevolg is bijna elke soevereine staat lid van de VN. Al 

van bij haar ontstaan in 1945 is de VN begaan met mensenrechten. In 1948 verschijnt dan ook 

de eerder vermelde Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Naast de universele 

mensenrechtenverklaring kent de VN ook vele andere verdragen met betrekking tot één of 

meerdere aspecten van mensenrechten, zoals het Verdrag betreffende de Status van 

                                                             

154 Term ontleend aan Michael Spencer in: M. Spencer, States of injustice: a guide to human rights and civil 
liberties in the European Union. Londen, Pluto Press, 1995, p. 33. 

155 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, p. 25. 

156 Verenigde Naties. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. New York, 1948, p.1. 
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Vluchtelingen uit 1951 en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989. De VN werkt 

met een Mensenrechtenraad die een systeem van rapportering handhaaft. Comités van 

experten verzamelen informatie en stellen voortgangsrapporten op per lidstaat. Het merendeel 

van de VN-verdragen zijn echter niet bindend en de VN heeft bijgevolg een gebrek aan 

efficiënte handhavingsmechanismes. Michael Spencer stelt dat de organisatie voornamelijk 

een morele autoriteit bezit.157 

 

DE RAAD VAN EUROPA 

De belangrijkste Europese organisatie inzake mensenrechten is de Raad van Europa. Deze 

organisatie is opgericht in 1949 en kent vandaag de dag een groot aantal Europese lidstaten. 

Daarnaast zijn ook niet-Europese waarnemers aan de Raad van Europa verbonden. De Raad 

van Europa had bij haar oprichting onder meer als doel “de handhaving en verdere realisatie 

van mensenrechten en fundamentele vrijheden”.158 Dit voornemen wordt in 1950 omgezet in 

het Europees Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele 

Vrijheden (EVRM). In tegenstelling tot het niet bindende VN-mensenrechtenverdrag, is het 

EVRM wél bindend voor alle lidstaten van de organisatie. Om dit bindend karakter van het 

verdrag te respecteren wordt een rechtssprekende instantie door het verdrag opgericht: het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Deze heeft als taak het “EVRM toe te 

passen en erop toe te zien dat de verdragsluitende staten de rechten en waarborgen die in het 

verdrag vastgelegd werden, respecteren”.159 Net zoals de VN, kent de Raad van Europa 

eveneens andere verdragen. Het EVRM blijft echter het belangrijkste verdrag van de 

organisatie, aangezien het het enige verdrag is die al haar lidstaten moeten hebben 

geratificeerd. Het EVRM is niet alleen het basisverdrag van de Raad van Europa, maar is 

eveneens erg belangrijk voor andere organisaties. De Raad van Europa kent een uitgebreid 

systeem van verschillende toezichtsmechanismes: algemeen toezicht, thematisch toezicht en 

ad hoc-toezicht.160 Michael Spencer erkent het belang van de Raad van Europa inzake 

                                                             

157 M. Spencer,  States of injustice: a guide to human rights and civil liberties in the European Union, p. 34. 

158 G. Vermeulen, Europese en internationale instellingen en organisaties relevant voor criminologie en 
strafrechtsbedeling, pp. 123-124. 

159 Ibidem, p. 137. 

160 G. de Burca, “Beyond the Handvest: How Enlargement has Enlarged the Human Rights Policy of the 
European Union.” In: Fordham International Law Journal, 27 (2004), pp. 710-711. 
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mensenrechten, maar stelt dat de efficiëntie van de organisatie beter kan, aangezien zij een 

toenemende achterstand kent van onopgeloste rechtszaken.161 

 

DE ORGANISATIE VOOR VEILIGHEID EN SAMENWERKING IN EUROPA 

Een derde internationale organisatie met beleid inzake mensenrechten is de OVSE. Deze 

organisatie is in 1975 opgericht als de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa te Helsinki in een poging de Koude Oorlog te neutraliseren. De OVSE is vooral 

bekend voor haar operaties op het terrein, zoals het ondersteunen van vredesmissies en het 

zenden van verkiezingswaarnemers. De organisatie hanteert drie verschillende mechanismes 

inzake toezicht op mensenrechten.162 Dit kan gaan van informatie inwinnen over een 

specifieke zaak (Vienna Mechanism), over het zenden van expertenmissies (Moscow 

mechanism), tot ad hoc-missies. Michael Spencer argumenteert dat de effectiviteit van de 

OVSE inzake de bescherming van mensenrechten erg zwak is, wegens het ontbreken van een 

bindende macht.163 

 

3.5. DE EU EN MENSENRECHTEN 

 

Ook de EU is als internationale organisatie begaan met mensenrechten. Hoewel dit niet altijd 

haar prioriteit is gebleken, is er vandaag zeker en vast sprake van een EU-

mensenrechtenbeleid. 

De vraag kan gesteld worden of de EU nog een meerwaarde kan bieden inzake mensenrechten 

bovenop de al bestaande mensenrechtensystemen van andere internationale organisaties. 

Gráinne de Búrca vindt dat de EU wel degelijk een meerwaarde kan zijn wegens de uniciteit 

van de organisatie. Ze stelt dat geen enkel mensenrechtensysteem (van de eerder besproken 

organisaties) over een combinatie van factoren beschikt zoals de EU dat doet. De EU beschikt 

volgens haar over een unieke combinatie van regelgeving, toezicht, een bepaalde graad van 
                                                             

161 M. Spencer, States of injustice: a guide to human rights and civil liberties in the European Union, p. 38. 

162 Het hiernavolgende over toezichtsmechanismes is gebaseerd op Grainne de Burca in: G. de Burca, “Beyond 
the Handvest: How Enlargement had Enlarged the Human Rights Policy of the European Union.”, pp. 709-710. 

163 M. Spencer, States of injustice: a guide to human rights and civil liberties in the European Union, p. 42. 
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institutionele en politieke nabijheid en vertrouwen tussen de deelnemende lidstaten, en 

beschikt bovendien over de nodige mechanismes, instellingen en beleidsinstrumenten: 

“ (..) none of them enjoys the combination of regularity and frequency of monitoring, the 

relative degree of institutional and political closeness and trust between participating States, 

and the established mechanisms, institutions and array of instruments for policy coordination 

and mutual learning as does the European Union system.”164 

Onderliggend scriptieonderzoek tracht de uniciteit van het Europese mensenrechtensysteem te 

onderzoeken. Het mensenrechtenbeleid wordt in een historisch perspectief geplaatst om op 

die manier niet alleen de evolutie van het mensenrechtenbeleid te reconstrueren, maar hierin 

bovendien een indicator te zien voor de manier van samenwerken in de EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

164 G. de Burca, “Beyond the Handvest: How Enlargement has Enlarged the Human Rights Policy of the 
European Union.”, p. 712. 
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HOOFDSTUK DRIE – DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN DE 

JAREN ZEVENTIG EN TACHTIG: TUSSEN PRAGMATIEK EN HET 

PROMOTEN VAN DEMOCRATIE 
 

De Verdragen van Rome in 1957 hebben tot een Europese samenwerking geleid die 

verdergaat dan een gelijkschakeling van het kolen- en staalbeleid.  Voortaan wordt de ruimere 

economische context op Europees niveau geregeld binnen een Europese Economische 

Gemeenschap. Bij de oprichting van deze gemeenschap worden mensenrechten niet vermeld. 

De doelstelling van de Europese integratie wordt omschreven als het waarborgen en 

versterken van de vrede en veiligheid in Europa. Om dit te bewerkstellingen doen de EEG-

lidstaten België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland een oproep aan 

alle volkeren van Europa die deze doelstelling delen om hen te vervoegen.165 

Een eerste groep landen die de EEG-lidstaten komen vervoegen zijn Ierland, Denemarken en 

het Verenigd Koninkrijk. Wanneer zij in 1970 aan hun toetredingsproces beginnen, wordt in 

een rapport kort vermeld dat een verenigd Europa moet gebaseerd zijn op de 

gemeenschappelijke erfenis van respect voor vrijheid en mensenrechten en dat dit Europa 

eveens moet bestaan uit democratische staten met vrij verkozen parlementen.166 In de 

toetredingsonderhandelingen met de drie landen wordt echter niet meer op dit rapport 

ingegaan. 

Het belang van democratie en de hieraan verbonden waarden worden pas op de agenda 

geplaatst wanneer de Europese gemeenschappen relaties aangaan met de dictatoriale regimes 

van Griekenland, Portugal en Spanje. Met een toetredingsaanvraag van Griekenland in 1975 

en van Portugal en Spanje in 1977 staat het Europa van de Negen aan het begin van een 

nieuwe uitbreidingsgolf, waarbij het onduidelijk is of de drie Zuid-Europese landen de 

dictatoriale regimes voorgoed achter zich zullen laten. 

 

                                                             

165 Verdrag van Rome. Rome, 15.03.1957, p. 2. 

166 Dit is het Luxemburg Rapport van 1970, zoals het wordt aangehaald door Andrew Williams in: A. Williams, 
EU Human Rights Policies: A Study in Irony, p. 55. 
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1. DE OMGANG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MET DE DICTATORIALE 

REGIMES VAN ZUID-EUROPA 
 

 

Bij de oprichting van de eerste Europese gemeenschappen in de jaren vijftig waren de 

Zuidelijke landen geen aangewezen bondgenoot. Daar waren zowel politieke als economische 

redenen voor. De democratische regeringen van West-Europa wilden bijvoorbeeld liever niet 

geassocieerd worden met het autoritaire regime van generaal Franco.167 Op economisch 

gebied kenden de Zuidelijke landen een voornamelijk op landbouw gebaseerde economie. Het 

autarkische beleid van het dictatoriale Spaanse regime viel niet te rijmen met de EEG-

principes. 168  

Bij aanvang van de jaren zestig wordt door het Koninkrijk Griekenland een eerste 

toenaderingsaanvraag bij de drie Europese gemeenschappen ingediend. Een jaar later vragen 

ook Portugal en Spanje een toenadering bij de Gemeenschap aan.169 Vooraleer een 

toenadering bij de Europese gemeenschappen aan te vragen, doen de drie landen inspanningen 

om tegemoet te komen aan de economische filosofie van de Europese gemeenschappen. Deze 

inspanningen worden ondernomen binnen de ruimere internationale context. Zo heeft Spanje 

als opstapje tot de toenaderingsaanvraag inspanningen gedaan om de nationale economie te 

liberaliseren en te moderniseren.170 Om dit te bereiken is Spanje onder meer toegetreden tot 

het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de OESO.171  

De Europese gemeenschappen staan niet meteen te wachten op een nauwere samenwerking 

met de drie Zuid-Europese staten. De drie landen zijn in vergelijking met de West-Europese 

landen niet welvarend en economisch onderontwikkeld. Bovendien kennen zowel Portugal als 

                                                             

167 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 28. 

168 Ibidem, p. 28. 

169 De Zuid-Europese landen baseren zich voor de toenaderingsaanvraag op artikel 238 van het Verdrag van 
Rome. Dit artikel maakt het mogelijk een overeenkomst af te sluiten tussen de EEG en een niet-EEG-land. Zie 
hiervoor:  Verdrag van Rome. Rome, 15.03.1957, p. 78.  

170 G. Pridham, Designing Democracy: EU Enlargement and Regime Change in Post-Communist Europe. 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, p. 30. 

171 Ibidem, p. 30. 
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Spanje nog steeds een ondemocratisch regime. In eerste instantie oordeelt de Commissie over 

de Griekse toetredingsaanvraag, die wegens de gunstige politieke situatie eenvoudiger ligt.  

Griekenland wordt evenwel om economische redenen niet klaar bevonden voor 

lidmaatschap.172 Daarom opteren de gemeenschappen voor een transitieperiode die een 

eventueel lidmaatschap voorafgaat.173 De transitieperiode gaat in 1962 van start door het 

sluiten van een associatieovereenkomst. De associatie tussen de Europese gemeenschappen en 

Griekenland vertrekt van louter economische motieven, maar maakt reeds een verwijzing naar 

eventueel lidmaatschap.174 Wanneer de Europese gemeenschappen en Griekenland in 1961 

bijeenkomen om de associatieovereenkomst te ondertekenen, worden de  traditie en de cultuur 

die de beide partijen met elkaar delen als argumentatie gebruikt om de toenadering te 

verklaren. De commissievoorzitter Walter Hallstein stelt dat Griekenland nauw aan het hart 

ligt van elke Europeaan als één van de stichters van de Europese cultuur. 175 Europa zou 

volgens hem nooit het Ware, het Mooie en het Goede gekend hebben zonder de wijsheid die 

Griekenland haar heeft nagelaten. Een toenadering met Griekenland wordt op deze manier een 

logisch gevolg van de gedeelde traditie en cultuur tussen de Europese gemeenschappen en de 

Griekse natie. 

Een nauwere samenwerking met Portugal en Spanje ligt echter veel moeilijker bij de 

gemeenschapsleden. Het ondemocratische politieke systeem van beide landen leidt tot een 

hevig debat dat zowel op intergouvernementeel niveau tussen de West-Europese staten wordt 

gevoerd, als op supranationaal niveau binnen de instellingen van de gemeenschappen. De 

lidstaten zijn verdeeld over een toenadering. Enerzijds  zijn landen als West-Duitsland 

voorstander voor een toenadering met Portugal en Spanje omwille van het economische 

marktideaal. Andere lidstaten, zoals de Benelux-landen, staan vijandig tegenover een 

                                                             

172 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 27. 

173 Ibidem, p. 27. 

174 Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce. Brussel, 9.07.1961, 
in : Journal officiel des Communautés européennes. 26(1963),  pp. 296-313. Dit document is beschikbaar via 
ENA. 

175 Speech by Walter Hallstein. 9 July 1961. In:  Bulletin of the European Economic Communities. 7/8 (1961), 
pp. 30-31. Dit document is beschikbaar via ENA. 
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toenadering omwille van de dictatoriale regimes.176 Bij de gemeenschapsinstellingen is 

voornamelijk het Parlement sterk gekant tegen het toetreden van ondemocratische regimes tot 

de gemeenschappen. In december 1961 verschijnt in het Parlement het Birkelbach-rapport dat 

een aantal aanbevelingen doet voor toetreding tot de Europese gemeenschappen.177 In dit 

rapport worden voor de eerste maal van gemeenschapswege uit bijkomende 

toetredingsvoorwaarden geformuleerd. Voordien werden namelijk geen voorwaarden aan het 

lidmaatschap gesteld en was alleen bepaald dat enkel Europese staten de toetreding kunnen 

aanvragen.178 Het Birkelbach-rapport van het Parlement stelt echter dat niet elke staat uit 

Europa zomaar het lidmaatschap kan aanvragen. In het rapport zegt men zich hiervoor te 

baseren op de Verdragen van Rome die impliciet naar voren brengen dat landen die het 

lidmaatschap aanvragen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.179 Het rapport besluit dat 

het bestaan van een democratische staatsvorm, op politiek-liberale wijze vormgegeven, een 

toetredingsvoorwaarde is.  

Volgens Laurence Whitehead is het Birkelbach-rapport van groot belang voor de relaties met 

de Zuidelijke staten.180 Het  rapport formuleert namelijk duidelijke en bindende politieke 

toetredingsvoorwaarden, die bepalen dat toetredingsonderhandelingen enkel van start kunnen 

gaan indien de kandidaten voor het lidmaatschap een democratisch regime hebben. Het debat 

rond een mogelijke toenadering tussen de Europese gemeenschappen en Portugal en Spanje 

leidt tot een strategisch dilemma. Een afwijzing zou kunnen betekenen dat de 

gemeenschappen geen druk meer kunnen uitoefenen op de ondemocratische regimes om deze 

                                                             

176 G. Pridham, Designing Democracy: EU Enlargement and Regime Change in Post-Communist Europe, p. 30. 

177 Europees Parlement.  Rapport fait au nom de la commission politique sur les aspects politiques et 
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beschikbaar via ENA. 

178 Dit wordt beschreven in artikel 237 van het Verdrag van Rome, in : Verdrag van Rome. Rome, 15.03.1957. 

179 Europees Parlement.  Rapport fait au nom de la commission politique sur les aspects politiques et 
institutionnels de l'adhésion ou de l'association à la Communauté par M. Willi Birkelbach Rapporteur. In : 
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beschikbaar via ENA. 
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te doen evolueren naar democratische en liberale marktregimes. 181  Een aanvaarding zou dan 

weer betekenen dat democratie maar van secundair belang is voor de gemeenschappen.182 Het 

voornamelijk intergouvernementele politieke conflict leidt uiteindelijk tot een pragmatische 

oplossing. Er wordt voor geopteerd geen associatieovereenkomst te sluiten zoals met 

Griekenland, maar puur economische handelsovereenkomsten. Laurence Whitehead 

benadrukt dat het belang van deze overeenkomsten echter verder gaat dan louter economische 

aangelegenheden omdat de verdragen de neiging hadden democratisering aan te moedigen.183  

De Europese gemeenschappen komen opnieuw voor een dilemma te staan wanneer in 1967 

een militaire staatsgreep plaatsvindt in het Koninkrijk Griekenland. Na de militaire 

staatsgreep wordt een kolonelsregime geïnstalleerd en krijgt ook dit land een dictatoriaal 

regime. Minder dan twee maanden na de staatsgreep drukt het Parlement haar solidariteit uit 

met het Griekse volk en stelt ze dat de associatieovereenkomst niet langer kan worden 

verdergezet voordat de democratische structuren en de politieke en syndicale vrijheden 

opnieuw zijn geïnstalleerd in Griekenland.184 Het Parlement bekritiseert de 

mensenrechtensituatie in Griekenland en wijst het land erop dat ze het EVRM van de Raad 

van Europa heeft ondertekend. Griekenland wordt omwille van de militaire coup door de 

Raad van Europa geschorst en niet langer als lid beschouwd. De verwijzing naar het EVRM 

door het Parlement is de eerste vermelding van mensenrechten in het toetredingsproces met de 

Zuid-Europese staten.185 De Europese gemeenschappen besluiten dan ook de 

associatieovereenkomst met Griekenland tot nader orde te schorsen. De reden tot opschorting 

wordt in de literatuur echter dubbelzinnig opgevat. Tsoukalis stelt dat deze beslissing niet 

gebaseerd is op puur idealisme, omdat de politieke verandering in Griekenland op een gunstig 
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moment kwam.186 De relaties tussen de gemeenschappen en Griekenland waren op dat 

moment erg gespannen omwille van disputen omtrent landbouw. De politieke verandering 

was volgens Tsoukalis dan ook een “deus ex machina” om de onderhandelingen stop te 

zetten.187 Tsingos stelt dat de redenen voor het opschorten van de associatieovereenkomst 

meer complex en moreel ambigu waren dan de interpretatie dat ze uitsluitend omwille van 

overwegingen over de promotie van democratie werd opgeschort.188 Men mag volgens hem 

niet alleen naar de gemeenschappen en haar formele instellingen kijken indien men het 

volledige toenaderingsproces met Griekenland wil begrijpen. Het beleid van de Europese 

gemeenschappen ten overstaan van het kolonelsregime kan niet worden verstaan zonder het 

beleid van de individuele lidstaten met Griekenland te analyseren. Het bilaterale beleid tussen 

Griekenland en de lidstaten van de gemeenschappen verleende volgens Tsingos 

samenwerking aan het kolonelsregime omwille van strategische, geopolitieke en 

veiligheidsbelangen. Hij stelt dat deze belangen prevaleren en dat humane overwegingen, 

zoals de installatie van een democratie en mensenrechten, pas op de tweede plaats komen. 

Tsingos besluit dat deze situatie een vitaal element van de theorie rond internationale 

samenwerking beklemtoont, namelijk dat wanneer er een bepaalde graad van 

marktafhankelijkheid tussen naties is bereikt, de relaties tussen deze naties vaak politieke 

voorkeuren overstijgt of omzeilt. C.M. Woodhouse argumenteert eveneens dat de West-

Europese regeringen een groter belang zagen in het promoten van hun economische agenda’s 

en zelfbelangen dan in het aanklagen van de mensenrechtenschendingen van het regime in 

Athene.189 De dubbelzinnige omgang met het dictatoriaal regime wordt midden de jaren 

zeventig reeds door het Parlement bekritiseerd. Een van de leden van het Parlement stelt 

perplex te staan door wat zij de “politique du contrepied” noemt.190 Ze wijst erop dat vele 
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gemeenschapslidstaten die voor het bevriezen van het associatieakkoord met Griekenland 

hebben gestemd, het niet nalaten de junta, die het Griekse volk onderdrukt, te steunen. Deze 

ambigue houding van de West-Europese staten kan binnen één van de zes grote 

mensenrechtendebatten worden geplaatst. Zoals eerder aangegeven ziet Ishay een belangrijk 

mensenrechtendebat dat zich situeert rond het spanningsveld tussen mensenrechten en 

veiligheidsbelangen.191 Deze concrete veiligheidsbelangen blijken voorrang te hebben op de 

mensenrechten, die in de jaren zeventig als voornamelijk symbolisch kunnen worden 

beschouwd.  

Hoewel de gemeenschappen er dus in eerste instantie voor geopteerd hebben om een 

afwachtende houding aan te nemen omwille van het belang van de democratie, blijkt uit de 

praktijk dat men desondanks doorgaat met een beleid waarbij het al dan niet respecteren van 

mensenrechten niet in rekening wordt gebracht. De dubbelzinnige reactie van de 

gemeenschappen op de dictatoriale regimes maakt duidelijk dat de Europese gemeenschappen 

een grotere waarde hecht aan de eigen belangen dan aan het uitbouwen van een degelijk 

mensenrechtenbeleid.  
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2. RELATIES TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN ZUID-EUROPA NA DE 

DEMOCRATISCHE TRANSITIES 
 

 

2.1. DE ROL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN DE DEMOCRATISCHE 

TRANSITIES 

 

Halfweg de jaren zeventig escaleert de situatie in dictatoriaal Spanje.192  Het regime van 

Franco beslist tot het overgaan van executies op anarchisten en bedreigt de bisschop van 

Bilbao, die het opneemt voor de Baskische minderheden. Het is wederom het Parlement dat 

het eerst reageert. Het Parlement waarschuwt Madrid dat de huidige situatie onacceptabel is 

voor een kandidaat-lidstaat van de Europese gemeenschappen. Wanneer dit niets blijkt uit te 

halen, vraagt het Parlement om de opschorting van de contacten met Spanje. De Europese 

gemeenschappen besluiten daarop de akkoorden met Spanje, net zoals deze met Griekenland, 

op te schorten. Powell stelt dat dit veto bijdraagt tot het ondermijnen van het heersende 

regime in de nationale Spaanse context, omdat men dit regime als een hinderpaal voor de 

Spaanse gemeenschapsambities begint te zien.193 In 1975 komt het regime van Franco 

uiteindelijk ten val. De val van het Spaanse dictatoriale regime doet zich gelijktijdig voor met 

de politieke veranderingen in Portugal en Griekenland. In Portugal wordt het tijdperk Salazar 

definitief afgesloten met de Anjerrevolutie in 1974 en in Griekenland is het kolonelsregime 

eveneens in 1974 ten val gekomen.  

De Europese gemeenschappen, voornamelijk in de vertegenwoordiging van het Parlement, 

hebben er de Zuid-Europese landen herhaaldelijk op gewezen dat zij de democratische 

principes moeten naleven. Bovendien is men soms overgegaan tot het opschorten van 

overeenkomsten omwille van het niet respecteren van deze principes. Op die manier hebben 

de Europese gemeenschappen het belang van democratische waarden benadrukt en een 

mogelijke rol gespeeld in de democratische transities. In de literatuur over de democratische 

transities van Zuid-Europa komt echter duidelijk naar voren dat de Europese gemeenschappen 
                                                             

192 Het hiernavolgende over de escalatie in Spanje is gebaseerd op C. Powell in: C. Powell, “International 
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niet de bepalende factor in de regimewissels zijn geweest. Fishman zegt dat de transitie in 

zowel Portugal als Spanje vroeger begonnen is en dieper gaat dan het beleid omtrent een 

integratie van beide landen in Europa.194 Tsingos stelt dat dit ook voor de Griekse casus 

opgaat.195 De Europese gemeenschappen spelen volgens hem voornamelijk een belangrijke 

rol in het consolidatieproces, wanneer de effectieve politieke transitie reeds heeft 

plaatsgevonden. Laurence Whitehead stelt dat de gemeenschappen een sterke katalysator zijn 

gebleken in de democratisering tijdens het toetredingsproces van de staten door het aanbieden 

van een uitgebreide structuur van economische en sociale stimuleringsmaatregelen.196 

Daarnaast is zeker ook de perceptie die de Zuid-Europese landen van de Europese 

gemeenschappen hadden van belang. Volgens Whitehead speelt de identificatie van deze 

volkeren met de gemeenschappen een belangrijke rol in de democratisering van Zuid-

Europa.197  Hij stelt dat wanneer men de transities in een langetermijnsperspectief van 

verschillende generaties of zelfs eeuwen plaatst, het echte probleem niet de strijd tussen 

democratie en dictatuur is, maar de zoektocht naar de definiëring van een moderne nationale 

identiteit en de rechtmatige plaats van deze naties in het internationale systeem. Ook Tsingos 

stelt dat Griekenland geen rust vond op politiek vlak indien het voor zichzelf geen plaats zag 

binnen het internationale systeem.198 De vorming van een politieke identiteit van het post-

dictatoriale Griekenland is hoofdzaak in het debat omtrent toetreding tot de gemeenschappen. 

Zolang er geen lidmaatschap is, is de toekomstige nationale en internationale identiteit van de 

Griekse republiek niet duidelijk. De algemene opvatting in de literatuur valt als volgt samen te 

vatten: 

 “(…) democracies have been shaped, but not made, by (…) EC membership.”199 
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2.2. DEBAT OMTRENT DE ZUID-EUROPESE TOETREDINGSAANVRAGEN: DEMOCRATIE 

VERSUS NATIONALE BELANGEN 

 

Na de val van hun dictatoriale regimes kiezen Griekenland, Portugal en Spanje ervoor om een 

internationale route naar democratisering te nemen door lid te worden van een reeds 

bestaande democratische gemeenschap van soevereine staten.200 Whitehead noemt dit 

“democracy-by-convergence”.201 Spanje was reeds onder Franco lid van de OESO, de 

Wereldbank en het IMF.202 In 1977 mag het eindelijk ook toetreden tot de Raad van Europa. 

Deze toetreding was Spanje eerder niet toegestaan omwille van het niet respecteren van de 

fundamentele democratische principes die de kern vormen van de Raad van Europa.203 Spanje 

is eveneens betrokken bij de Conferentie van Helsinki in 1973 en lid van de CVSE. Tot slot 

zoekt het land ook toenadering tot de NAVO. Onder Franco kon het land niet toetreden 

omwille van het ondemocratische politieke systeem. Griekenland en Portugal zijn eveneens 

stichtend lid van de OESO en de CVSE. Griekenland is sinds 1974 terug lid bij de Raad van 

Europa, na een aantal jaren geschorst te zijn door het kolonelsregime. Portugal mag voor het 

eerst tot de Raad van Europa toetreden in 1976. Als sluitstuk van hun internationale 

verankering, willen de drie Zuid-Europese landen tot slot ook toetreden tot de Europese 

gemeenschappen. De arme, voornamelijk op landbouw gebaseerde landen hebben baat bij de 

economische welvaart en financiële steun van de gemeenschappen. Op politiek gebied kan 

lidmaatschap met de gemeenschappen de banden met het Westen verstevigen en de jonge 

democratieën helpen in stand te houden. Griekenland dient op 12 juni 1975 een aanvraag tot 

lidmaatschap in. In 1977 dienen ook Portugal en Spanje officieel hun aanvraag in. Een 

lidmaatschapsaanvraag is mogelijk door de enige expliciete toetredingsvoorwaarde in de 
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Verdragen van Rome, dat stelt dat elke Europese Staat kan verzoeken lid te worden van de 

Gemeenschap. 204 

 Na het ontvangen van de toetredingsaanvragen werken drie gemeenschapsinstellingen samen 

aan een verklaring. Deze instellingen zijn de supranationale Europese Commissie, het 

Europees Parlement en de intergouvernementele Europese Raad. Samen brengen ze in 1977 

een Gezamenlijke Verklaring inzake Grondrechten uit.205 In de Gezamenlijke Verklaring 

wijzen ze op het primaire belang van de bescherming van mensenrechten. Bij het lezen van de 

Gezamenlijke Verklaring wordt duidelijk dat voornamelijk rechten gerelateerd aan de 

democratie en de rechtsstaat belangrijk worden geacht. De instellingen benadrukken dat de 

gemeenschappen deze rechten respecteren en altijd zullen blijven respecteren. Om dit op een 

juridische manier te kunnen onderbouwen, moet echter verwezen worden naar 

mensenrechtenstandaarden buiten de gemeenschappen om. De Europese gemeenschappen 

beschikken niet over een eigen definitie of document met universele rechten die ze belangrijk 

achten, omdat mensenrechten nog nooit eerder zo’n belang hebben gekend binnen de 

gemeenschappen.  Als referentie verwijst men daarom naar internationale verdragen zoals het 

EVRM en naar de constitutionele tradities van de lidstaten van de gemeenschappen, die 

respect voor de mensenrechten bevatten.  

Wat later verschijnt op de Europese Top te Kopenhagen in 1978 opnieuw een verklaring over 

democratie. 206 Ditmaal is de verklaring ontstaan op intergouvernementele basis in de 

Europese Raad, de vergadering van de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten. In de 

verklaring drukken de staats- en regeringsleiders hun wil uit om de principes van een 

representatieve democratie, een rechtsstaat, een sociale rechtvaardigheid en respect voor de 

mensenrechten te vrijwaren. De Europese Raad stelt dat deze principes enkel kunnen worden 

nageleefd binnen het kader van een pluralistisch en democratisch politiek regime. Een 
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democratisch regime moet bijgevolg aanwezig zijn om te kunnen behoren tot de Europese 

gemeenschappen. Simone Veil, die tussen 1979 en 1982 voorzitter is  van het Parlement, zal 

later in een interview verklaren dat Spanje en Portugal vooraf niet hadden kunnen toetreden 

omdat ze geen democratie waren.207 

Ver van deze verklaringen die democratie omarmen, staat het werkelijke debat dat zich 

afspeelt na de ontvangst van de toetredingsaanvragen. Dit debat wordt voornamelijk op 

intergouvernementeel niveau gevoerd tussen de lidstaten van de Europese gemeenschappen. 

In januari 1976 heeft de Commissie in een antwoord op de Griekse vraag tot lidmaatschap 

geopperd dat het land niet klaar is voor een toetreding omwille van onder meer ‘zaken van 

politieke aard’.208 De Commissie stelt dat de consolidatie van de Griekse democratie van 

fundamenteel belang is en daarom nauw gerelateerd is aan de evolutie van de Griekse relatie 

met de gemeenschappen. Ook heeft Griekenland een conflict met Turkije over Cyprus, wat de 

Commissie zo snel mogelijk wil opgelost zien. Bovendien heeft de Commissie ook nog 

economische bezwaren om het Griekse lidmaatschapsverzoek af te wijzen. De Commissie 

opteert dan ook voor een nieuwe  transitieperiode, voorafgaande aan eventueel Grieks 

lidmaatschap.  

In oktober 1977 schrijft commissievoorzitter Roy Jenkins echter een nota aan de Raad van 

Ministers, waarin hij oproept de toetredingsaanvragen wél te aanvaarden. 209 De Raad van 

Ministers is de instantie die definitief moet beslissen of de toetredingsaanvragen worden 

aanvaard of niet.210 Wat de Commissie plots van gedachten heeft doen veranderen, is 

onduidelijk. Wel stelt Jenkins in zijn nota dat het, ondanks economische overwegingen, 

onmogelijk is de drie aanvragen van de Zuid-Europese landen negatief te beantwoorden. Hij 

beroept zich hiervoor op het feit dat een afwijzing een zware slag zou zijn voor de fragiele 

democratische regimes die met de hulp van de gemeenschappen zijn ontstaan en tot op zekere 

hoogte van hen afhankelijk zijn. Mogelijks wil de Commissie op die manier de waarde die 

                                                             

207 R. Carotti. Interview de Simone Veil. 10. 07. 1986. In : Collection privée Rosmarie Carotti, Luxemburg, 
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men hecht aan democratie doen prefereren op economische overwegingen. De supranationale 

gemeenschapsinstellingen blijken dan ook erg begaan met de politieke situatie in de Zuid-

Europese landen. Zij verwijzen voornamelijk naar de principes van de gemeenschappen 

inzake democratie en stellen dat ze deze principes willen gerespecteerd zien. Zo drukt het 

Parlement in januari 1979 in een nieuwe resolutie haar verlangen uit om de gemeenschappen 

uit te breiden met Griekenland, Portugal en Spanje indien de principes van de Gezamenlijke 

Verklaring zullen worden gerespecteerd in het toetredingsproces met de Zuid-Europese 

landen.211 De principes worden door het Parlement beschreven als civiele en politieke rechten 

enerzijds en een pluralistische democratie anderzijds. Het Parlement beroept zich hiervoor op 

de nationale wetgevingen van de lidstaten, die deze principes garanderen, en op de 

internationale verdragen die door de lidstaten werden ondertekend. Het niet respecteren van 

civiele en politieke principes zou volgens het Parlement onverenigbaar moeten zijn met 

lidmaatschap van de gemeenschappen. Ook de Commissie stelt dat de principes van een 

pluralistische democratie en respect voor mensenrechten als essentiële 

lidmaatschapselementen zouden moeten gelden, omdat de principes onderdeel zijn van de 

gezamenlijke erfenis van de volkeren van de staten die de gemeenschappen tesamen 

brengen.212  

Hoewel de Commissie en het Parlement dus de moeite nemen om mensenrechten als 

impliciete toetredingsvoorwaarde te doen gelden, lijkt dit in werkelijkheid niet zoveel uit te 

maken. In contrast met de opinies van de supranationale gemeenschapsinstellingen, staan de 

nationale zelfbelangen van de lidstaten. Dit komt bij intergouvernementele vergaderingen tot 

uiting. Het aanvaarden van de toetredingsaanvragen is voornamelijk een 

intergouvernementele beslissing geweest. Dit komt ook naar voren in een interview met Jean-

Jacques Kassel, toendertijd actief in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Luxemburg, 

wanneer hij vertelt over de beslissing Griekenland te laten toetreden.213 Kassel stelt dat de 
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Franse minister tijdens de Raadszitting een historische verklaring deed waarin hij stelde dat 

men de jonge Griekse democratie moet stabiliseren en helpen, en daarom de 

lidmaatschapsaanvraag aanvaarden. Vervolgens hebben de andere lidstaten het Franse 

voorbeeld gevolgd. Kassel stelt dat dit op eenzelfde manier gebeurde bij de 

toetredingsaanvragen van Spanje en Portugal en Griekenland bijgevolg een voorbode blijkt 

van de Zuidelijke uitbreiding. Hij besluit dan ook dat politieke overwegingen op 

intergouvernementeel niveau belangrijker werden bevonden dan andere overwegingen:  

 “(…) La Grèce est le cas type où le politique l’emporte sur toute autre considération (…) »214 

Of de werkelijke redenen van het aanvaarden van de lidmaatschapsaanvragen inderdaad het 

stabiliseren en helpen van de jonge Griekse democratie is, zoals de Franse minister het stelde, 

blijft betwistbaar. In de literatuur over de Zuidelijke uitbreiding komt alleszins  naar voren dat 

het positieve antwoord op de toetredingsaanvragen van Griekenland, Portugal en Spanje 

plaatsvond omwille van politieke belangen van de lidstaten.215 In de eerste plaats wenst West-

Europa een politieke stabiliteit in Zuid-Europa te bekomen omwille van de eigen 

veiligheidsbelangen. Bovendien was het de ideale kans om de politieke en economische basis 

van de gemeenschappen uit te breiden en te verstevigen. Tot slot brengt het linken van Zuid-

Europa met Noord-Europa via lidmaatschap van de gemeenschappen strategische voordelen 

voor zowel West-Europa als de NAVO. Opnieuw kan hier een link worden gelegd naar een 

belangrijk mensenrechtendebat, zoals het door Ishay werd aangehaald.216 Het spanningsveld 

tussen mensenrechten enerzijds en veiligheidsbelangen anderzijds wordt opnieuw door deze 

laatste groep ‘gewonnen’. De Zuid-Europese staten wordt, naast symbolische verwijzen naar 

democratie, geen criteria opgelegd inzake mensenrechten.  

In de jaren zeventig en tachtig kunnen de gemeenschappen onmogelijk als een supranationaal 

samenwerkingsverband worden beschouwd.217 De nationale lidstaten houden de touwtjes 

strak in handen, waardoor de belangrijke beslissingen voor de Europese integratie 

                                                             

214 Ibidem, Min. 03:02-04:00. Dit document is beschikbaar via ENA. 

215 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 28. 

216 M.R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, pp. 1-14. 

217 Het hiernavolgende is gebaseerd op D. Dinan, Europe Recast. A History of European Union, pp. 167-173. 
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voornamelijk op intergouvernementele wijze worden besloten. Er zijn wel degelijk 

gemeenschappelijke instellingen, maar de effectieve beslissingsmacht ligt veeleer bij de 

lidstaten zelf. Met de oprichting van de Europese Raad is in de jaren zeventig een steeds 

belangrijkere rol weggelegd voor de lidstaten. Om hieraan tegemoet te komen wordt wél 

besloten tot het uitschrijven van rechtstreekse verkiezingen van het Parlement over te gaan in 

1979. 

 

2.3.  DEMOCRATIE ALS EUROPESE WAARDE 

 

Nadat de kandidaturen van de Zuid-Europese landen aanvaard zijn, worden de 

toetredingsonderhandelingen geopend. Bij het aanvangen van de toetredingsonderhandelingen 

met Spanje wordt dieper ingegaan op de democratische structuur van het land. De 

commissievoorzitter Jenkins stelt dat zowel het herstel van de parlementaire democratie als 

het respect voor mensenrechten de nodige voorwaarden hebben gecreëerd om een Spaanse 

toetreding tot de gemeenschappen mogelijk te maken. 218 Ook de voorzitter van de Raad, Jean 

François-Poncet, drukt zijn goedkeuring uit over de Spaanse democratische hervormingen.219 

De voorzitter van de Raad stelt bovendien dat de gemeenschappen meer ambitie hebben dan 

het vormen van een louter economisch samenwerkingsverband. Hij zegt dat de Raad van 

Ministers er dan ook mee akkoord gaat dat elke lidstaat de juridische, politieke en morele 

waarden moet respecteren die gepaard gaan met een representatieve democratie, een 

rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten. De Europese 

gemeenschappen uitten zich bij aanvang van de toetredingsonderhandelingen duidelijk als een 

organisatie met een bepaald waardenpatroon. Niet alleen de gemeenschappen zelf waren 

hiervan overtuigd, dit werd eveneens aangenomen door de toekomstige lidstaten.  Fishman 

stelt dat het beeld dat de Spaanse publieke opinie van Europa had voornamelijk cultuur en 

                                                             

218 Europese Commissie, Verklaring van Jenkins bij aanvang van de toetredingsonderhandelingen met 
Spanje.Brussel, 1979. In: Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Madrid. 60 
(E) 77-1 (b). Dit document is beschikbaar via ENA.  

219 Raad van de Europese Unie, Déclaration de M. Jean François-Poncet, en sa qualité de Président en exercice 
du Conseil, lors de la session ministérielle d'ouverture des négociations entre les Communautés européennes et 
l'Espagne ayant demandé son adhésion à ces communautés. Brussel, 1979. In : Ministère des Affaires étrangères 
de la République française. Dit document is beschikbaar via ENA. 
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democratie als fundamentele Europese eigenschappen bestempelden. 220 Ontwikkeling, 

welvaart en technologie werden daarentegen gelinkt aan Japan en de Verenigde Staten. Ook 

Powell zegt dat de gemeenschappen werden gezien als de belichaming van Europese waarden 

zoals een liberale democratie en als een tegengif voor de autoritaire regimes.221 Tsingos stelt 

in een onderzoek over Griekenland dat ook dit land democratie aan  de Europese 

gemeenschappen linkte.222 De gemeenschappen hielpen de Griekse democratie zodanig te 

consolideren dat de politieke elites en de meerderheid van het Griekse kiespubliek overtuigd 

waren van een proces waarin democratie leidde tot lidmaatschap van de gemeenschappen, wat 

vervolgens tot modernisering, ontwikkeling en welvaart leidt en tot slot voor politiek en 

democratische stabiliteit zorgt.  

Ook tijdens de toetredingsonderhandelingen zelf komt de politieke situatie meermaals aan 

bod. Dit blijkt onder meer uit nota’s van de bijeenkomsten tussen de commissievoorzitter 

Jenkins en de Portugese premier in juni 1980, waarin herhaaldelijk over nationale Portugese 

politieke aangelegenheden wordt onderhandeld.223 

 

 

 

 

 

 

                                                             

220 R. Fishman, “Shaping, not Making, Democracy: The European Union and the Post-Authoritarian Political 
Transformations of Spain and Portugal.”,p. 38. 

221 C. Powell, “International Aspects of Democratization: The Case of Spain.”, p. 297. 

222 B. Tsingos, “Underwriting Democracy: the European Community and Greece.” p. 332. 

223 Négociations d'adhésion du Portugal et de l'Espagne : documents préparatoires, notes d'information ; visite 
au Portugal de Lorenzo NATALI, Vice-Président de la Commission et Membre en charge des questions de 
l'élargissement, 1979-1980. In : Archives historiques de la Commission Européenne, BAC 86/2005 476.  
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3. HET EUROPA VAN DE TWAALF 
 

3.1. GRIEKENLAND, PORTUGAL EN SPANJE ALS LEGITIEME LEDEN VAN EUROPA 

 

Op 1 januari 1981 treedt Griekenland toe tot de Europese gemeenschappen. Vijf jaar later 

treden Portugal en Spanje op 1 januari 1986 toe tot de gemeenschappen. Op deze belangrijke 

momenten wordt door vooraanstaande politici telkens gewezen op de gezamenlijke cultuur en 

traditie die de gemeenschapslidstaten met de Zuid-Europese nieuwkomers delen. 

Ter gelegenheid van de de Griekse toetreding verwijst Colette Fresh, voorzitster van de Raad, 

naar de gezamenlijke culturele en filosofische erfenis.224 Ze stelt dat de Grieken in 

intellectueel en cultureel opzicht deel uitmaken van het gemeenschappelijk patrimonium. Ook 

Roy Jenkins, aftredend commissievoorzitter, verwijst naar het belang van Griekenland voor 

de Europese beschaving.225 Jenkins stelt dat de Europese gemeenschappen onmogelijk  

volledig kunnen zijn zonder het land van de origines van de Europese waarden, waar in het 

bijzonder de democratie deel van uitmaakt. De nieuwe commissievoorzitter Gaston Thorn 

stelt dat de Griekse toetreding een keerpunt is in het bestaan van de Europese 

gemeenschappen en een sleutelrol speelt in de langere geschiedenis van de Europese 

beschaving, waar Griekenland een primaire rol in heeft gespeeld.226  

Bij de toetreding van Portugal en Spanje in 1986 wordt wederom verwezen naar de 

gemeenschappelijke geschiedenis, traditie en cultuur en de hoop op een gemeenschappelijke 

toekomst. Commissievoorzitter Jacques Delors prijst de nieuwe democratieën in Portugal en 

Spanje en hoopt dat hun toetreding voor  een sterker en meer verenigd Europa zal zorgen.227 

                                                             

224 Europese Commissie,  Colette Flesch : Historique des négociations d'adhésion de la Grèce aux CE. Brussel, 
1980 In : DG Press & Communication, Commission européenne, VIDEO (00:01:22, Colour, Original Sound 
Track). Dit document is beschikbaar via ENA. 

225 Statement by Roy Jenkins. 1 January 1981. In:  Bulletin of the European Communities, 1981,  1,  p. 10. Dit 
document is beschikbaar via ENA. 

226 Statement by Gaston Thorn.1 January 1981. In:  Bulletin of the European Communities. 1981, 1,  p. 10. Dit 
document is beschikbaar via ENA. 

 

227 Address by Jacques Delors.12 June 1985. In :  Bulletin of the European Communities. 1985, 6,  pp. 9-10. Dit 
document is beschikbaar via ENA. 
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Hij stelt dat wie het Europese continent in de toekomst zal aanschouwen, niet zomaar een land 

maar een Gemeenschap zal naderen, met een gedeelde geschiedenis en een gedeelde 

lotsbestemming. De voorzitter van de Raad, Andreotti, verwijst bij de toetreding van Portugal 

en Spanje naar het belang die de Europese gemeenschappen hechten aan democratie door te 

stellen dat lidmaatschap van de gemeenschappen voortvloeit uit de herstelling van waarden 

inherent aan een pluralistische democratie.228 

 

3.2. HET EFFECT VAN DE ZUIDELIJKE TOETREDING OP DE EUROPESE INTEGRATIE 

 

Een maand na de toetreding van Portugal en Spanje wordt in februari 1986 de Europese 

Eenheidsakte als een nieuw basisverdrag van de Europese gemeenschappen ondertekend ter 

vervanging van de oprichtingsverdragen van Parijs (EGKS) en Rome (EEG en Euratom). De 

Akte vermeldt voor de eerste maal in een formeel basisverdrag het belang van de principes 

van democratie en mensenrechten voor de Europese gemeenschappen.229 De Akte stelt dat de 

drie gemeenschappen vastbesloten zijn samen te werken om democratie en grondrechten te 

promoten, zoals dit verankerd is in de grondwetten van de lidstaten en in de verdragen van de 

Raad van Europa, waaronder het EVRM en het Europees Sociaal Handvest. De Europese 

Eenheidsakte bepaalt eveneens dat Europa verantwoordelijk is voor de bescherming van haar 

gemeenschappelijke belangen, waar in het bijzonder de principes van democratie en 

mensenrechten deel van uitmaken, om de internationale vrede en veiligheid te garanderen. 

Bovendien staat de Eenheidsakte het Parlement het vetorecht toe bij toekomstige 

uitbreidingen, zodat de parlementsleden de toetreding van landen met niet-democratische 

regimes voortaan kunnen blokkeren. De uitbreiding met de ex-dictatoriale regimes van 

Griekenland, Portugal en Spanje heeft mensenrechten en democratische principes definitief op 

de agenda van de Europese gemeenschappen geplaatst, nu ze na de toetreding ook in de 

interne wetgeving worden verankerd. 

 

                                                             

228 Cérémonie de signature (12.6.1985) du traité d'adhésion du Portugal aux Communautés européennes. 
Brussel, 1985. In: Archives historiques du Conseil de l'Union européenne, 537-549 / 66 Dit document is 
beschikbaar via ENA. 

229Single European Act. Luxemburg, 17.02.1986.  
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4. CONCLUSIE: DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN DE JAREN ZEVENTIG EN 

TACHTIG ALS EEN PROBLEEMOPLOSSEND SAMENWERKINGSVERBAND 
 

 

Het verhaal van de toetreding van de Zuid-Europese staten Griekenland, Portugal en Spanje, 

zoals geschetst in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, heeft een aantal zaken over de 

Europese samenwerking duidelijk gemaakt. 

De Europese samenwerking in de drie gemeenschappen in de jaren zeventig en tachtig is 

voornamelijk intergouvernementeel van aard. Uitbreidingsgerelateerde beslissingen blijken in 

de praktijk namelijk op politiek niveau door de lidstaten zelf te worden genomen. Een 

belangrijk onderdeel van deze besluiten bestaat uit het zoeken naar oplossingen voor 

specifieke problemen. Het louter anticiperen op problemen wanneer ze zich voordoen, is 

kenmerkend voor de Zuidelijke uitbreidingsgolf. Dit wordt duidelijk wanneer we de 

toetredingsvoorwaarden aanschouwen. Degelijke toetredingsvoorwaarden zijn nog nooit 

eerder geformuleerd. De eerste uitbreiding met Denemarken, Ierland en het Verenigd 

Koninkrijk bracht enkel economische problemen met zich mee. Bijgevolg is nog niet eerder 

aan politieke toetredingscriteria gedacht. Wanneer de Zuidelijke lidstaten een nauwere 

samenwerking met de gemeenschappen wensen, moet er dan ook een manier gevonden 

worden om om te gaan met de niet-democratische regimes. Hierin spelen voornamelijk de 

gemeenschapsinstellingen een rol. Zo komt het Parlement, dat erg begaan blijkt te zijn met de 

politieke toestand van de Zuid-Europese landen, met rapporten, verklaringen en resoluties die 

een poging zijn tot het formuleren van toetredingsvoorwaarden, waarbij democratie telkens 

een belangrijke rol speelt. De Commissie is eveneens begaan met de politieke situatie, maar 

blijkt niet altijd consequent. Aangezien de definitieve beslissingsmacht in het 

uitbreidingsbeleid echter bij de Raad ligt, die intergouvernementeel is samengesteld, zijn de 

initiatieven van het Parlement voornamelijk symbolisch van aard.  

De lidstaten spelen in het toetredingsproces van Griekenland, Portugal en Spanje vaak een 

dubbele rol. De Raad stelt enerzijds belang te hechten aan impliciete toetredingsvoorwaarden. 

Deze impliciete criteria bestaan voornamelijk uit een pluralistisch democratisch politiek 

stelsel, een rechtsstaat en respect voor mensenrechten en worden vaak als gedeelde Europese 

waarden beschouwd. In vele documenten komt naar voor dat democratie als een belangrijke 

waarde geldt binnen de organisatie. In officiële declaraties verklaren de staats-en 
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regeringsleiders eveneens het belang van democratie. Anderzijds dient de toetreding van de 

Zuid-Europese staten echter de vele belangen van de lidstaten, van economische belangen 

over veiligheidsbelangen tot strategische voordelen voor de regio. Hierdoor zijn de lidstaten 

geneigd de impliciete democratische toetredingscriteria al gauw als gerespecteerd te 

verklaren, ook al stelden ze eerder dat dit waardenpatroon van essentieel belang is. Dit werd 

onder meer door het Parlement waargenomen ten tijde van de schorsing van de 

associatieovereenkomst met Griekenland. Veiligheidsoverwegingen blijken in deze periode 

dan ook veel belangrijker te zijn dan mensenrechten. 

Het waardenpatroon waarvan sprake is in de vele officiële documenten is niet echt duidelijk. 

Men verwijst naar democratie en naar mensenrechten, maar wat deze nu juist inhouden wordt 

niet verduidelijkt. Er is geen sprake van een mensenrechtenstandaard met een oplijsting van 

de universele rechten die de organisatie belangrijk acht. Er wordt dan ook verwezen naar 

internationale verdragen of naar de grondwetten van de lidstaten die deze waarden 

respecteren. Op basis van de veelvuldige aanhaling van de begrippen democratie en 

rechtsstaat kan vermoed worden dat de rechten die de gemeenschappen belangrijk achten 

gekoppeld worden aan deze begrippen. De rechten die men belangrijk vindt, slaan dan 

voornamelijk op het respecteren van de eerste generatie rechten, namelijk politieke en civiele 

rechten. 

Hoewel het niet duidelijk wordt omschreven, wordt het waardenpatroon wel als een 

bekommernis van alle gemeenschapslidstaten beschouwd. Het steeds herhalen van het belang 

van democratie voor de gemeenschappen is als het ware de hermeneutische interpratie van 

‘waar de Europese gemeenschappen voor staan’. Het waardenpatroon wordt eveneens aan de 

nieuwkomers toegeschreven door ze als landen te zien met wie men een gezamenlijke 

culturele erfenis deelt. In de toetredingsgolf met Zuid-Europa wordt de gedeelde traditie en 

cultuur dan ook vaak als argumentatie gebruikt voor het toetreden van de nieuwe lidstaten.  

Tot slot, hoe kan de samenwerking in de Europese gemeenschappen in de jaren zeventig en 

tachtig het best worden omschreven? De drie ideaaltypes van Eriksen (in de herwerkte versie 

van Sjursen) zijn een intergouvernementeel probleemoplossend samenwerkingsverband, een 

op waarden gebaseerde gemeenschap of een op recht gebaseerde supranationale unie. Van dit 

laatste ideaaltype is zeker nog geen sprake. Rechten worden niet als een basis van de 

samenwerking beschouwd en als er al van mensenrechten sprake is, worden deze bestempeld 

als ‘waarden’. Bovendien is de supranationale dynamiek in de Europese integratie in de jaren 
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zeventig aan een spill-back onderhevig, zoals reeds in hoofdstuk twee is besproken. Dit werd 

duidelijk in het uitbreidingsbeleid van de gemeenschappen met Zuid-Europa, waar de rol van 

het Parlement slechts symbolisch is. Het tweede ideaaltype, een op waarden gebaseerde 

gemeenschap, staat voor een gemeenschap die zichzelf als cultureel en waardenspecifiek 

beschouwt. Het beschrijft de Europese gemeenschappen zoals ze zichzelf gedeeltelijk in de 

jaren zeventig en tachtig willen voordoen. Mensenrechten en democratie worden namelijk als 

impliciete toetredingsvoorwaarden op de agenda geplaatst. Belangrijk is echter dat dit gebeurt 

als een concrete oplossing voor specifieke problemen. De waarden prevaleren bovendien 

nooit boven de nationale belangen van de lidstaten. De lidstaten blijken de spil waar alles 

rond draait. De Europese gemeenschappen uiten zich in de jaren zeventig en tachtig dan ook 

als een probleemoplossend samenwerkingsverband. De samenwerking in de gemeenschappen 

is deze van een organisatie die, zoals Helene Sjursen het in haar hypothese stelt, ervoor 

opteert uit te breiden met staten die belangrijke voordelen voor de bestaande lidstaten met 

zich meebrengen.230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

230 H. Sjursen (ed.), Questioning EU enlargement : Europe in search of identity, pp. 1-16. Zie ook eerder in de 
bespreking van het theoretisch kader.  
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HOOFDSTUK VIER – DE EU NA 1989: HET EUROPA VAN DE 

WAARDEN 
 

 

De Val van de Berlijnse Muur en de implosie van de USSR in 1989 zorgen voor 

fundamentele veranderingen in Europa. De lidstaten van de Europese gemeenschappen 

worden plots in een nieuwe rol geduwd.231 Ze nemen de verantwoordelijkheid op zich om het 

Nieuwe Europa vorm te geven. In Centraal- en Oost-Europa ontwikkelen vrije soevereine 

staten zich tot liberale democratieën, met de steun van de internationale gemeenschap. De 

nieuwe staten zoeken al gauw toenadering tot de Europese gemeenschappen en zorgen 

hierdoor voor een blijvende verandering binnen de organisatie. De Europese 

gemeenschappen, in 1989 bestaande uit twaalf lidstaten, maken zich op voor twee nieuwe 

toetredingsgolven. Een eerste golf zal plaatsvinden in 1995 met de EVA-landen: Oostenrijk, 

Zweden en Finland. Deze golf wordt in dit hoofdstuk niet verder besproken. Een tweede golf 

is het rechtstreeks gevolg van de implosie van de USSR, wanneer tien landen uit Centraal- en 

Oost-Europa besluiten een aanvraag tot toetreding in te dienen. Samen met deze landen wordt 

ook door de twee mediterrane eilanden Cyprus en Malta een aanvraag ingediend. 

De Europese gemeenschappen ondergaan na de Val van de Muur een aantal fundamentale 

veranderingen op zowel intern als extern vlak.232 Externe veranderingen zullen betrekking 

hebben op de rol van de gemeenschappen in de veranderde internationale omgeving sinds de 

Val van de Muur. Volgens Pridham is the “ballance of terror”, die typisch is voor de Koude 

Oorlog, veranderd in een “inbalance of uncertainty”.233 De historische gebeurtenissen zullen 

er eveneens toe leiden dat de gemeenschappen op intern vlak heel wat hervormingen 

doorvoeren. Deze hervormingen zullen zowel de instellingen als de basisverdragen van de 

                                                             

231 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, pp. 255-256. 

232 G. Pridham, Designing Democracy: EU Enlargement and Regime Change in Post-Communist Europe, p. 35. 

233 Ibidem, p. 37. 
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gemeenschappen voorgoed veranderen. De organisatie zal haar verdragen moeten wijzigen 

omdat ze zich moet klaarmaken voor de toetreding van maar liefst vijftien nieuwe lidstaten.234 

Naast de belangrijke historische ontwikkelingen die zich in het continent afspelen, is Europa 

op een beslissend moment gekomen in haar integratie. Aan de economische doelstellingen die 

met de Verdragen van Rome in 1957 werden geformuleerd, zal begin de jaren negentig met 

de installatie van een interne markt voldaan worden. Voor het eerst sinds de mislukte 

Europese politieke samenwerkingsinitiatieven in de jaren zestig zal Europa het pad naar 

politieke integratie betreden. 

Het Europa van de Twaalf, dat in 1995 het Europa van de Vijftien zal worden, probeert een 

antwoord te bieden op de veranderingen in Europa door de COE-landen te laten toetreden tot 

de gemeenschappen. Eén ding is zeker: de informele en ad hoc-aanpak die de Europese 

gemeenschappen hanteerden tijdens de Zuidelijke uitbreiding zal bij deze uitbreidingsgolf niet 

langer volstaan.235  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

234 Dit zijn de drie EVA-landen , de tien COE-landen en de twee mediterrane eilanden. 

235 G. Pridham, Designing Democracy: EU Enlargement and Regime Change in Post-Communist Europe, p. 38. 
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1. EEN BESLISSENDE FASE IN DE GESCHIEDENIS VAN EUROPA 
 

Na de Val van de Muur voelen de lidstaten van de Europese gemeenschappen zich 

verantwoordelijk voor de nieuwe landen in Centraal- en Oost-Europa.236 Het gevoel heerst dat 

West-Europa iets goed te maken heeft wegens de hoge prijs die de COE-landen betaald 

hebben tijdens hun jaren van ‘bezetting’. Kort na de Val van de Muur zeggen de 

regeringsvertegenwoordigers van de Europese gemeenschappen zich bewust te zijn van de 

verantwoordelijkheid van de gemeenschappen en haar lidstaten in wat volgens hen een 

beslissende fase is in de geschiedenis van Europa.237 Al gauw pleiten heel wat EU-lidstaten 

voor een nauwere samenwerking met de COE-landen en zelfs een hereniging van het 

Europese continent binnen het kader van de Europese gemeenschappen. Amper twee dagen na 

de Val van de Muur stelt commissievoorzitter Jacques Delors dat de Oost-Europeanen tot 

Europa behoren.238  Ook de voormalige West-Duitse bondskanselier Willy Brandt is 

samenwerking met de COE-landen genegen. Een week na de Val van de Muur pleit hij in het 

Duitse parlement voor een “aktivere Ostpolitik der Europäischen Gemeinschaft” en voor de 

geleidelijke samenvoeging van Europa.239 België, Italië, Luxemburg, Nederland en het 

Verenigd Koninkrijk blijken eveneens van meet af aan voorstander van een uitbreiding met de 

COE-landen. Bovendien kennen sommige lidstaten reële of symbolische banden met een land 

uit Centraal- en Oost-Europa, wat hun positieve houding nog meer versterkt.240  Voor de 

West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl is in de eerste plaats de hereniging van Duitsland 

van kapitaal belang. Deze hereniging zal, na akkoord van de oorlogsoverwinnaars Frankrijk, 

Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de VSA, in oktober 1990 reeds een feit zijn. Met de 

                                                             

236 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, pp. 255-256. 

237 Dit gebeurt op de Europese Raad in december 1989 in Straatsburg. Zie hiervoor:  Europese Raad, Verklaring 
over Centraal- en Oost-Europa. Straatsburg,  8 en  9 december 1989. In: Bulletin of the European Communities, 
12(1989). Dit document is beschikbaar via ENA. 

238 BRIBOSIA (H.) Interview de Jacques Delors. Parijs, 16.12.2009, VIDEO (00:48:41, Colour, Original Sound 
Track). Dit document is beschikbaar via ENA. 

239 Verhandlungen des deutschen Bundestages (11/176). Berlijn, 16.11.1989,  pp.13335-13340. Dit document is 
beschikbaar via ENA. 

240 Het hiernavolgende over de preferenties van de lidstaten is gebaseerd op Neill Nugent in: N. Nugent, 
European Union Enlargement, pp. 41-42. 
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hereniging van Duitsland wordt het voormalige Oost-Duitsland in de Europese 

gemeenschappen opgenomen. Bovendien blijkt Duitsland een hevige voorstander voor de 

Poolse toetreding tot de EU en zal ze zich gedurende het toetredingsproces dan ook min of 

meer laten gelden als een “patron” voor Polen.241 De Scandinavische EU-leden zijn dan weer 

voornamelijk begaan met de toetreding van de Baltische staten, omwille van culturele en 

strategische redenen. Griekenland concentreert zich op de toetreding van de mediterrane 

eilanden, en dan voornamelijk Cyprus, die tesamen met de staten uit Centraal- en Oost-

Europa op de uitbreidingsagenda komen te staan. Al deze voorkeuren leiden tot het innemen 

van een positieve positie van de Europese gemeenschappen tegenover Centraal- en Oost-

Europa. Jaren later zal de toenmalige commissievoorzitter Jacques Delors in een interview de 

tijdsgeest na de Val van de Muur beschrijven. 242 Hij stelt dat het evenement plaatsvindt en hij 

de volgende dag de Commissie bijeenroept. De daaropvolgende dag geeft hij een interview op 

de Duitse televie waarin hij stelt dat de Oost-Europeanen tot Europa behoren. Meer heeft hij 

niet gezegd, maar volgens hem was de bal aan het rollen gegaan.  

Neill Nugent beschouwt de uitspraken van de Europese kopstukken in deze periode als 

retoriek.243 De EU-lidstaten zijn echter niet de enigen die zich  retorische uitspraken doen 

ontvallen. De nieuwe staten uit Centraal- en Oost-Europa voeren na de implosie van de USSR 

al snel een pro-Europese Back to Europe-politiek.244 Na de Val van de Muur wordt “returning 

to Europe” de belangrijkste prioriteit in het buitenlandse beleid van deze landen.245 De 

redenen voor deze toenadering zijn volgens Neill Nugent een mengeling van elkaar 

overlappende en aan elkaar gerelateerde redenen van politieke en economische aard.246 In de 

eerste plaats gaan de nieuwe staten op zoek naar integratie in Europa en de Westerse wereld, 

                                                             

241 Ibidem, pp. 41-42. 

242 BRIBOSIA (H.) Interview de Jacques Delors. Parijs, 16.12.2009, VIDEO (00:48:41, Colour, Original Sound 
Track). Dit document is beschikbaar via ENA. 

243 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 35.  

244 Zie onder meer: F. Schimmelfennig en U. Sedelmeier, “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to 
the Candidate Countries of Central and Eastern Europe.” In: Journal of European Public Policy, 2004, 11, 4, pp. 
661-679 en M.A. Vachudova, “The Leverage of International Institutions on Democratizing States: Eastern 
Europe and the European Union.” In: EUI Working Papers, 2001, 33.  

245 E. De Ridder, A. Schrijvers en H. Vos,  “Civilian Power Europe and Eastern Enlargement: The More the 
Merrier?”, p. 244. 

246 N. Nugent, European Union Enlargement, p. 34. 
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door lid te willen worden van een groot aantal internationale organisaties. 247  De toenadering 

met het Westen wordt eveneens gezocht omwille van veiligheidsbelangen. Voor harde 

bescherming van de veiligheid stellen de COE-landen zich kandidaat bij de NAVO. Daarnaast 

zijn ook economische belangen een reden tot integratie met Europa. Lidmaatschap van de 

Europese gemeenschappen wordt voornamelijk omwille van deze economische belangen 

aangevraagd. Frank Schimmelfennig probeert een verklaring te vinden voor zowel de 

positieve houding van de gemeenschapslidstaten ten opzichte van de COE-landen als de Back 

to Europe-politiek van die landen zelf. 248 Hij stelt dat er een link is tussen de uitbreiding van 

een regionale gemeenschap en de uitbreiding van de internationale gemeenschap waarop ze is 

gebaseerd. Staten die een collectieve identiteit, normen en waarden delen met een 

internationale organisatie zullen lid proberen te worden van deze organisatie. De organisatie 

zal deze staten op haar beurt, omwille van de gedeelde identiteit, normen en waarden,  als 

legitieme leden beschouwen en laten toetreden.  Dit is wat volgens Schimmelfennig 

plaatsvindt in de hoofden van de gemeenschaps- en COE-vertegenwoordigers. Indien dit niet 

het geval was geweest, hadden gemeenschapslidstaten na de Val van de Muur waarschijnlijk 

gewoonweg gepleit voor diepgaande politieke en economische banden, zonder een 

lidmaatschap voorop te stellen. 249  De retoriek omtrent de identiteit die West-Europa met 

Centraal- en Oost-Europa deelt, speelt dan ook een belangrijke rol in het uitbreidingsbeleid. 

Dit is één van de hoofdargumenten van de sociologische en constructivistische theorieën om 

de wil om uit te breiden met de COE-landen te kunnen verklaren. Zij zetten zich hiermee af 

tegen de rationalistische verklaringen die de beslissing om uit te breiden als een gevolg van 

praktische overwegingen op intergouvernementeel niveau beschouwen.250 In rationalistische 

verklaringen ziet het Europa van de Vijftien politieke en economische belangen in een 

toetreding van de COE-landen. Politieke belangen gaan over de doelstelling van de 

gemeenschappen om vrede, stabiliteit en veiligheid in Europa te creëren. Deze overweging zal 

verschillende keren naar voren worden gebracht in toespraken en toetredingsdocumenten. 

Economische belangen gaan over het vergroten van de Europese interne markt en de positieve 

                                                             

247 Het hiernavolgende is gebaseerd op E. De Ridder, A. Schrijvers en H. Vos,  “Civilian Power Europe and 
Eastern Enlargement: The More the Merrier?”, p. 244. 

248 F. Schimmelfennig aangehaald door N. Nugent in: N. Nugent, European Union Enlargement, p. 5. 

249 F. Schimmelfennig, “The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement 
of the European Union”. In: International Organization, 55 (2001), 1, p. 63. 

250 Het hiernavolgende is gebaseerd op N. Nugent in: N. Nugent, European Union Enlargement, p. 3-7. 
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gevolgen van een eensgezind financieel beleid. Sociologische en constructivistische 

verklaringen zijn het hier echter niet mee eens. Zij stellen dat de bestaande lidstaten niet 

alleen gedreven werden door deze nationale politieke en economische belangen, maar dat de 

standpunten van de lidstaten sociologisch geconstrueerd zijn en vormgegeven door sociale 

identititeit, normen en waarden. Helene Sjursen stelt dat de uitbreiding met Centraal- en Oost-

Europa een uiting is van de identiteit van Europa en de zoektocht naar wie Europeanen zijn en 

wat dit nu juist voor de gemeenschappen betekent.251 Ook Ulrich Sedelmeier vindt dat men 

niet om deze sociologische argumenten heen kan.252 Hij vat het uitbreidingsbeleid van de 

Europese gemeenschappen met de COE-landen samen als een discours rond het bestaan van 

een collectieve gemeenschapsidentiteit. Wanneer de Europese gemeenschappen beslissen een 

model voor een Nieuw Europa te creëren, kan dit als een eerste stap binnen dit discours 

worden beschouwd.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

251 H. Sjursen aangehaald door N. Nugent in: Ibidem, p. 5. 

252 U. Sedelmeier aangehaald door N. Nugent in: Ibidem, p. 6. 
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2. HET NIEUWE EUROPA 
 

Door de Val van de Muur is het machtsevenwicht in Europa verstoord. Een nieuw evenwicht 

moet worden gezocht om de stabiliteit in Europa te garanderen. Dit zal worden geformuleerd 

in een model dat toepasselijk het Nieuwe Europa wordt genoemd.  Het model van het Nieuwe 

Europa word uitgewerkt op belangrijke Europese topontmoetingen, zowel binnen het kader 

van de Europese gemeenschappen als binnen andere Europese organisaties. 

 

2.1. DE PLAATS VAN MENSENRECHTEN IN HET NIEUWE EUROPA 

 

Reeds in 1988 komen de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese 

gemeenschappen samen om de situatie in Europa te bespreken.253 Ze komen met een 

verklaring waarin ze hun internationale rol, dit is de rol van de Europese gemeenschappen, 

bespreken. Deze rol wordt aan de hand van een aantal principes ingevuld. In de eerste plaats 

worden internationale vrede en veiligheid belangrijk bevonden. Om dit te bereiken stelt de 

Europese Raad dat ze het VN-Handvest en de VN-Mensenrechtenverklaring actief zal 

steunen. De Westerse waarden en principes die de lidstaten met elkaar delen, zullen 

gepromoot worden in hun relaties met Centraal- en Oost-Europa. De Europese Raad stelt 

definitief komaf te willen maken met de breuk in het Europese continent. Dit zal ze 

bewerkstelligen door enerzijds mensenrechten en fundamentele vrijheden en anderzijds de 

economische vrijheden (vrij verkeer van kapitalen, goederen, diensten en personen) te 

promoten. Op die manier hopen de toppolitici van de Europese gemeenschappen een meer 

open samenleving te bekomen en menselijke en culturele uitwisselingen tussen het Oosten en 

het Westen te bewerkstelligen. De Europese gemeenschappen gaan dan ook van start met het 

sluiten van bilaterale handels- en associatieovereenkomsten tussen de Europese 

gemeenschappen en de COE-landen. De eerste overeenkomsten worden reeds in 1988 met 

Hongarije, Polen en Tsjechoslovakije gesloten. De overeenkomsten zijn vaak erg ad hoc en 

hebben, in tegenstellig tot wat de Europese Raad eerder beweerde,  niet veel aandacht voor 
                                                             

253 Dit is de Europese Top die in december 1988 in Rhodos plaatsvindt. Het hiernavolgende is gebaseerd op: 
Europese Raad, Conclusions of the Presidency, Annex: Declaration of the European Council  on the 
International Role of the European Community. Rhodos, 1988. 
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mensenrechten. De overeenkomsten focussen dan ook vooral op de nood aan liberaal-

democratische regimes binnen een vrij marktsysteem. Toch trachten de overeenkomsten 

volgens Karen Smith politieke hervormingen aan te moedigen, zonder hiervoor welisweer een 

legale basis te bevatten. 254 

Enkele dagen na de Val van de Muur komen de staats- en regeringsleiders van de Europese 

gemeenschappen opnieuw samen om de situatie te bespreken. De toenmalige Belgische eerste 

minister Wilfried Martens zal later verklaren dat hij hier voor het eerst het gevoel had als een 

volwaardige regering over politieke zaken te praten.255 De Val van de Muur heeft de Europese 

gemeenschappen duidelijk doen groeien tot een organisatie met oog voor politieke integratie. 

Op de bijeenkomst wordt besloten dat mensenrechten een essentieel element vormen van het 

Nieuwe Europa. 256 De toppolitici bevestigen hun wil om de samenwerking met de volkeren 

uit Centraal- en Oost-Europa te versterken.  Dit zal gebeuren op basis van de principes van 

democratie, pluralisme, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden. De 

Europese Raad omschrijft deze principes als de stichtende principes van de gemeenschappen. 

Op de vergadering staan de staats- en regeringsleiders eveneens stil bij alle activiteiten die de 

gemeenschappen op gebied van mensenrechten voeren.257 Men somt verschillende 

mensenrechtenactiviteiten op, zowel binnen als buiten de context van de gemeenschappen. Zo 

passeren de eerdere verklaringen inzake democratie die tijdens de Zuidelijke uitbreiding tot 

ontwikkeling kwamen de revue. Er wordt eveneens stil gestaan bij de medewerking die de 

gemeenschappen verlenen aan internationale organisaties die mensenrechten genegen zijn. De 

Europese Raad stelt dat de gemeenschappen bovendien in hun ontwikkelingsbeleid eveneens 

aandacht hebben voor mensenrechten.  

                                                             

254 K. Smith, “The Use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: How Effective?” 
In: European Foreign Affairs Review, 3, 2, 1998, pp. 253-274. 

255 L. van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, pp. 263-264. 

256Dit is de Europese Top te Straatsburg in 1989. Het hiernavolgende is gebaseerd op: Europese Raad, European 
Council, Strasbourg, 8 and 9 December: Conclusions of the Presidency. Straatsburg, 1989. In: Bulletin of the 
European Communities, 12 (1989). 

257 Dit komt naar voren in een Persbericht dat in de conclusies van de Europese Raad wordt weergegeven. Zie 
hiervoor:  Europese Raad, European Council, Strasbourg, 8 and 9 December: Conclusions of the Presidency. 
Straatsburg, 1989. In: Bulletin of the European Communities, 12 (1989). 
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Ook het Parlement tracht een rol te spelen in de creatie van het Nieuwe Europa. Net als de 

Europese Raad ziet ze een groot belang voor mensenrechten in dit Nieuwe Europa. Het 

Parlement vat het idee op een mensenrechtencode voor de Europese gemeenschappen te 

ontwikkelen.258 Ze maakt een oplijsting van vierentwintig volgens haar fundamentele 

vrijheden. Deze oplijsting vertrekt van basisvrijheden zoals het recht op leven, over sociale 

vrijheden zoals arbeidsvoorwaarden tot vrijheden gerelateerd aan een rechtsstaat zoals de 

eerlijke toegang tot gerechtshoven. Dit is de eerste keer dat een gemeenschapsinstelling of –

vertegenwoordiger sociale en economische rechten bij de fundamentele waarden rekent. Bij 

de Zuidelijke uitbreiding werden mensenrechten steeds geïnterpreteerd binnen het kader van 

de democratie, en bijgevolg steevast als civiele en politieke rechten geïnterpreteerd. 

Michelline Ishay en Ruby Gropas zien dan ook een nieuw mensenrechtendebat onstaan na de 

beëindiging van de Koude Oorlog.259 Zij stellen dat deze gebeurtenis leidt tot de ‘ontdekking’ 

van economische en sociale rechten, die voornamelijk binnen de USSR erg belangrijk werden 

geacht. De mensenrechtencode van het Parlement beschrijft deze rechten dan ook voor het 

eerst als zodanig. In een analyse van de mensenrechtencode van het Parlement merkt Ingrid 

Persaud echter op dat er geen middel voorzien is om deze vrijheden te beschermen.260 

Bovendien ontbreekt eveneens een systeem van bestraffing. De mensenrechtencode van het 

Parlement is bijgevolg louter symbolisch van aard. 

In 1990 komen de Europese staats- en regeringsleiders van de gemeenschappen opnieuw in 

een topontmoeting bijeen.261 Op deze ontmoeting stippelen ze de beleidslijnen van het 

Nieuwe Europa uit. Men besluit dat het Nieuwe Europa voortaan intern nauw zal 

samenwerken, onder meer binnen het kader van de CVSE. Bovendien ziet men een 

belangrijke meerwaarde in Europese samenwerking met de VSA, onder meer binnen het 

kader van de NAVO.  
                                                             

258 Het hiernavolgende over de mensenrechtencode is gebaseerd op: Europees Parlement, Verklaring inzake de 
Grondrechten & Vrijheden. Brussel, 1989 

259 M.R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, pp. 1-14; EN: R. 
Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, p. 25. 

260 I. Persaud, “The Reconstruction of Human Rights in the European Legal Order.”, In: GEARTY (C.A.) (ed.). 
European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights. Den Haag, Kluwer Law International, 
1997, p. 350-352. 

261 Dit is de buitengewone Europese Top die op 25 en 26 juni 1990 te Dublin plaatsvindt. Het hiernavolgende is 
gebaseerd op: Europese Raad, Conclusions of the Dublin European Council. Dublin, 1990.Dit document is 
beschikbaar via ENA. 
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Een aantal maanden later wordt een eerste stap in deze richting gezet op een topbijeenkomst 

van de CVSE. Ditmaal zijn niet alleen de staats- en regeringsleiders van de Europese 

gemeenschappen van de partij, maar ook de regeringsvertegenwoordigers van de COE-landen 

die eveneens stichtende leden zijn van de CVSE. Men besluit de CVSE om te vormen zodat 

deze een cruciale rol kan spelen in de vereniging van het Nieuwe Europa. De Europese Raad 

drukt de hoop uit dat deze nieuwe organisatie zal berusten op de pijlers van een pluralistische 

democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en de bescherming van minderheden.262 De 

omvorming van de CVSE wordt officieel bekrachtigd met het Handvest van Parijs voor het 

Nieuwe Europa. Dit Handvest bevestigt het einde van het tijdperk van confrontatie en 

verdeling en hoopt op een nieuw tijdperk waarbij democratie het enige overheidssysteem zal 

zijn.263  In 1994 zal de hervormde CVSE officieel van start gaan onder haar nieuwe 

benaming: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). 

Nadat op belangrijke Europese topbijeenkomsten is afgesproken dat mensenrechten een 

belangrijk element van het Nieuwe Europa zal zijn, moet de concrete invulling van dit beleid 

verder worden bepaald. In 1991 besluiten de Europese gemeenschappen om het aspect 

mensenrechten binnen het gemeenschapsbeleid duidelijker toe te lichten. In eerste instantie 

geven de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten een woordje uitleg bij het belang van 

mensenrechten voor de gemeenschappen.264 Eerst en vooral stellen ze dat respect voor 

mensenrechten een essentieel onderdeel is van internationale relaties en eveneens een 

hoeksteen van de Europese samenwerking. Bovendien zijn mensenrechten universeel en 

volgens hen eveneens verbonden met  democratie en ontwikkeling. Bijgevolg wordt het 

logisch bevonden dat mensenrechten voor de gemeenschappen een belangrijke rol in het 

externe beleid spelen. Al deze elementen stellen het belang van een mensenrechtenbeleid in 

de kijker. De leden van de Europese Raad vinden dan ook dat een consistente aanpak van 

mensenrechten in de Europese gemeenschappen noodzakelijk is.  

 

                                                             

262 Europese Raad, Conclusions of the Dublin European Council. Dublin, 1990.Dit document is beschikbaar via 
ENA. 

263 P. Gerbet, “Charter of Paris for a New Europe”. In: CVCE. Dit document is beschikbaar via ENA. 

264 Het hiernavolgende is gebaseerd op: Europese Raad, Resolution on Human Rights, Democracy and 
Development. Brussel, 1991. 
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Terzelfdertijd is ook de Raad van Ministers bevoegd inzake ontwikkeling (de 

Ontwikkelingsraad) met de invulling van mensenrechten in het Nieuwe Europa begaan.265 Het 

ontwikkelingsbeleid van de Europese gemeenschappen gaat officieel pas van start met het 

Verdrag van Maastricht in 1992, maar in de praktijk wordt er  al sinds de jaren zestig aan 

ontwikkelingsbeleid gedaan.266 De ontwikkelingsraad stelt dat mensenrechten steeds een basis 

zijn geweest voor de ontwikkelingssamenwerking van de Europese gemeenschappen.267 

Concreet stelt men belang te hechten aan economische, sociale, politieke en civiele rechten.  

Voor het eerst sinds de poging van het Parlement een mensenrechtencode op te stellen, 

worden economische en sociale rechten ook door de ministers van de lidstaten als belangrijke 

rechten omschreven. 

Als reactie op de mensenrechtenvoorstellen in de intergouvernementele Europese Raad en 

Raad van Ministers, komt de Commissie als supranationale gemeenschapsinstelling eveneens 

met een document over mensenrechten op de proppen.268 In dit document gaat ze dieper in op 

de beleidsvoorstellen van de Europese Raad en zegt ze vooral voorstander te zijn van de 

positieve aanpak inzake mensenrechten. Negatieve maatregelen kunnen volgens de 

Commissie pas als laatste redmiddel worden gebruikt.  

Tot slot is het opnieuw de Raad die een beslissing neemt over de effectieve invulling van het 

mensenrechtenbeleid. In mei 1992 wordt besloten dat alle samenwerkings- en 

associatieovereenkomsten die de gemeenschappen sluiten een mensenrechtenclausule moeten 

bevatten.269  Deze clausule moet stellen dat de overeenkomst kan worden opgezegd indien één 

van beide partijen de mensenrechten en democratische principes niet respecteren. Op die 

manier verklaren de Europese gemeenschappen vooraan de jaren negentig een link tussen 

mensenrechten en alle vormen van samenwerking die binnen haar institutioneel kader worden 

gesloten. De gemeenschappen maken duidelijk dat mensenrechten niet alleen als belangrijk 

element van het Nieuwe Europa worden beschouwd, maar dat ze eveneens verlangen deze 
                                                             

265 De Raad inzake ontwikkeling is de Raad van Ministers in haar hoedanigheid van het onwikkelingsbeleid, dus 
de samenstelling bestaat uit de nationale ministers die bevoegd zijn inzake dit beleid. 

266 J. Orbie, H. Versluys en H. Vos, “Het extern economisch beleid”. In: VOS (H.) (ed.). De impact van de 
Europese Unie. Beleidsterreinen, strijdpunten en uitdagingen. Leuven/Voorburg, ACCO, 2008, p. 98. 

267 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, pp. 106-107. 

268 Ibidem, pp. 106-107. 

269 Ibidem, pp. 106-107. 
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universele rechten in hun beleid met andere landen uit te dragen. De mensenrechtenclausule 

lijkt een eerste stap in het proces dit verlangen om te zetten tot werkelijkheid. De Val van de 

Muur heeft mensenrechten voorgoed op de agenda van de Europese gemeenschappen 

geplaatst, voornamelijk in haar uitbreidings- en ontwikkelingsbeleid. In 1995 zal de Raad 

overigens beslissen dat de mensenrechtenclausule niet alleen in samenwerkings- en 

associatieovereenkomsten, maar in alle overeenkomsten die de gemeenschappen sluiten, 

wordt opgenomen.270 De Europese Raad beschouwt deze niet als inmenging in de 

soevereiniteit van andere landen, omdat ze stelt te opereren binnen de reikwijdte van 

internationale akkoorden.271 De universaliteit van de mensenrechten is volgens de Europese 

Raad eveneens een voldoende grote aanleiding om de rechten als altijd en overal geldend te 

beschouwen en deze ook effectief uit te dragen. Cesare Pinelli stelt dat het principe van de 

mensenrechtenclausule in de juridische literatuur echter wél aan discussie onderhevig is.272 

Volgens het Verdrag inzake het Verdragenrechten van de VN mag een overeenkomst enkel 

worden opgeschorst indien een essentieel element van het akkoord werd geschonden.273 In de 

juridische literatuur wordt dan ook de vraag gesteld of het beoogde doel van een economisch 

akkoord wel een zodanige link met mensenrechten bevat, dat dit als een essentieel element 

kan worden beschouwd. In deze context kan opnieuw een mensenrechtendebat worden 

onderscheiden. Zoals Ishay stelt, is er discussie tussen universalistische invullingen van 

mensenrechten enerzijds en mensenrechten als een cultureel gegeven anderzijds. De EU lijkt 

onomwonden te kiezen voor mensenrechten als een universeel gegeven. Ook in internationale 

verdragen van andere organisaties, zoals de VN en de Raad van Europa, worden 

mensenrechten als dusdanig behandeld. De EU gebruikt dit universaliteitsprincipe als een 

verantwoording voor de aandacht die mensenrechten door haar wordt toebedeeld in 

voornamelijk economische akkoorden met derde landen.   

 

                                                             

270 K. Smith, “The Use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: How Effective?”, 
p. 264. 

271 C. Pinelli,  “Conditionality and Enlargement in the Light of EU Constitutional Developments.”, pp. 356-357. 

272 Ibidem, pp. 356-357. 

273 Het Verdrag inzake het Verdragenrecht, eveneens het Verdrag van Wenen genoemd, werd in 1969 te Wenen 
ondertekend binnen het kader van de VN. 
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De gebeurtenissen na de Val van de Muur en de beginjaren van het Nieuwe Europa tonen aan 

dat de Europese gemeenschappen niet de enige rol spelen in de wederopbouw van de COE-

landen. Ook andere internationale organisaties, zoals de CVSE/OVSE en de NAVO, vormen 

onderdeel van het model van het Nieuwe Europa. Net zoals dat in de toetreding met de Zuid-

Europese staten het geval is, spelen de Europese gemeenschappen in de COE-toetreding 

echter wel de belangrijkste rol van alle internationale organisaties. De Europese 

gemeenschappen blijken voor Europese staten de meest aantrekkelijke Europese organisatie 

om deel van uit te maken. Deze aantrekkingskracht van de Europese gemeenschappen wordt 

door vele auteurs als een magnetische kracht omschreven.274 De Europese gemeenschappen 

kunnen meer dan andere Europese organisaties de politieke en economische belangen van 

nieuwe lidstaten bevredigen.  Zo wordt het lidmaatschap van de Europese gemeenschappen 

een belangrijk streefdoel voor deze lidstaten in spé. De gemeenschappen zijn zich hier terdege 

van bewust en gebruiken hun gunstige positie om belangrijke veranderingen in de COE-

landen te bekomen. Het lidmaatschapsperspectief, en de hieraan gekoppelde financiële hulp, 

wordt door de gemeenschappen gebruikt om de situatie in Centraal- en Oost-Europa naar 

eigen wens te hervormen. Door het vooruitzicht op lidmaatschap zullen de COE-landen 

instemmen met de voorwaarden die de gemeenschappen stellen. Het is dan ook binnen deze 

context dat mensenrechten op de agenda van het uitbreidingsbeleid zullen verschijnen.  

 

2.2. DE EUROPA-OVEREENKOMSTEN 

 

Nadat de Europese beleidsmakers beslist hebben de mensenrechtenclausule in 

overeenkomsten op te nemen, speelt deze ook in het beleid naar de COE-landen toe een 

belangrijke rol. De mensenrechtenclausule wordt opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomsten die de Europese gemeenschappen in de eerste helft van de 

jaren negentig met de COE-landen sluiten. Dit gebeurt op uitdrukkelijke vraag van het 

Parlement.275 In eerste instantie worden er in de overeenkomsten twee soorten 

                                                             

274 E. De Ridder, A. Schrijvers en H. Vos, “Civilian Power Europe and Eastern Enlargement: The More the 
Merrier?”, pp. 243-244. 

275 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, pp. 122-124. 
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mensenrechtenclausules gebruikt.276 Het eerste model staat bekend als het Baltische Model en 

wordt gesloten met de Baltische staten en Slovenië. Deze clausule stelt dat een onmiddelijke 

schorsing van het akkoord is toegestaan bij mensenrechtenovertredingen. Het tweede model is 

het Bulgaarse model en is de mensenrechtenclausule bij de akkoorden met Bulgarije en de 

overige Oost-Europese staten. Dit model bepaalt dat er een consultatieprocedure plaatsvindt 

in het geval van een schending van om het even welk element van het akkoord. Het feit dat 

het Baltische model strenger is, valt te verklaren door de geopolitieke veranderingen die op 

dat moment plaatsvonden. De Baltische staten voldeden op het moment van het sluiten van de 

overeenkomsten de facto nog niet aan de criteria die de overeenkomsten bevatten. De leden 

van de Europese gemeenschappen wilden de Baltische landen echter op dezelfde manier 

benaderen als de overige COE-landen omdat ze vreesden dat een ongelijke benadering voor 

destabilisatie in Centraal- en Oost-Europa zou zorgen. De strengere mensenrechtenclausule 

bij de Europa-overeenkomsten van de Baltische staten rechtvaardigt op die manier de 

politieke beslissing om ook met de Baltische landen een overeenkomst te sluiten.277  

De Europese gemeenschappen sluiten bovendien ook associatieovereenkomsten met de COE-

landen. Deze bilaterale overeenkomsten worden de Europa-overeenkomsten genoemd.278 Ze 

bevatten een eerste reeks van voorwaarden waar de COE-landen aan moeten voldoen. Zoals 

eerder gezegd kunnen de Europese gemeenschappen door de magnetische kracht waarover ze 

beschikken gemakkelijk voorwaarden opleggen. Het is echter veel handiger om deze 

voorwaarden te stellen indien men lidmaatschap in het vooruitzicht kan plaatsen. In dit 

opzicht is de terminologie ‘Europa-overeenkomst’ niet zomaar gekozen. Het maakt duidelijk 

dat de staten waarmee de overeenkomsten gesloten worden een kans maken op lidmaatschap 

van de Europese gemeenschappen. In de preambules van de Europa-overeenkomsten wordt 

verwezen naar de gemeenschappelijke waarden, cultuur en bestemming die de COE-landen 

delen met de lidstaten van de Europese gemeenschappen. Zo wordt in de Europa-

                                                             

276 Het hiernavolgende over de twee soorten mensenrechtenclausules is gebaseerd op R. Gropas in: R. Gropas, 
Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union. pp. 122-124. 

277 De minder strenge mensenrechtenclausule die als het Bulgaarse Model bekendstaat, zal uiteindelijk de 
standaardclausule van de Europese gemeenschappen worden en vanaf 1995 bij alle akkoorden die de 
gemeenschappen sluiten, worden gebruikt.  

278 De eerste Europa-overeenkomsten worden met Polen, Hongarije en Tsjechoslovakije gesloten  in 1991. Vier 
jaar later volgen de Europa-overeenkomsten met Bulgarije, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen en het dan 
gesplitste Tsjechië en Slovakije. De laatste Europa-overeenkomst wordt in 1996 met Slovenië gesloten. 
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overeenkomst met Bulgarije vermeldt dat de gemeenschappen, haar lidstaten en ook Bulgarije 

zelf zich inzetten voor de rechtsstaat en mensenrechten.279 Bij mensenrechten wordt expliciet 

vermeld dat ook rechten van minderheden hiertoe behoren. De identificatie met éénzelfde 

cultuur en traditie wordt in deze Europa-overeenkomsten erg belangrijk bevonden. Het blijkt 

voor de Europese gemeenschappen vanzelfsprekend te zijn staten met éénzelfde achtergrond 

en gedachtegoed in de organisatie op te nemen. Nadat een lidmaatschap in het vooruitzicht is 

gesteld, gaan de Europa-overeenkomsten over tot de orde van de dag: de voorwaarden waar 

de COE-landen aan zullen moeten voldoen. Tanja Börzel en Thomas Risse zeggen dat 

toetreding en financiële hulp werden beloofd indien men voldeed aan de condities van  het 

respecteren van de democratische principes, mensenrechten, de rechtsstaat en de 

markteconomie.280 De Europa-overeenkomsten bevatten bijgevolg een eerste element van wat 

in de literatuur bekend staat als conditionaliteit. Conditionaliteit inzake politieke criteria, waar 

onder meer mensenrechten deel van uitmaken, staat bekend als politieke conditionaliteit. 

Karen Smith omschrijft dit begrip als de link die een staat of internationale organisatie maakt 

ten aanzien van een andere staat, waarbij voordelen (zoals hulp, handelsconcessies, 

samenwerkingsakkoorden, politieke contacten of lidmaatschap van de organisatie) gekoppeld 

worden aan het vervullen van condities gerelateerd aan de bescherming van mensenrechten en 

de promotie van democratische principes.281 De Europa-overeenkomsten die de Europese 

gemeenschappen met de COE-landen sluiten zijn conditioneel inzake het voldoen aan 

bepaalde criteria die de stabiliteit en veiligheid in Europa moeten garanderen. De vijf 

condities waaraan men moet voldoen, worden opgesomd als: respect voor de rechtsstaat, 

respect voor de mensenrechten, het aanvaarden van een meerpartijensysteem, het houden van 

eerlijke en vrije verkiezingen en tot slot de instelling van een markteconomie. Deze condities 

kunnen als een eerste eenvoudige vorm van een officiële waardenstandaard van de Europese 

gemeenschappen worden beschouwd, omdat ze voor de gemenschappen zo belangrijk zijn dat 

toetreding zonder het respecteren van deze principes onmogelijk wordt gemaakt. De Europa-

                                                             

279 Europese Commissie,  Bulgaria Europe Agreement. Brussel, 1995, p. 2. 

280 T. Börzel en T. Risse, “One Size Fits All! EU policies for the promotion of human rights, democracy, and the 
rule of law.” In:  Workshop on democracy promotion, Center on development, democracy and the rule of law, 
Stanford university, 2004, p. 10. 

281 K. Smith,  “The Use of Political Conditionality in the EU’s Relations with Third Countries: How Effective?”, 
p. 256. 
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overeenkomsten maken duidelijk dat democratische principes en mensenrechten voor de 

Europese gemeenschappen even belangrijk zijn geworden als de economische principes. 

Wederom is dit een indicatie voor een Europese samenwerking dat meer is dan alleen 

economisch van aard. In de aanpak van mensenrechten wordt duidelijk dat Europese 

integratie niet langer uitsluitend op de interne markt focust, maar voor het eerst ook politiek 

van aard is. Een nieuwe verdragswijziging kondigt zich aan. 

 

2.3. MAASTRICHT, STARTSCHOT VOOR  INCOHERENTIEKRITIEKEN 

 

In 1992 wordt in Maastricht een nieuw basisverdrag voor de Europese gemeenschappen 

ondertekend.282 Voortaan zullen de lidstaten van de gemeenschappen niet alleen samenwerken 

binnen het kader van de drie voornamelijk economische gemeenschappen. Er wordt ook een 

eerste stap gezet in de richting van politieke integratie door samen te werken rond enerzijds 

justitie en binnenlandse zaken en anderzijds veiligheid en buitenlandse zaken. De Europese 

integratie is niet langer alleen op economische aspecten gericht, omdat de doelstelling van de 

Verdragen van Rome om een interne markt te creëren, in 1993 behaald wordt. Kenmerkend 

hiervoor is de naamswijziging van de EEG, die voortaan als Europese Gemeenschap (EG) 

door het leven gaat. Het Verdrag van Maastricht heeft voor het eerst aandacht voor elementen 

die in de eerdere basisverdragen niet belangrijk werden bevonden. Mensenrechten en 

democratie worden verankerd in het Verdrag. Bij de vorige verdragswijziging, de Europese 

Eenheidsakte uit 1987, werden deze principes reeds als belangrijk omschreven. Maastricht 

doet hier nog een schepje bovenop door voor het eerst een formeel raamwerk voor de 

protectie van democratie en grondrechten en vrijheden binnen het kader van de EU in te 

stellen.283 Het Verdrag opent reeds met een verwijzing naar deze fundamentele waarden die 

als principes van de EU worden beschouwd.284 De principes worden omschreven als vrijheid, 

                                                             

282 Zoals eerder vermeld in hoofdstuk twee worden de Europese gemeenschappen sinds het Verdrag van 
Maastricht in 1992 als EU bestempeld. Het Verdrag van Maastricht heet dan ook voluit het Verdrag inzake de 
Europese Unie (VEU). Dit Verdrag is zowel het basisverdrag van de drie Europese gemeenschappen EG 
(naamswijziging van de EEG), Euratom en de EGKS (eerste pijler) als van de samenwerking die tussen de 
gemeenschapslidstaten onstaat op gebied van justitie en binnelandse zaken (tweede pijler) en op gebied van 
buitenlands- en veiligheidsbeleid (derde pijler).  

283 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, p. 107. 

284 Maastricht Treaty. Maastricht, 7.02.1992.  
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democratie, respect voor mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. Om het 

belang van deze principes voor de EU te bewijzen, worden twee artikels aan het Verdrag van 

Maastricht toegevoegd. Een eerste regel bepaalt dat Europese staten enkel tot de EU kunnen 

toetreden als ze aan de principes van de EU voldoen.285 Een tweede regel bepaalt dat alle 

lidstaten van de EU eveneens aan deze principes moeten voldoen.286 De principes worden 

omschreven als de grondrechten die voorkomen in het EVRM van de Raad van Europa. Het 

Verdrag zegt dat deze rechten ook in de grondwetten van alle lidstaten van de EU worden 

gegarandeerd.  

Het Verdrag van Maastricht wordt in de juridische literatuur als de interne verankering van de 

fundamentele waarden van de EU beschouwd.287 Mensenrechten worden voortaan als 

onderdeel gezien van de Europese integratie. De manier waarop de verankering van 

mensenrechten in het interne kader van de EU gebeurt, roept echter veel vragen op. Het 

Verdrag bevat geen mensenrechtencode, zoals het Parlement eerder had voorgesteld. Er wordt 

niet verduidelijkt wat de EU onder mensenrechten verstaat, maar er wordt verwezen naar 

mensenrechtendocumenten die niet door de EU zijn opgesteld, zoals het EVRM van de Raad 

van Europa en de grondwetten van de EU-lidstaten. De EU heeft dus geen eigen 

mensenrechtenstandaard. Dit leidt tot problemen over hoe men mensenrechten moet 

interpreteren. Binnen het kader van het uitbreidingsbeleid wordt sinds de Europa-

overeenkomsten namelijk een belangrijke categorie van mensenrechten vermeld, die niet in 

het EVRM of in de grondwetten van alle lidstaten naar voren komen. Deze belangrijke 

categorie staat bekend als de rechten van minderheden. Het ontbreken van 

minderhedenrechten in het Verdrag van Maastricht is een belangrijk punt van kritiek in de 

politieke en juridische literatuur.288 Dit niet alleen omdat men bezorgd is om 

                                                             

285 Het gaat hier om artikel 49 van het Verdrag van Maastricht dat stelt: “Any European State which respects the 
principles set out in Article 6(1) may apply to become a member of the Union.”. 

286 Dit is het artikel 6(1) van het Verdrag van Maastricht dat stelt : “(…) Union shall respect fundamental rights, 
as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (…) 
and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of 
Community law.”. 

287 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, p. 107. 

288 Deze kritiek komt onder meer bij volgende auteurs aan bod: G. Sasse, “EU Conditionality and Minority 
Rights: Translating the Copenhagen Criterion into Policy.” In: EUI Working Papers, 2005, 16 ; En: A. Williams, 
EU Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, Oxford University Press, 2004,  XIX + 219 p. 
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minderhedenrechten, maar bovenal omdat minderhedenrechten wél een belangrijke rol spelen 

in de relaties tussen de EU en de COE-landen. In de Europa-overeenkomsten wordt gesteld 

dat minderhedenrechten onderdeel zijn van de mensenrechten. Het respecteren van de rechten 

van minderheden is in de Europa-overeenkomsten dan ook een voorwaarde voor het 

ontvangen van financiële hulp en om te mogen toetreden. De COE-landen zullen eveneens 

verplicht worden om het Minderhedenverdrag van de Raad van Europa te ondertekenen.289  

Bepaalde EU-lidstaten, waaronder België en Frankrijk, hebben dit minderhedenverdrag echter 

tot op de dag van vandaag nog steeds niet ondertekend. Hieruit blijkt dat de EU een andere 

mensenrechtenstandaard hanteert voor haar eigen lidstaten dan voor niet-leden. Het Verdrag 

van Maastricht is dan ook aanleiding tot de eerste incoherentiekritieken.290 Deze kritieken 

stellen dat de EU een incoherent mensenrechtenbeleid voert. De kritieken verwijten de EU 

dubbele standaarden te hanteren omdat kandidaat-lidstaten aan meer voorwaarden moeten 

voldoen dan de EU-lidstaten zelf. Het Parlement reageert hierop door vanaf 1993 jaarlijkse 

mensenrechtenrapporten uit te geven over de toestand van mensenrechten in de EU zelf. In de 

rapporten onderzoekt het Parlement het mensenrechtenbeleid van de EU-instellingen en –

lidstaten. Williams stelt dat deze rapporten niet echt van belang zijn.291 Ze zijn enerzijds zeer 

vaag opgesteld en maken gebruik van weinig bronnen. Anderzijds heeft het Parlement weinig 

macht inzake mensenrechten, waardoor de rapporten niet doorwegen op het beleid. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

289 Het hiernavolgende over het Minderhedenverdrag is gebaseerd op G. Sasse in: G. Sasse, “EU Conditionality 
and Minority Rights: Translating the Copenhagen Criterion into Policy.” In: EUI Working Papers, 2005, 16. 

290 A. Williams, EU Human Rights Policies: A Study in Irony, p. 53. 

291 A. Williams, EU Human Rights Policies: A Study in Irony, p. 98. 
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2.4. DE KOPENHAGENCRITERIA 

 

Nadat het Verdrag van Maastricht duidelijk heeft gemaakt dat kandidaat-lidstaten de 

fundamentele waarden van de EU moeten respecteren, worden er door de Europese staats- en 

regeringsleiders nog een aantal bijkomende toetredingsvoorwaarden geformuleerd. Dit 

gebeurt op een bijeenkomst van de staats- en regeringsleiders in Kopenhagen in 1993. 

Sindsdien staan de toetredingsvoorwaarden dan ook bekend als de Kopenhagencriteria. 

De criteria zijn in eerste instantie van toepassing op de COE-landen. Door deze 

lidmaatschapscriteria aan de COE-landen voor te leggen, wordt duidelijk dat ze definitief 

worden uitgenodigd voor lidmaatschap. Deze beslissing werd echter niet op één-twee-drie 

genomen. De EU-lidstaten waren verdeeld over het feit of de uitbreiding van de EU zou 

leiden tot beperkingen voor de Europese integratie. 292  Men wilde de Europese integratie, 

zowel de interne markt als de prille politieke samenwerking, niet in gevaar brengen. 

Anderzijds was de uitbreiding echter een must om geweld en onstabiliteit in Centraal- en 

Oost-Europa tegen te gaan. De Kopenhagencriteria vormen de oplossing voor dit dilemma. Ze 

zorgen ervoor dat een uitbreiding met de COE-landen de functionering en ontwikkeling van 

de EU niet zal bedreigen.293 De Kopenhagencriteria bevatten voorwaarden van politieke, 

economische en administratieve aard: 

“Membership requires that the candidate country has achieved stability of institutions 

guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of 

minorities, the existence of a functioning market as well as the capacity to cope with 

competitive pressure and market forces within the Union. Membership presupposes the 

candidate's ability to take on the obligations of membership including adherence to the aims 

of political, economic and monetary union.” 294 

 

                                                             

292 Het hiernavolgende is gebaseerd op K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality.”, p. 113. 

293 N. Nugent, European Union Enlargement. p. 35.  

294 Europese Raad, European Council in Copenhagen. 21-22 juni 1993. Conclusions of the Presidency, Brussel, 
1993. 
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Het politieke criterium stelt dat een kandidaat-lidstaat de democratie, rechtsstaat, 

mensenrechten en minderhedenrechten moet respecteren alvorens te mogen toetreden. Het 

economische criterium beveelt de instelling van een markteconomie. Het administratieve 

criterium stelt dat de kandidaat-lidstaten alle wetsregels van de EU (het acquis 

communautaire) in de eigen wetgeving moeten opnemen. Volgens Karen Smith worden er 

naast deze drie officiële criteria ook nog twee andere voorwaarden in acht genomen.295 Een 

eerste bijkomende voorwaarde heeft betrekking op de EU zelf. Het bepaalt dat EU in de 

mogelijkheid moet verkeren om nieuwe leden in de organisatie op te kunnen opnemen. Een 

tweede bijkomende voorwaarde staat bekend als goed nabuurschap. Dit wil zeggen dat het 

van belang is dat een kandidaat-lidstaat geen dispuut kent met de directe buurlanden. De 

Kopenhagencriteria worden in de literatuur als zeer belangrijk beschouwd. Volgens Pridham 

worden politieke elementen zoals democratie en mensenrechten pas sinds de formulering van 

deze voorwaarden als volwaardig beschouwd.296 Voordien werd telkens meer belang gehecht 

aan economische doelstellingen. De Kopenhagencriteria kunnen dus als een bevestiging 

worden beschouwd dat de EU belang hecht aan de waarden van democratie, mensenrechten 

en de rechtsstaat die ze reeds vermeldde bij de Europese Eenheidsakte, de Europa-

overeenkomsten en bij het Verdrag van Maastricht. Net zoals het Verdrag van Maastricht zijn 

ook de Kopenhagencriteria aan kritieken onderhevig.297 De EU geeft in haar criteria namelijk 

wederom geen overzicht van wat ze nu juist onder mensenrechten verstaat. Het is voor de 

COE-landen door het ontbreken van een duidelijke standaard onmogelijk te overzien waaraan 

men precies moet voldoen. De Kopenhagencriteria zullen pas later verduidelijkt worden. Dit 

gebeurt wanneer men bij de analyse of de kandidaat-lidstaten voldoen aan de criteria tot de 

ontdekking komt dat men een duidelijker omschrijving nodig heeft om hierop te kunnen 

antwoorden. 298 Er komt veel kritiek op deze praktijk, die door Pridham als het verplaatsen 

                                                             

295 Het hiernavolgende is gebaseerd op K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality.”, p. 113. 

296 G. Pridham, Designing Democracy: EU enlargement and regime chance in post-communist Europe. p. 39. 

297 Kritieken komen er onder meer van: G. Pridham,  Designing Democracy: EU enlargement and regime chance 
in post-communist Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, IX + 284 p. En: K. Smith, “The Evolution 
and Application of EU Membership Conditionality.” In: CREMONA (M.) (ed.). The Enlargement of the 
European Union. Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 105-140. 

298 G. Pridham, Designing Democracy: EU enlargement and regime chance in post-communist Europe p. 40-41. 
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van doelpalen wordt omschreven: “moving the goalposts”.299 De EU heeft echter andere 

katjes te geselen. In het voormalig Joegoeslavië is een hevige burgeroorlog uitgebroken. 

 

2.5. DE NOOD AAN STABILITEIT IN EUROPA 

 

Na het losbarsten van de burgeroorlog in ex-Joegoeslavië probeert de EU eerst en vooral de 

stabiele regio’s in Centraal- en Oost-Europa stabiel en vredevol te houden. Er wordt beslist 

dat er een Pact voor Stabiliteit in Europa zal worden gesloten tussen de EU en alle landen 

waarmee reeds een Europa-overeenkomst is gesloten. 300 Karen Smith beschrijft het Pact voor 

Stabiliteit in Europa als een multilateraal raamwerk, waarbinnen de COE-landen worden 

aangemoedigd overeenkomsten te sluiten betreffende grenzen en grensgebieden, minderheden 

en regionale projecten.301 De ondertekenaars van het Pact voor Stabiliteit in Europa stellen dat 

een stabiel Europa uit een aantal kenmerken bestaat. Van belang zijn democratie, goede 

relaties met buurlanden, respect voor mensenrechten en respect voor de rechten van personen 

die tot een nationale minderheid behoren. Het Pact voor Stabiliteit in Europa kadert binnen 

het belang dat de EU hecht aan veiligheid en stabilititeit in Europa. De veiligheidsbelangen 

van de EU worden door de steeds hevigere burgeroorlog in ex-Joegoeslavië op de proef 

gesteld. Nadat met het Verdrag van Dayton de situatie in Bosnië en Herzegovina eind 1995 

enigszins is uitgeklaard, verslechtert de situatie in Servië en het latere Kosovo. Deze 

bekommernissen worden door de EU meegenomen wanneer er in 1997 een topoverleg 

plaatsvindt tussen de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten.302 Op dit topoverleg komt 

de EU met het besluit om de toetredingsonderhandelingen met een aantal COE-landen te 

openen en de overige COE-landen van voldoende lidmaatschapsperspectief te voorzien.303 Op 

die manier hoopt men zeker te zijn van de blijvende stabiele situatie in Centraal- en Oost-

                                                             

299 Ibidem, p. 41. 

300 Europese Commissie,  Pact for Stability in Europe. Brussel, 1995. IN :  Bulletin UE, 1995. Dit document is 
beschikbaar via ENA. 

301 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, p. 122. 

302 Dit is de Top te Luxemburg in 1997.  

303 Het hiernavolgende is gebaseerd op K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership 
Conditionality.”, p. 120-126. 
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Europa. Men kan niet alle COE-landen zomaar toelaten, omdat er met de toetredingscriteria 

van Kopenhagen rekening moet worden gehouden. Het eerste wat men dan ook op het 

topoverleg doet, is de Kopenhagencriteria voor het eerst verduidelijken. Volgens Börzel en 

Risse formuleert men een “check list” voor de Kopenhagencriteria.304 De uitwerking van de 

toetredingscriteria gebeurt in opinierapporten die per land nagaan of men aan de criteria 

voldoet. De politieke criteria worden opgedeeld in democratie en de rechtsstaat enerzijds en 

mensenrechten en de bescherming van minderheden anderzijds. Op het topoverleg worden 

mensenrechten overigens voor het eerst gedefinieerd.305 Mensenrechten worden omschreven 

als  universeel van aard en ondeelbaar. Het aanvaarden van de universele aard van 

mensenrechten is op zich geen nieuwigheid, daar de EU al eerder mensenrechten als 

universeel heeft bestempeld en alle EU-lidstaten eveneens de VN-mensenrechtenverklaring 

hebben ondertekend. In de opinierapporten worden mensrechten nog preciezer gedefinieerd.  

Mensenrechten worden onderverdeeld in drie groepen: civiele en politieke rechten, 

econonomische, sociale en culturele rechten en tot slot minderhedenrechten en de 

bescherming van minderheden. Binnen deze groeperingen worden geen onderverdelingen 

meer gemaakt, maar wordt verder ingegaan op de mensenrechtensituatie per land. Zo wordt in 

het opinierapport van Bulgarije bij civiele en politieke rechten onder meer vermelding 

gemaakt van politiegeweld en de kinderrechtensituatie die voor verbetering vatbaar blijkt.306 

Bij economische, sociale en culturele rechten komen positieve elementen naar voren, zoals de 

garantie op vrijheid van religie. Bij minderhedenrechten is er aandacht voor de situatie van de 

Turkse minderheid en de discriminatie van de Roma-zigeuners. De Commissie oordeelt in 

haar opinierapporten dat slechts vijf COE- landen klaar zijn om met de 

toetredingsonderhandelingen te starten. Deze groep landen bestaande uit Tsjechië, Estland, 

Hongarije, Polen en Slovenië worden als kandidaat-lidstaat bestempeld. In de literatuur staan 

deze staten bekend als de Luxemburg-groep, omdat hun lidmaatschap aanvaard werd op de 

                                                             

304 T. Börzel en T. Risse, “One Size Fits All! EU policies for the promotion of human rights, democracy, and the 
rule of law.”, p. 11. 

305 Dit zal een jaar later nog eens officieel worden overgedaan in een  Verklaring inzake Mensenrechten van de 
Europese Raad. Zie: Declaration of the European Council at the Beginning of the Year of the Fiftieth 
Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Wenen, 1998. 

306 Europese Commissie, Commission Opinion on Bulgaria’s Application for Membership of the European 
Union, Brussel, 1997. 
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Top te Luxemburg.307 Van de overige Centraal- en Oost-Europese staten die nog niet aan de 

toetredingsonderhandelingen beginnen, worden Bulgarije, Letland, Litouwen en Roemenië 

van de onderhandelingstafel geweerd omdat ze nog niet voldoen aan de economische en/of 

administratieve criteria.308 Slovakije wordt als enige staat geweigerd omdat het niet voldoet  

aan het politieke criterium van Kopenhagen. De Commissie stelt in het opinierapport van 

Slovakije vast dat de Slovaakse overheid de grondwet en de rechten van de oppositie niet 

voldoende respecteert. 309 Bovendien wordt de werking van de politie en geheime diensten in 

vraag gesteld en laat de situatie van de Hongaarse en Roma-minderheden te wensen over.  De 

Commissie besluit dat de Slovaakse democratie niet voldoende ontwikkeld is en Slovakije 

bijgevolg door het niet behalen van het politieke criterium niet klaar is voor het openen van de 

toetredingsonderhandelingen.310 Tussen staats- en regeringsleiders van de EU-lidstaten wordt 

vervolgens hevig gedebatteerd over de resultaten die de opinierapporten naar voren 

brengen.311 Het idee om enkel van start te gaan met de vijf landen die aan de 

Kopenhagencriteria voldoen, schrikt vele EU-lidstaten af. Men is bang dat deze differentiatie 

de regio zou destabliseren. Het werken met verschillende toetredingsmomenten zou er 

namelijk voor zorgen dat bepaalde kandidaat-lidstaten de toetredingsonderhandelingen 

zouden openen en de hieraan gekoppelde financiële hulp eerder zouden ontvangen. 

Bovendien zouden de reeds toegetreden COE-landen de grenscontroles aan de buitengrenzen 

moeten opvoeren, wat opnieuw tot onrusten zou kunnen leiden. Daarnaast vreest men dat de 

etnische burgeroorlog in ex-Joegoeslavië ook zou kunnen overslaan naar de COE-landen, die 

eveneens veel etnische minderheden bevatten. De regeringsvertegenwoordigers besluiten dan 

maar alle kandidaat-lidstaten als een geheel te benaderen. Aan de landen die niet aan de 

Kopenhagencriteria voldoen, wordt beloofd dat men reeds verregaande overeenkomsten kan 

sluiten met de EU en op termijn kan worden toegelaten indien men aan de 

toetredingsvoorwaarden voldoet. De EU-lidstaten besluiten bijgevolg de landen die niet aan 

de criteria voldoen omwille van veiligheidsoverwegingen toch te belonen met verregaande 
                                                             

307 Ook Cyprus behoort tot de Luxemburg-groep, maar Malta wordt nog niet aanvaard. 

308 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, p. 120-126. 

309 Europese Commissie. Commission Opinion on Slovakia’s Application for Membership of the European 
Union. Brussel, 1997. 

310 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, p. 130. 

311 Het hiernavolgende is gebaseerd op Karen Smith in K. Smith, “The Evolution and Application of EU 
Membership Conditionality.”, p. 123-128. 
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overeenkomsten, hoewel dit volgens het principe van de conditionaliteit normaal gezien niet 

het geval zou mogen zijn. Net zoals ten tijde van de Zuidelijke uitbreiding met Griekenland, 

Portugal en Spanje kan hier opnieuw een link worden gelegd naar het spanningsveld tussen 

veiligheidsbelangen en mensenrechten, zoals dit door Ishay wordt onderscheiden.312 Dit leidt 

tot een dilemma binnen de EU, wat nog steeds lijkt te worden beslecht in het prefereren van 

veiligheidsbelangen boven mensenrechten. 

Amper twee jaar later wordt op de Top van Helsinki beslist dat ook de vijf overgebleven 

COE-landen, die voortaan de Helsinki-groep worden genoemd, aan de 

toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen.313 Verschillende auteurs stellen dat de 

beslissing om de toetredingsonderhandelingen met de overblijvers te starten wederom 

voornamelijk politiek van aard is.314 Bulgarije en Roemenië voldoen in 1999 nog niet aan de 

toetredingscriteria, maar wegens de burgeroorlog in ex-Joegoeslavië beslist de EU geen risico 

te nemen inzake verdere instabiliteit in de regio en met alle staten de onderhandelingen te 

openen. Bovendien wenst de EU Bulgarije en Roemenië te belonen voor hun medewerking 

met de NAVO-troepenmacht in Kosovo. De beslissing om Bulgarije en Roemenië toe te laten 

kan bijgevolg wederom gezien worden als een politieke beslissing, waardoor de 

conditionaliteit van de toetredingsvoorwaarden van Kopenhagen op de tweede plaats beland. 

Opnieuw worden veiligheidsbelangen boven mensenrechten verkozen. Bij de opening van de 

toetredingsonderhandelingen met de COE-landen bestaat dan ook de vraag of en hoe de 

Kopenhagencriteria verder zullen worden opgevolgd.  

 

 

 

                                                             

312 M. R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, pp. 1-14. Zie ook 
hoofdstuk twee over mensenrechtendebatten. 

313 Ook Malta maakt deel uit van de Helsinki-groep. 

314 Dit wordt onder meer door de volgende auteurs gesteld: SMITH (K.) “The Evolution and Application of EU 
Membership Conditionality.” In: CREMONA (M.) (ed.). The Enlargement of the European Union. Oxford, 
Oxford University Press, 2003, pp. 105-140. En: PRIDHAM (G.). Designing Democracy: EU enlargement and 
regime chance in post-communist Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, IX + 284 p. 
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2.6.  MENSENRECHTENCONDITIONALITEIT IN DE PRAKTIJK: HET TOETREDINGSPROCES 

VAN DE COE-LANDEN 

 

Van zodra een staat erkend wordt als kandidaat-lidstaat, gaan de toetredingsonderhandelingen 

van start. In eerste instantie sluit de EU een toetredingspartnerschap met elke kandidaat-

lidstaat. De toetredingspartnerschap is een gedetailleerde overeenkomst dat een meerjarig 

programma aanbiedt voor het aannemen van EU-wetgeving en het behalen van de 

Kopenhagencriteria.315 Het partnerschap bevat bijkomende financiële steun en de installatie 

van nationale programma’s om aan de Kopenhagenvoorwaarden te voldoen. Respect voor 

mensenrechten wordt binnen het kader van de politieke criteria in acht genomen. De 

toetredingspartnerschappen kunnen na verloop van tijd worden aangepast. Zo sluit Bulgarije 

in de loop van het toetredingsproces vier toetredingspartnerschappen met de EU.316 Binnen 

het kader van de politieke toetredingscriteria komen in de Bulgaarse 

toetredingspartnerschappen een aantal programma’s naar voren, waarvan het Roma 

Framework Programme for Equal Integration of Roma into Bulgarian Society (RFP) als het 

belangrijkste kan worden beschouwd.317 Dit programma staat de Bulgaarse overheid bij in het 

respecteren van de rechten voor en bescherming van de Roma-zigeuners. De financiering van 

het RFP-programma gebeurt via PHARE.  

Het PHARE-programma is de officiële ‘sponsor’ van de COE-landen gedurende het 

toetredingsproces. Dit programma is in 1989 in het leven geroepen voor economische 

doeleinden en was oorspronkelijk enkel van toepassing in Polen en Hongarije.318  Sinds 1997 

wordt PHARE echter hét steunprogramma voor alle COE-landen als financiële 

tegemoetkoming inzake het voldoen aan de Kopenhagencriteria. Börzel en Risse stellen dat 

het programma financiële hulp uitdeelt voor 1,5 billion euro per jaar.319 PHARE beschikt over 

verschillende instrumenten en programma’s. Eén van deze programma’s is het PHARE 

                                                             

315 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, p. 126. 

316 De toetredingspartnerschappen met Bulgarije worden in 1998, 1999, 2002 en 2003 gesloten.  

317 Europese Commissie, Bulgaria: 1999 Accession Partnership, Brussel, 1999. 

318 Vandaar de benaming PHARE als afkorting voor Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their 
Economies. 

319 T. Börzel en T. Risse, “One Size Fits All! EU policies for the promotion of human rights, democracy, and the 
rule of law.”, p. 10. 
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Democracy Programma. Bij dit programma is de financiële hulp gekoppeld aan politieke 

voorwaarden zoals politieke stabiliteit en mensenrechten.320 Gwendolyn Sasse stelt dat het 

onderdeel van PHARE met bevoegdheid op gebied van democratisering slechts één procent 

van de subsidies van het totale PHARE-fonds toegewezen kreeg.321 Op vraag van het 

Parlement beslist de EU in 1994 om alle financiële activiteiten van de EU inzake 

mensenrechten binnen één kader te beheren. Het Parlement hoopt hiermee meer zicht te 

krijgen in het mensenrechtenbeleid van de EU. Hiervoor wordt het European Initiative for 

Democracy and the Protection of Human Rights (EIDHR) in het leven geroepen. Het EIDHR 

vormt een toegevoegde waarde ten opzichte van andere communautaire programma's die 

samen met regeringen worden opgezet, zoals het PHARE-programma.322  

De kandidaat-lidstaten worden tot slot jaarlijks gescreend. De Commissie meet de 

vorderingen per kandidaat-lidstaat op aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapporten per 

land. De Commissie blijkt de belangrijkste instelling in het toetredingsproces van de COE-

landen. Zij coördineert de werkzaamheden, verzamelt informatie en volgt de vorderingen van 

de kandidaat-lidstaten inzake het blijven behalen van de Kopenhagencriteria. De jaarlijkse 

voortgangsrapporten van de Commissie zijn net zoals de opinierapporten ingedeeld op basis 

van de Kopenhagencriteria. De voortgangsrapporten zijn aan vele kritieken onderhevig.323 

Gwendolyn Sasse stelt dat de rapporten ad hoc zijn opgesteld en inconsequent zijn.324  De 

verwachtingen en beoogde doelen worden onduidelijk geformuleerd. Bovendien is het niet 

zeker of het advies en de programma’s van de Commissie wel degelijk geïmplementeerd 

worden. Bij het bestuderen van de rapporten kunnen een aantal zaken worden vastgesteld die 

                                                             

320 G. Pridham, Designing Democracy: EU enlargement and regime chance in post-communist Europe, p. 47. 

321 G. Sasse, “EU Conditionality and Minority Rights: Translating the Copenhagen Criterion into Policy.”, p. 5 

322 Europese Unie,  Europees Initatief voor Democratie en Mensenrechten- EIDHR, 
<http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r10110_nl.htm>, 
geraadpleegd op 01.08.2011. 

323 Kritieken komen er onder meer van: P. Alston en J.H.H. Weiler, “An ‘Ever Closer Union’ in Need of a 
Human Rights Policy: The European Union and Human Rights.” In: ALSTON (P.) (ed.). The European Union 
and Human Rights. Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 3-66 ; G. Sasse, “EU Conditionality and 
Minority Rights: Translating the Copenhagen Criterion into Policy.” In: EUI Working Papers, 2005, 16 ; En: A. 
Williams, EU Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, Oxford University Press, 2004,  XIX + 219 p. 

324 G. Sasse, “EU Conditionality and Minority Rights: Translating the Copenhagen Criterion into Policy.”, p. 7. 
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de stelling van Sasse verduidelijken.325 In de eerste plaats verloopt de invulling van de 

conditionaliteit wegens het ontbreken van officiële standaarden niet volgens een vast 

raamwerk. Er zijn geen overzichten van objectieven waaraan iedereen moet voldoen. De 

situatie wordt van land tot land bepaald. Er zijn geen onafhankelijke maatstaven. Vaak 

veranderen aandachtspunten dan ook doorheen de tijd. Bepaalde vooruitgangsrapporten 

melden aandachtspunten die nog niet eerder bij het opinierapport geanalyseerd werden. Het 

verdwijnen en opkomen van aandachtspunten geeft een onduidelijk beeld van de werkelijke 

evolutie die een land doormaakt. Een tweede belangrijke vaststelling  zijn de vele 

vermeldingen die gemaakt worden naar verdragen van andere internationale organisaties zoals 

de Raad van Europa en de VN.  Dit wijst nogmaals op het ontbreken van een eigen EU-

mensenrechtenstandaard. In de voortgangsrapporten wordt er telkens op gewezen dat een 

aantal verdragen van de Raad van Europa, waaronder het Minderhedenverdrag, door 

kandidaat-lidstaten verplicht moeten worden ondertekend. Zoals eerder gezegd is dit voor 

EU-lidstaten niet verplicht. Bijgevolg zijn de voortgangsrapporten net zoals eerdere 

mensenrechtendocumenten onderhevig aan incoherentiekritieken. Pridham zoekt een 

antwoord voor dit incoherent beleid in de aard van de EU zelf. Volgens Pridham is de EU een 

politiek systeem dat sui generis een product is van institutioneel incrementalisme. De EU is 

niet opgebouwd aan de hand van een constitutioneel ontwerp en zodoende kan ook haar 

beleid dit niet zijn.326 

Het onbreken van een duidelijke mensenrechtenstandaard blijkt een steeds terugkerende 

factor die het de EU onmogelijk maakt de fundamentele waarden, die nochtans verankerd zijn 

in het Verdrag van Maastricht, daadwerkelijk na te streven. De roep om de creatie van een 

eigen rechtenstandaard, ook voor het interne beleid, klinkt steeds luider. 

 

 

 

 

                                                             

325 Deze zaken worden afgeleid door een analyse van de voortgangsrapporten van Bulgarije. De 
voortgangsrapporten zijn bestudeerd vanaf 1998 tot en met 2004. 

326 G. Pridham, Designing Democracy: EU enlargement and regime chance in post-communist Europe, p. 41-42. 
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3. VERDERE INTEGRATIE VAN MENSENRECHTEN IN DE EU : NAAR EEN OFFICIËLE 

EU-MENSENRECHTENSTANDAARD 
 

3.1.  MENSENRECHTENCONDITIONALITEIT IN DE INTERNE WERKING VAN DE EU 

 

Vier jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht wordt in 1997 in Amsterdam 

een nieuw basisverdrag voor de EU ondertekend. De verdragswijziging is het gevolg van de 

nakende toetreding van de COE-landen. Omdat twaalf nieuwe landen zullen toetreden, wordt 

besloten een aantal besluitvormingsprocessen te vergemakkelijken. Het Verdrag van 

Amsterdam legt meer verantwoordelijkheid bij het Parlement en zorgt voor een meer 

supranationale manier van werken. Bovendien worden een aantal voorbereidingen getroffen 

om de verdere Europese integratie door de toetreding van de nieuwe lidstaten niet in gevaar te 

brengen. Ook op gebied van mensenrechten worden voorzorgen genomen. Een nieuwe regel 

in het Verdrag van Amsterdam bepaalt dat een EU-lidstaat voortaan van haar rechten 

geschorst kan worden indien ze de fundamentele principes van de EU schendt.327 Voor het 

eerst geldt er dus een vorm van mensenrechtenconditionaliteit in de interne werking van de 

EU. Op die manier willen de EU-lidstaten op de eerste plaats de waarden van de reeds 

bestaande lidstaten veilig stellen in het zicht van de komende EU-uitbreiding. 328  In die zin is 

deze nieuwe regel een duidelijke waarschuwing aan de toekomstige COE-landen. In de 

tweede plaats kan de regel ook gebruikt worden als een belangrijke reddingsboei indien één 

van de nieuwe Centraal- en Oost-Europese democratieën na de EU-toetreding toch terug zou 

vallen naar een autoritair regime.329 Ruby Gropas ziet het Verdrag van Amsterdam dan ook 

als de verdere integratie van mensenrechten in de legale orde van de EU.330 Hoewel het 

Verdrag van Amsterdam een eerste stap is om komaf te maken met de dubbele standaarden 

door mensenrechtenschendingen ook in het interne beleid te kunnen bestraffen, biedt het nog 

                                                             

327 Dit is het artikel 7 van het Verdrag van Amsterdam, zie:  Treaty of Amsterdam. Amsterdam, 2.10.1997.  

328 G. de Burca, “Beyond the Handvest: How Enlargement has Enlarged the Human Rights Policy of the 
European Union.”, p. 696. 

329 Ibidem, p. 696. 

330 R. Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, pp. 108-109. 
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geen officiële EU-mensenrechtenstandaard. Om dit te bekomen zal de Unie verdere stappen 

moeten ondernemen. 

 

3.2. HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE 

 

In 1999 besluit de Raad jaarlijks een rapport over het volledige mensenrechtenbeleid van de 

EU uit te geven. De rapporten focussen zowel op de interne dimensie, mensenrechten in de 

EU zelf, als op de externe dimensie van het mensenrechtenbeleid. De rapporten zijn de enige 

documenten waarin het volledige mensenrechtenbeleid van de EU wordt behandeld.331 De 

Raad hecht heel wat belang aan deze mensenrechtenrapporten.332 De voornaamste functie van 

de rapporten is de transparantie van het beleid. De rapporten moeten het maatschappelijk 

middenveld informeren over wat er allemaal inzake mensenrechten op EU-niveau gebeurt. De 

rapporten maken bovenal duidelijk dat de Europese mensenrechtenpolitiek voornamelijk in 

het extern beleid wordt gevoerd: in het rapport van 2001 gaan slechts negentien van de 

tweehonderdzevenenvijftig bladzijden over mensenrechten binnen de EU zelf, in de 

daaropvolgende jaren is dit om en bij de tien bladzijden.333 Op die manier benadrukken de 

mensenrechtenrapporten nogmaals de incoherentie van het mensenrechtenbeleid. De 

aanhoudende kritieken op de dubbele standaarden leiden uiteindelijk tot actie.  

Een aantal reflectiegroepen, de zogenaamde Comités des Sages, krijgen de taak zich over de 

mensenrechtenkwestie te buigen.334 De reflectiegroepen buigen zich over de vraag waarom de 

EU nood heeft aan een mensenrechtenbeleid en wat de voornaamste objectieven van dit beleid 

                                                             

331 De jaarlijkse mensenrechtenrapporten van de Raad beslaan zoals gezegd zowel de interne als externe 
dimensie van het Europese mensenrechtenbeleid, daar waar de jaarlijkse mensenrechtenrapporten van het 
Europees Parlement, verschenen sinds 1993, enkel de interne dimensie behandelen.  

332 Het hiernavolgende is gebaseerd op het mensenrechtenrapport van 2000 van de Raad, zie: Raad van de 
Europese Unie, EU Annual Report on Human Rights, Brussel, 2000, pp.7-11. 

333 Deze zaken worden afgeleid door een analyse van de jaarlijkse mensenrechtenrapporten van de Raad. De 
mensenrechtenrapporten zijn bestudeerd van 2001 tot en met 2008. 

334 In 1998 buigt een Comité des Sages onder leiding van Antonio Cassese zich over een mensenrechtenagenda 
voor de EU. Dit resulteert in het rapport Leading by Example: a human rights agenda for the European Union 
for the year 2000. In 1999 volgt een tweede rapport van een Comité des Sages inzake mensenrechten dat bekend 
staat als het Simitis-rapport. 
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zouden moeten zijn.335 De reflectiegroepen erkennen de incoherentiekritieken en pleiten dan 

ook voor een meer systematische aanpak van mensenrechten binnen de EU. Men is het er 

echter niet over eens of een eigen EU-mensenrechtenstandaard een meerwaarde kan bieden.336 

De Europese staats- en regeringsleiders besluiten uiteindelijk toch om tot de creatie van een 

eigen EU-mensenrechtenstandaard over te gaan.337 Er wordt een conventie opgericht om deze 

EU-mensenrechtenstandaard, die naar de naam Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie zal luisteren, te schrijven.  

De beslissing van de staats- en regeringsleiders om een eigen EU-mensenrechtenstandaard te 

creëren, wordt bij de EU-instellingen met gejuich onthaald.338 De EU-instellingen blijken 

bereid om actief mee te werken aan de totstandkoming van het Handvest. Het Parlement doet 

een aantal aanbevelingen.339 Zo geeft het de Conventie de raad om verworvenheden van 

internationale verdragen in het Handvest op te nemen. De Commissie stipt het belang aan van 

het Handvest in een naar eigen zeggen historische tijd van Europese integratie.340 De 

Commissie formuleert als vertegenwoordiger van de EU eveneens een antwoord op de 

incoherentiekritieken – “a clear response to those who accuse the Union of employing one set 

of standards at external level and another internally” – wanneer ze haar wens uitdrukt dat het 

Handvest een rechtencatalogus zal zijn die zowel in intern als extern beleid zal worden 

                                                             

335 Het hiernavolgende over de Comités des Sages is gebaseerd op G. de Burca, “Beyond the Handvest: How 
Enlargement has Enlarged the Human Rights Policy of the European Union.”, p. 687-688. 

336 Het Leading by Example rapport uit 1998 ziet geen meerwaarde in een eigen EU-mensenrechtenstandaard, 
het Simitis-rapport beveelt echter wél de creatie van een EU-mensenrechtenstandaard aan. 

337 Dit gebeurt op de Europese Top te Keulen in juni 1999, zie:Europese Raad,  Presidency Conclusions - 
Cologne European Council (3 and 4 June 1999). Brussel,1999. Dit document is beschikbaar via ENA. 

338 Drie maanden na deze Europese Top komt het Parlement met een resolutie, waarin ze de beslissing van de 
Europese Raad ter opstelling van een Europees Handvest verwelkomt, zie: Europees Parlement, Resolution on 
the establishment of the Handvest of Fundamental Rights, Brussel, 1999. In:  Official Journal of the European 
Communities. 2000, 54, p. 93. Dit document is beschikbaar via ENA. De Commissie zal in een 
communicatiemededeling in 2000 eveneens het belang van het Handvest aanstippen, zie: Europese Commissie, 
Commission Communication on the Handvest of Fundamental Rights of the European Union. Brussel, 2000. Dit 
document is beschikbaar via ENA. 

339 Deze aanbevelingen worden samengebundeld in een nieuwe resolutie, zie: Europees Parlement, Resolution on 
the drafting of a European Union Handvest of Fundamental Rights. Brussel, 2000. In:  Official Journal of the 
European Communities. 2000, 377, pp. 329-332. Dit document is beschikbaar via ENA. 

340 Europese Commissie, Commission Communication on the Handvest of Fundamental Rights of the European 
Union. Brussel, 2000. Dit document is beschikbaar via ENA. 
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gehandhaafd.341 Beide EU-instellingen pleiten ervoor om het Handvest een wettelijke basis te 

geven door het toe te voegen in een verdragswijziging van de EU. 342  Dit is effectief mogelijk 

omdat het schrijven van het Handvest overlapt met het proces van een nieuwe 

verdragswijziging. Na het Verdrag van Amsterdam hadden de EU-lidstaten en –instellingen 

het gevoel nog steeds niet voldoende voorbereid te zijn op de uitbreiding met Centraal- en 

Oost-Europa. Daarom wordt gediscussieerd over een nieuwe verdragswijziging voor de EU. 

Het Handvest zou volgens de Commissie en het Parlement bij deze nieuwe verdragswijziging 

kunnen worden gevoegd.   

De EU-lidstaten blijken echter minder ingenomen te zijn met een juridische functie voor het 

Handvest. Het Handvest zal dan ook niet worden opgenomen in het Verdrag van Nice in 2000 

en zal geen juridische macht krijgen. Dit is het resultaat van onenigheid tussen de EU-

lidstaten over welke rechten er in het Handvest moeten worden opgenomen. Het Handvest 

wordt opgebouwd rond zes thematische hoofdstukken. 343 De eerste drie hoofdstukken worden 

door iedereen aanvaard. Ze handelen over waardigheid, vrijheden en gelijkheid en bevatten 

voornamelijk politieke en civiele rechten. De laatste twee hoofdstukken, genaamd 

burgerschap en gerechtigheid, handelen over burgerrechten en procesrechten en zorgen 

eveneens voor weinig problemen. De grootste splijtzwam blijkt het vierde hoofstuk dat 

handelt over solidariteit en voornamelijk sociale rechten bevat. Sommige lidstaten gaan 

verder in de uitwerking van sociale rechten dan andere. De Zuidelijke lidstaten zijn veel meer 

geneigd om een groot aantal sociale rechten in het Handvest op te nemen dan Noordelijke 

staten zoals het Verenigd Koninkrijk.344 Het garanderen van sociale rechten kost een staat dan 

ook heel wat meer moeite dan het garanderen van politieke en civiele rechten. Deze rechten 

werden op een aantal symbolische statements na voorheen niet belangrijk geacht. Zoals eerder 

gezien werden in de Zuidelijke uitbreiding voornamelijk politieke en civiele rechten 

benoemd. Na het beëindigen van de Koude Oorlog breekt volgens Ishay en Gropas een 

                                                             

341 Ibidem 

342 Zie onder andere: Europees Parlement, Resolution on the drafting of a European Union Handvest of 
Fundamental Rights. Brussel, 2000. In:  Official Journal of the European Communities. 2000, 377, pp. 329-332. 
Dit document is beschikbaar via ENA. 

343 Charter of Fundamental Rights of the European Union. Nice, 18.12. 2000. In: Official Journal of the 
European Communities, 2000, 364/1. Dit document is beschikbaar via ENA. 

344 P. Gerbet, “The Charter of  Fundamental Rights of the European Union.” In: CVCE. Dit document is 
beschikbaar via ENA. 



 116 

ideologisch debat uit tussen de verschillende generaties mensenrechten.345 Politieke en civiele 

rechten, als eerste generatie mensenrechten, blijkt men nog steeds te prefereren boven de 

economische en sociale rechten. Om de onenigheid tussen de lidstaten op te lossen, kiest men 

ervoor om sommige rechten als échte rechten te omschrijven en andere slechts als 

principes.346 De rechten die slechts als principes worden bestempeld, zijn voornamelijk 

sociale en economische rechten.347 Er wordt beslist dat échte rechten vervolgbaar zijn en dat 

principes slechts aanvechtbaar zijn indien ze binnen de interpretatie van wetgevende en 

uitvoerende acties vallen die er zelf voor kiezen de principes te implementeren. Volgens 

Grainne de Burca heeft men hiervoor gekozen omdat men de sociale en economische rechten 

niet gerechtelijk vervolgbaar wil maken. Deze rechten vergen immers grote inspanningen van 

de lidstaten die ze moeten garanderen. Bovendien ontstaat discussie over het al dan niet 

opnemen van minderhedenrechten in het Handvest. Zoals eerder gezegd, zijn er heel wat EU-

lidstaten die het Minderhedenverdrag van de Raad van Europa niet hebben geratificeerd en 

voor wie minderhedenrechten dan ook gevoelig liggen.348 Dit debat omtrent 

minderhedenrechten, als een relatief nieuw recht binnen de generaties mensenrechten, kan 

eveneens binnen het ideologisch mensenrechtendebat dat zich na de Koude Oorlog afspeelt, 

worden ingedeeld. Minderhedenrechten worden dan ook niet vermeld in het Handvest. Het 

recht dat hier het dichtst bij in de buurt komt, wordt beschreven als de verplichting om 

culturele, religieuze en linguïstische diversiteit te respecteren.349 

De Burca besluit dat het Handvest geen nieuwe politieke of gerechtelijke bevoegdheid toekent 

aan de EU inzake mensenrechten.350 Het idee om het Handvest te gebruiken als een duidelijke 

                                                             

345 M.R. Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, pp. 1-14 ; en: R. 
Gropas, Human Rights and Foreign Policy: the Case of the European Union, p. 25. Zie ook hoofdstuk twee over 
mensenrechtendebatten.  

346 Dit wordt bepaald in horizontale clausules, art II-51, art II-52 en art II-54 en bijhorende amendementen. 

347 Het hiernavolgende over rechten en principes is gebaseerd op Grainne de Burca in: G. de Burca, “Beyond the 
Handvest: How Enlargement has Enlarged the Human Rights Policy of the European Union.”, p. 688-694. 

348 Zo heeft Frankrijk het Minderhedenverdrag niet ondertekend en heeft België het Minderhedenverdrag nog 
niet geratificeerd. 

349 Dit wordt bepaald in artikel 22 van het Handvest, zie Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
Nice, 18.12. 2000. In: Official Journal of the European Communities, 2000, 364/1. Dit document is beschikbaar 
via ENA. 

350 G. de Burca, “Beyond the Handvest: How Enlargement has Enlarged the Human Rights Policy of the 
European Union.”, pp. 694-695. 
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EU-mensenrechtenstandaard wordt bijgevolg omwille van nationale belangen van de EU-

lidstaten niet gevolgd.  

De publieke opinie ontvangt het Handvest met gemengde gevoelens. De Commissie had met 

de creatie van het Handvest de opzet geuit om een einde te maken aan het hanteren van 

dubbele standaarden in intern en extern beleid.351 Het Handvest is hier echter niet in geslaagd. 

Bij de ondertekening van het Handvest organiseert de Europese Beweging een forum over het 

Handvest, waar heel wat deelnemers het gebrek aan bindend belang van het Handvest 

betreuren.352 Europees Parlementslid Catherine Lalumière betreurt dit eveneens.353  Lalumière 

vindt dat mensenrechten moeten worden geherwaardeerd in een tijd waar menselijke waarden 

te vaak worden ondermijnd. Bovendien kan de wettelijke verankering van het Handvest 

bijdragen aan het verbeteren van het imago van de EU. In de Europese media is het Handvest 

eveneens gecontesteerd. 354 Toch zijn er ook stemmen die stellen dat het Handvest, ondanks 

haar imperfecties, een belangrijke symbolische betekenis heeft en een opstapje kan zijn tot de 

creatie van een Europese grondwet.355 

 

 

 

 

                                                             

351 Europese Commissie, Commission Communication on the Handvest of Fundamental Rights of the European 
Union. Brussel, 2000. Dit document is beschikbaar via ENA. 

352 G. Alhadef en J.M. Gil-Robles, Compile Conseil européen de Nice 06.12.2000. Nice, 2000. In : DG Press & 
Communication, Commission européenne. Brussel, VIDEO (00:02:54, Colour, Original Sound Track). Dit 
document is beschikbaar via ENA. 

353 Het hiernavolgende is gebaseerd op C. Lalumière, La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
In :  L'Observateur de Bruxelles. 2001, 42,  pp. 19-21. Dit document is beschikbaar via ENA. 

354 Voorbeelden hiervan zijn:  C. Wernicke, « Eine Charta mit Lücken ». In:  Die Zeit,  28.09.2000,  p. 9. ; En : 
J.F. Caré, « Non à la Charte européenne. » In :  Le Monde, 09.10.2000, pp. 19. Beide artikels zijn beschikbaar 
via ENA. 

355 M.S. Helmons, « L'UE et la Charte des droits fondamentaux ». In : La Libre Belgique. 17.08.2000,  p. 12. Dit 
document is beschikbaar via ENA. 
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4. HET EUROPA VAN DE ZEVENENTWINTIG 
 

 

4.1. DE TOETREDING VAN DE COE-LANDEN, EEN POLITIEKE BESLISSING? 

 

De toetreding van de COE-landen tot de EU is niet alleen het gevolg van de conditionaliteit 

gehanteerd in de Kopenhagencriteria. Het blijkt opnieuw een intergouvernementele politieke 

beslissing te worden.356 De EU-lidstaten besluiten uit veiligheidsoverwegingen niet te werken 

met kleine toetredingsgolfjes.357 Dit enerzijds uit vrees voor destabilisatie in de regio. 

Anderzijds hebben de EU-lidstaten persoonlijke voorkeuren. De COE-toetreding bevat heel 

wat symbolische dossiers.358 Zo is het voor Duitsland onmogelijk om Polen niet in de eerste 

uitbreidingsronde te betrekken. Voor Griekenland is het dan weer ondenkbaar dat de 

toetreding van Cyprus wordt uitgesteld. Er wordt dan ook voor geopteerd om acht van de tien 

COE-landen tesamen te laten toetreden. Alvorens de COE-landen te laten toetreden, neemt de 

Commissie de kandidaat-lidstaten voor een laatste keer onder de loep.359  

Per land wordt nagegaan op welke manier het voldoet aan de lidmaatschapscriteria van 

Kopenhagen. De Commissie concludeert dat Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, 

Slovakije, Slovenië enTsjechië, tesamen met Cyprus en Malta, aan de politieke criteria 

voldoen en mits enige inspanning inzake de economische en legislatieve criteria klaar worden 

bevonden om toe te treden tot de EU. Aangezien men veronderstelt dat de landen vanaf begin 

2004 aan de economische en legislatieve criteria zullen voldoen, wordt afgesproken dat ze in 

2004 mogen toetreden. Bulgarije en Roemenië worden niet klaar bevonden voor een 

toetreding in 2004, omwille van grote economische en administratieve problemen. Ze worden 

beiden wél positief beoordeeld inzake politieke criteria, hoewel beide landen nog steeds voor 
                                                             

356 K. Smith, “The Evolution and Application of EU Membership Conditionality.”, pp. 129-130. 

357 Ibidem, pp. 129-130. 

358 Het hiernavolgende over symbolische dossiers is gebaseerd op Neill Nugent in: N. Nugent, European Union 
Enlargement, pp. 41-42. 

359 Dit gebeurt in een strategiedocument van de Europese Commissie, zie: Europese Commissie, 
Strategiedocument en Verslag van de Europese Commissie over de vorderingen van de kandidaat-lidstaten op de 
weg naar toetreding. Brussel, 2002.  
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een aantal problemen een oplossing moeten zoeken. Bulgarije wordt expliciet genoemd 

inzake de grotere inspanningen die nodig zijn voor minderheden. Roemenië wordt aangeraden 

de situatie in haar kindertehuizen te verbeteren. De Commissie besluit dat Bulgarije en 

Roemenië 2007 als streefdatum voor toetreding krijgen.  

Tot slot geeft de Commissie een algemeen overzicht van de evolutie dat Centraal- en Oost-

Europa heeft doorgemaakt inzake het behalen van de politieke criteria. De Commissie 

vermeldt dat er opmerkelijke vooruitgang is geboekt bij het consolideren van democratie, 

eerbiediging van de rechtsorde, mensenrechten en de rechten van minderheden. Het 

belangrijkste minpunt van de politieke criteria, dat een bron van zorg blijft, blijkt corruptie, 

fraude en economische criminaliteit te zijn. Verder zijn er meer inspanningen gevraagd inzake 

de gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, minderheden en de situatie in kindertehuizen. 

Toch besluit de Commissie dat “alle landen waarmee momenteel wordt onderhandeld, 

voldoen nog steeds aan de politieke criteria van Kopenhagen”.360 Slovakije, dat als enige land 

niet aan de politieke criteria voldeed in het opinierapport van de Commissie in 1997, wordt 

sinds 1999 positief beoordeeld en voldoet sindsdien eveneens aan de politieke criteria.361 In 

bijlage bij het strategiedocument wordt een overzicht geboden van alle 

mensenrechtenverdragen die door de kandidaat-lidstaten moesten worden geratificeerd.362 Het 

gecontesteerde minderhedenverdrag werd reeds door alle kandidaat-lidstaten, met 

uitzondering van Letland, geratificeerd.363  

Door de beslissing de COE-landen te laten toetreden ondanks minpunten, kan de politieke 

conditionaliteit opnieuw in vraag worden gesteld. In de vooruitgangsrapporten van de 

Commissie werd telkens gesteld dat de landen aan de politieke criteria van Kopenhagen 

voldoen, waarna toch een hele reeks van problemen de revue passeren. Deze problemen zijn 

situaties waarbij de kandidaat-lidstaten niet voldoen aan civiele, politieke, sociale, 

economische, culturele of minderhedenrechten. Wanneer de beslissing valt de landen te laten 

                                                             

360 Europese Commissie, Strategiedocument en Verslag van de Europese Commissie over de vorderingen van de 
kandidaat-lidstaten op de weg naar toetreding. Brussel, 2002, p. 16. 

361 Ibidem, p. 83. 

362 Ibidem, pp. 101-102. 

363 Letland heeft het Minderhedenverdrag als enig COE-land niet geratificeerd, ook niet na toetreding tot de EU.  
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toetreden, zijn er zoals gezien nog steeds problemen. Toch mogen alle COE-landen tot de EU 

toetreden. Dit leidt tot een grote kritiek binnen de politicologische literatuur.364 De reden voor 

het niet respecteren van de conditionaliteit wordt in deze literatuur vaak aangestipt als het niet 

beschikken over een duidelijk kader, een duidelijk doel of een mensenrechtenstandaard. In die 

zin zijn de kritieken op de toetreding van de COE-landen complementair aan de 

incoherentiekritieken. Zoals eerder vermeld kan dit eveneens worden gesitueerd binnen het 

spanningsveld tussen veiligheidsbelangen en mensenrechten, dat zich doorgaans uit in het 

prefereren van veiligheidsoverwegingen boven mensenrechten.   

 

4.2. EUROPA ALS EEN GEMEENSCHAP VAN WAARDEN 

 

In de hiernavolgende periode verschuift de belangrijkste focus in het toetredingsdebat echter 

van conditionaliteit naar het hoe en wanneer van de toetreding, waarbij een terugkeer valt vast 

te stellen naar de retoriek van na de Val van de Muur.365 De realisatie van een verenigd 

Europa, een specifieke gemeenschap die dezelfde waarden deelt, wordt uitgebreid toegejuicht. 

Zo wordt een uitbreidingsdebat in het Parlement volledig gewijd aan de geleverde 

inspanningen na de val van het Communisme en het historisch belang van de 

uitbreidingsgolf.366 Het debat vindt plaats in aanwezigheid en met medewerking van 

parlementsleden van de kandidaat-lidstaten. Bij het beëindigen van het debat verwijst 

parlementsvoorzitter Pat Cox naar het Nieuwe Europa, dat van nu af aan wordt gebouwd – 

“We are building our new Europe from now”.  367 Hij stelt dat de sterkste boodschap niet het 

bereiken van de uitbreiding is, maar het bouwen van een Europa gebaseerd op de waarden van 

gelijkheid en democratie.  

 

                                                             

364 Deze kritieken worden onder meer geformuleerd door: G. Sasse, “EU Conditionality and Minority Rights: 
Translating the Copenhagen Criterion into Policy.” In: EUI Working Papers, 2005, 16 ; En: A. Williams, EU 
Human Rights Policies: A Study in Irony. Oxford, Oxford University Press, 2004,  XIX + 219 p. 

365 N. Nugent, European Union Enlargement,  p. 35. 

366 Dit debat vindt in november 2002 plaats in het Europees Parlement. 

367 Europees Parlement, Enlargement Debate in the presence of Members of National Parliaments from the 
Applicant Countries. Brussel, 2005. Dit document is beschikbaar via ENA. 
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In 2003 komen regeringsvertegenwoordigers van het Europa van de Vijftien bijeen met de 

regeringsvertegenwoordigers van de tien toekomstige EU-lidstaten om het toetredingsakkoord 

te ondertekenen.368 Bij dit historisch moment wordt bijna uitsluitend ingegaan op de waarden 

die alle landen met elkaar delen en waarop de EU gebaseerd is. De samenkomst wordt 

afgerond met een verklaring dat stelt dat de EU een Gemeenschap van Waarden is:  

«L’idéal démocratique doit être le roc sur lequel s’épanouit notre Communauté de Valeurs, 

non seulement pour les citoyens d’aujourd’hui, mais pour nos enfants et petits-enfants. »369 

Op de persconferentie die na de bijeenkomst volgt, wijzen heel wat vooraanstaande politici op 

de historische betekenis van deze EU-uitbreiding. De parlementsvoorzitter Pat Cox verwijst 

naar de vele hervormingen die Europa gekend heeft na de Val van de Muur, zowel op 

economisch, politiek als sociaal vlak.370 De Franse president Jacques Chirac stelt dat het 

ideaal van vrede en vrijheid van de EU heeft gezegevierd.371 Hij besluit zijn betoog met een 

geloof in de kracht van het “Europe retrouvée” : 

« Quelle force sera demain celle de l'Europe retrouvée! »372 

De Duitse staatssecretaris Klaus Scharioth stelt dat de Europese wens, die door alle landen 

wordt gedeeld, met de toetreding van de COE-landen ingewilligd is.373 Deze wens is volgens 

hem de realisatie van een Europees continent van democratie, vrijheid, vrede, rechten en 

vooruitgang. 

 

                                                             

368 De ondertekening van het toetredingsakkoord vindt plaats op de Top te Den Haag in februari 2003. Zie: 
Europese Raad, Conseil européen informel d'Athènes - Conclusions de la Présidence grecque - Déclaration 
d'Athènes, 16 avril 2003. Den haag, 2003. Dit document is beschikbaar via ENA. 

369 Europese Raad, Conseil européen informel d'Athènes - Conclusions de la Présidence grecque - Déclaration 
d'Athènes, 16 avril 2003. Den Haag, 2003. Dit document is beschikbaar via ENA. 

370 Europees Parlement. Address by Pat COX at the Informal European Council In Brussels. Brussel, 2003. Dit 
document is beschikbaar via ENA. 

371 Allocution de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République lors de la signature du Traité 
d'élargissement de l'Union européenne. Athene, 2003. Dit document is beschikbaar via ENA. 

372 Ibidem 

373 Rede von Staatssekretär Dr. Klaus Scharioth anläßlich des Festaktes im Lichthof des Auswärtigen Amts zur 
Unterzeichnung des EU-Beitrittsvertrages. Athene, 2003. Dit document is beschikbaar via ENA. 
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Op 1 mei 2004 treden samen met Cyprus en Malta de acht Centraal- en Oost-Europese staten 

Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovakije, Slovenië enTsjechië tot de EU toe. 

Wanneer op 1 januari 2007 Bulgarije en Roemenië eveneens de Unie vervoegen, lijkt West-

Europa definitief herenigd te zijn met Centraal- en Oost-Europa.  
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5. CONCLUSIE: DE EU NA 1989 ALS EEN OP WAARDEN GEBASEERDE 

GEMEENSCHAP 
 

Het waarom achter de COE-uitbreiding en de rol van de mensenrechten in deze 

uitbreidingsgolf is reeds in de voorbije paragrafen van dit hoofdstuk verduidelijkt. Nu rest de 

vraag wat ons dit over de EU kan vertellen. Wordt de samenwerking in de EU op dezelfde 

manier georganiseerd als toendertijd in de Europese gemeenschappen? Bij de Zuidelijke 

uitbreidingsgolf werd geconcludeerd dat de Europese gemeenschappen een voornamelijk 

probleemoplossend intergouvernementeel samenwerkingsverband zijn. Maar geldt dit nu nog 

steeds? 

Er zijn zeker nog elementen in de toetredingsgolf  met Centraal- en Oost-Europa die pleiten 

voor een intergouvernementele samenwerking. Bepaalde beslissingen worden door de EU-

lidstaten onderling genomen en zijn bijgevolg louter politiek van aard. Ze worden vaak 

gemaakt uit rationele overwegingen. Sommige academici zien dit soort rationele beslissingen 

als de drijvende kracht achter de Europese integratie en verklaren de toenadering met 

Centraal- en Oost-Europa aan de hand van rationele overwegingen van de EU-lidstaten. In het 

toetredingsproces met de COE-landen worden vaak intergouvernementele politieke 

beslissingen genomen. Vooreerst komt de intergouvernementele samenwerking tot uiting in 

beslissingen omtrent de uitbreiding zelf. Deze zou het gevolg kunnen zijn van economische 

opportuniteiten en veiligheidsoverwegingen van de EU-lidstaten. De 

veiligheidsoverwegingen, belangrijk bevonden door de toestand in ex-Joegoeslavië, blijken 

verschillende malen door te wegen op het uitbreidingsbeleid. Ze zijn belangrijk in de 

beslissing de COE-landen zoveel mogelijk gezamenlijk te behandelen doorheen het 

toetredingsproces. Ze zijn eveneens belangrijk in de keuze de COE-landen steeds met 

voldoende lidmaatschapsperspectief te voorzien. In het spanningsveld tussen mensenrechten 

en veiligheidsoverwegingen, lijken deze laatste keer op keer sterker door te wegen.  In de 

tweede plaats zijn intergouvernementele politieke beslissingen bepalend voor de 

mensenrechtenstandaard van de EU. Minderhedenrechten worden niet behandeld in het 

interne beleid omwille van nationale belangen van sommige lidstaten . Ook sociale en 

economische rechten worden omwille van nationale belangen bij de totstandkoming van het 

Handvest stiefmoederlijk behandeld. De eerste generatie rechten (civiele en politieke rechten) 

worden na 1989 dus nog steeds belangrijker bevonden dan rechten van de tweede generatie 

(economische en sociale rechten) of rechten van de derde generatie (minderhedenrechten). 
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Toch kan niet gesteld worden dat intergouvernementele beslissingen de enige manier van 

samenwerking is in de EU na 1989. De EU-instellingen kennen een toegenomen macht, wat 

duidelijk wordt in de functies die zij bekleden in het uitbreidings- en/of mensenrechtenbeleid. 

Waar voorheen EU-instellingen ten tijde van de Zuidelijke uitbreiding hun mening enkel in 

verklaringen tot uiting konden brengen, zijn deze nu veel belangrijker. De Commissie is de 

bedenker van het principe van de politieke (mensenrechten)conditionaliteit, wat ze tot uiting 

brengt in mensenrechtenclausules. De Commissie is eveneens dé instantie bij uitstek om de 

vorderingen van de Centraal- en Oost-Europese staten op te volgen en het toetredingsproces te 

coördineren. Ze geeft niet alleen haar opinie inzake lidmaatschap, maar controleert eveneens 

de kandidaat-lidstaten aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapporten. Ook het Parlement is 

actief inzake mensenrechten. Het vaardigt nog steeds mensenrechten- en andere politieke 

resoluties uit en verklaart zich voorstander in allerhande mensenrechtenbeleidsopties zoals de 

politieke conditionaliteit en de creatie van het Handvest. De vele initiatieven van het 

Parlement zijn vaak niet-bindend, maar op bepaalde vragen van het Parlement, zoals de 

oprichting van het EIDHR en het toevoegen van de mensenrechtenclausule in de 

samenwerkingsovereenkomsten met de COE-landen, wordt positief geantwoord.  

In de jaren negentig wordt steeds vaker beroep gedaan op de taal en het discours van waarden 

en mensenrechten. De referentie naar gedeelde waarden is de basis voor de identificatie met 

een gedeelde traditie en cultuur, in een streven een antwoord te vinden op wie tot Europa 

behoort en waar dit Europa voor staat. Vele retoriek na de Val van de Muur heeft het dan ook 

over Back to Europe of de hereniging van Europa.  

Het omzetten van deze waarden in een effectieve rechtenstandaard is echter nog niet meteen 

het geval. Dit leidt tot een incoherent mensenrechtenbeleid, waarbij mensenrechten in het 

interne beleid niet of anders worden ingevuld dan in het externe beleid. Zo blijken de rechten 

van minderheden de grote afwezige in het interne mensenrechtenbeleid, terwijl ze 

terzelfdertijd de grote aanwezige zijn in het externe beleid. Het incoherente 

mensenrechtenbeleid leidt dan ook tot vele incoherentiekritieken. Het interne beleid stoelt 

voornamelijk op vage wetsartikels, waarin respect voor fundamentele waarden is aangewezen, 

en op de constitutionele principes van de lidstaten. Het externe beleid focust dan weer 

voornamelijk op internationale verdragen.  
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Dat de EU meer is dan enkel een Unie van economische belangen komt voornamelijk in haar 

externe beleid tot uiting. De verklaring van een link tussen alle vormen van samenwerking 

hebben een belangrijke (symbolische) waarde. Dit komt onder meer praktisch tot uiting in 

mensenrechtenclausules en in het principe van mensenrechtenconditionaliteit. De EU bewijst 

hiermee dat het uitdragen van de universele rechten, waarop ze beweert gebaseerd te zijn, een 

onderdeel is van haar beleid. Maar hoe kan men rechten adequaat uitdragen indien men 

enerzijds nog steeds niet over een vaste mensenrechtenstandaard beschikt en anderzijds deze 

standaard in het interne beleid niet toepast? 

Tot slot, aan welk soort samenwerking voldoet de EU sinds 1989? Is dit nog steeds het 

intergouvernementele probleemoplossende samenwerkingsverband dat tijdens de Zuidelijke 

uitbreiding in de jaren zeventig en tachtig de Europese samenwerking bepaalde? In de jaren 

negentig voldoet de EU aan elementen uit de drie ideaaltypes. Vele belangrijke beslissingen 

worden nog steeds op intergouvernementele wijze genomen. Toch valt op te merken dat de 

gemeenschappelijke supranationale instellingen aan macht winnen. De economische en 

veiligheidsbelangen van de EU-lidstaten blijken eveneens niet de doorslaggevende of de enige 

reden voor  uitbreiding. In de retoriek van de EU en haar leden blijkt de eenheid van Europa, 

het idee dat Centraal- en Oost-Europa tot dit Europa behoren en het feit dat West-Europa iets 

goed te maken heeft met de COE-volkeren de belangrijkste reden voor toetreding. Het 

bindend kenmerk tussen de lidstaten is niet enkel het gedeelde verleden en de gedeelde 

cultuur, maar zeker ook de waarden die deze specifieke gemeenschap deelt. Daartoe worden 

in de praktijk zoals gezien concrete stappen ondernomen. Toch kan de EU deze Gemeenschap 

van Waarden niet volledig hard maken, door het ontbreken en het niet coherent benaderen van 

een degelijke EU-mensenrechtenstandaard. Bovenstaande argumenten passen het best binnen 

de hypothese van Helene Sjursen inzake een op waarden gebaseerde gemeenschap.374 Sjursen 

stelt dat de EU binnen dit ideaaltype uitbreidt met staten waatoe ze een specifiek gevoel van 

een op verwantschap gebaseerde plicht voelt. Het ideaaltype dat het best bij de EU-

samenwerking na 1989 ten tijde van de uitbreiding met Centraal- en Oost-Europa aansluit, is 

dan ook het ideaaltype dat de EU ziet als een op waarden gebaseerde specifieke gemeenschap. 

 

                                                             

374 H. Sjursen (ed.), Questioning EU enlargement : Europe in search of identity, pp. 1-16. Zie eerder, bij 
theoretisch kader. 
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BIJ WIJZE VAN UITLEIDING: DE TOEKOMST VAN EUROPA EN DE 

TURKSE KWESTIE 
 

 

 

1. DE TOEKOMST VAN EUROPA: EVOLUTIE NAAR EEN OP RECHTEN GEBASEERDE 

SUPRANATIONALE UNIE? 
 

Hoewel zowel de data als de landen van toetreding nog niet helemaal vaststaan, kan wel al 

uitgekeken worden naar een toekomstige uitbreidingsgolf.375 Tussen 1999 en 2010 zijn 

achtereenvolgens Turkije, Kroatië, Macedonië, Montenegro en Ijsland als kandidaat-lidstaat 

erkend en aan de toetredingsonderhandelingen begonnen. Sinds 2003 worden Albanië, Bosnië 

en Herzegovina en Servië officieel als potentiële kandidaat-lidstaat erkend. Ook Kosovo 

(onder VN-resolutie 1244) wordt als een potentiële kandidaat-lidstaat beschouwd, hoewel 

(nog) niet alle EU-lidstaten het land erkend hebben.376  

Wegens de korte tijdsperiode waarbinnen de toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-

lidstaten en de overeenkomsten met de potentiële kandidaat-lidstaten tot nog toe zijn 

verlopen, is het niet verstandig al uitspraken te doen over de rol van mensenrechten in deze 

toekomstige uitbreidingsgolf. Er kunnen wel een aantal zaken onderscheiden worden omtrent 

de Europese samenwerking, die eventueel een rol zullen spelen in de toekomende 

uitbreiding(en).  

Reeds vóór de toetreding van de tien COE-landen, Cyprus en Malta is een fundamenteel debat 

over Europa losgebarsten. Dit debat resulteerde in een Europese grondwet, waarbij burgers 

voor het eerst rechtstreeks aangesproken werden. Het prille politiek burgerschap is echter 

wegens het wegstemmen van de grondwet ongedaan gemaakt. Hierna is gekozen voor een 

gewone verdragswijziging, wat resulteerde in de ondertekening van het Verdrag van Lissabon 

in 2007.  Het Verdrag van Lissabon maakt niet alleen definitief komaf met de ingewikkelde 

                                                             

375 Voor een gedetailleerd overzicht van de (potentiële) kandidaat-lidstaten, zie bijlage 4. 

376 Onder meer EU-lidstaten Cyprus, Griekenland, Roemenië, Slovakije en Spanje hebben Kosovo niet erkend.  
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Europese structuur (door afschaffing van de pijlers en de creatie van één Unie), maar brengt 

deze Unie eveneens een stapje dichter bij een officiële EU-mensenrechtenstandaard. Sinds het 

Verdrag van Lissabon is het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, in 

tegenstelling tot het Verdrag van Nice, namelijk wél juridisch bindend. Toch vallen er enige 

bemerkingen te maken bij deze mensenrechtenstandaard. Zoals gezien bevat het Handvest 

niet alle rechten, zo worden minderhedenrechten niet vermeld, en maakt ze eveneens een 

onderscheid tussen civiele en politieke rechten enerzijds en economische en sociale rechten 

anderzijds. Deze laatste staan bekend als principes en kunnen in zeker zin als 

tweederangsrechten worden beschouwd.377 Ook moet worden opgemerkt dat dit Handvest 

enkel juridisch bindend is voor zover het binnen de bevoegdheid van het Gemeenschapsrecht 

valt. Niettegenstaande is het Handvest geëvolueerd van symbool tot beleidsdocument.  

Een tweede belangrijke evolutie inzake mensenrechten die de EU dezer dagen bezighoudt, is 

de eventuele toetreding van de EU tot het EVRM van de Raad van Europa. In de juridische 

literatuur is hier heel wat om te doen.378 Concreet zouden niet alleen de EU-lidstaten (die 

overigens allen het EVRM hebben ondertekend en lid zijn van de Raad van Europa), maar 

ook de EU als organisatie onderhevig zijn aan het EVRM. Deze mogelijkheid is al eerder 

geopperd door juristen en in aanbevelingen van de EU-instellingen. Reeds in 1990 deed de 

Commissie een eerste aanbeveling inzake de toetreding tot het EVRM.379 De Commissie werd 

hierin gevolgd door het Parlement in 1993 en door het Hof van Justitie in 1996.380 Sinds het 

                                                             

377 Zoals eerder gezien staan deze rechten bekend als principes en zijn ze alleen bindend bij beleidsopties waar 
men zelf voor kiest ze te respecteren. 

378 Dit wordt onder meer aangehaald in de volgende studies: P. Alston en J.H.H. Weiler, “An ‘Ever Closer 
Union’ in Need of a Human Rights Policy: The European Union and Human Rights.” In: ALSTON (P.) (ed.). 
The European Union and Human Rights. Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 3-66. ; M. Spencer,  States 
of injustice: a guide to human rights and civil liberties in the European Union. Londen, Pluto Press, 1995, VIII + 
234 p. ; En: I. Persaud, “The Reconstruction of Human Rights in the European Legal Order.”.   In: GEARTY 
(C.A.) (ed.). European Civil Liberties and the European Convention on Human Rights. Den Haag, Kluwer Law 
International, 1997, pp. 347-391. 

379 Europese Commissie, Commission Communication on Community accession to the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and some of its Protocols. Brussel, 1990. 

380 Europees Parlement, Report on Community accession to the European Convention on Human Rights 
(committee on Legal Affairs and Citizens’ Rights), Brussel, 1993. En:  Hof van Justitie, Opinion on Accession to 
the European Convention on Human Rights, Brussel, 1996. 
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Verdrag van Lissabon is de rechtsgrondslag aanwezig voor de toetreding van de EU tot het 

EVRM en in 2010 zijn hiertoe de eerste concrete stappen ondernomen.381  

De tendens om mensenrechten juridisch te verankeren kunnen erop wijzen dat de EU in deze 

tijdsperiode onderweg is naar een samenwerking binnen een op rechten gebaseerde 

supranationale unie. Eriksen en Sjursen omschrijven de EU in dit ideaaltype als een 

supranationale unie, niet langer een gemeenschap, die zich baseert op universele rechten. 

Deze rechten worden verankerd in een grondwet, waardoor de EU voortaan verantwoording 

moet afleggen aan haar burgers (en niet aan de staten), die op deze manier politiek 

burgerschap verkrijgen. Een dergelijk samenwerkingsverband wil volgens de hypothese van 

Sjursen deze universele mensenrechten uitdragen. Bijgevolg zou de uitbreidingspolitiek van 

de EU hierop kunnen worden gebaseerd. Hoewel dit ideaaltype zeker en vast niet voldoet om 

de Europese samenwerking vandaag de dag te omschrijven, is ook het ideaaltype van de EU 

als een op waarden gebaseerde gemeenschap, zoals ze samenwerkte in de jaren na 1989, 

enigszins achterhaald. Het lijkt dan ook mogelijk dat de EU in evolutie is tussen deze twee 

ideaaltypes. Bijgevolg zouden we op dit moment kunnen spreken van een EU die, zoals ook 

de officiële EU-website aangeeft, “een Europa van rechten en waarden” is. 382 De toekomst 

zal moeten uitwijzen of deze evolutie zich daadwerkelijk voltrekt. 

 

 

 

 

 

                                                             

381 Europese Unie, Europese Commissie en Raad van Europa bespreken toetreding van de EU tot 
Mensenrechtenverdrag, 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/906&format=HTML&aged=0&language=NL&
guiLanguage=en>, geraadpleegd op 01.08.2011. 

382 Europese Unie, Een Europa van Rechten en Waarden, < 
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_nl.htm >, geraadpleegd op 01.08.2011. 
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2. DE TURKSE KWESTIE 
 

Doorheen de besproken integratiegeschiedenis en in het onderzoek van deze scriptie werd 

amper stilgestaan bij het land Turkije. Er is hier bewust voor geopteerd omwille van een 

aantal redenen. 

Turkije heeft in haar relaties met de EU tot nu toe een uniek parcours afgelegd. Uniek omdat 

ze als enige land intussen al meer dan twintig jaar wacht op lidmaatschap. Na in 1963 een 

eerste associatieakkoord te hebben gesloten, volgt in 1987 de lidmaatschapsaanvraag van 

Turkije, samen met deze van Marokko. Marokko wordt afgewezen omdat het geen Europese 

staat is, Turkije wordt niet afgewezen, maar ook nog niet officieel aanvaard. Waarom de EU 

Turkije niet afwijst, is onderhevig aan debat. Volgens Jonathan Sugden argumenteren 

sommigen dat de Turkse aanvraag net als de Marokkaanse zou zijn afgewezen indien Turkije 

niet zo’n strategische positie kende.383 Turkije is enerzijds een NAVO-lidstaat en zou 

anderzijds een buffer kunnen vormen tegen de militante Islam. Bovendien zou Turkije als een 

‘model’ kunnen dienen voor heel wat landen in de Europese periferie en een brug vomen 

tussen het Oosten en het Westen.384 Hoe dan ook, de Turkse lidmaatschapsaanvraag wordt in 

overweging genomen. Wanneer het historische jaar 1989 zijn intrede doet, spitst de EU zich 

in haar uitbreidingsbeleid echter voornamelijk toe op de COE-landen en de eerder geplande 

EVA-uitbreiding. Turkije voelt zich hierdoor aan de kant gezet en de EU ziet geen andere 

mogelijkheid dan een toegeving te doen aan Turkije door haar in 1999 het kandidaat-

lidmaatschap voor te stellen. Sinds 2005 zijn de toetredingsonderhandelingen met Turkije 

officieel van start gegaan. Deze onderhandelingen verlopen moeizaam en worden nog 

versterkt door de vijandige houding van sommige EU-lidstaten ten opzichte van Turks 

lidmaatschap.385  

 

                                                             

383 J. Sugden, “Leverage in theory and practice: human rights and Turkey’s EU candidacy” In: CANEFE (N.) en 
UGUR (M.) (eds.). Turkey and European Integration. Accession prospects and issues. New York, Routledge, 
2004, p. 242. 

384 N. Canefe en M. Ugur, “Turkey and European integration: conclusion” In: CANEFE (N.) en UGUR (M.) 
(eds.). Turkey and European Integration: Accession Prospects and Issues. Londen, Routledge, 2004, p. 265. 

385 Zo stelden Duitsland (in de hoedanigheid van Angela Merkel) en Frankrijk (in de hoedanigheid van Nicolas 
Sarkozy) reeds verschillende malen tegen een Turkse toetreding te zijn gekant.  
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Turkije is in de eerste plaats uniek omwille van de weg die ze tot nu toe heeft afgelegd. Maar 

bovenal is ze uniek omdat het land aan een debat onderhevig is dat los lijkt te staan van het 

‘normale’ verdiepings- en verbredingsdebat. De discussies omtrent Turkije spitsen zich niet 

zozeer toe op technische aangelegenheden (zoals problemen omtrent de grootte van het land), 

of op uitbreidingsgerelateerde domeinen. In die zin vertellen ze niet veel over hoe Europa in 

het algemeen omgaat met mensenrechten in haar uitbreidingsbeleid en hoe Europa in het 

algemeen samenwerkt. Het debat over Turkije gaat dieper dan het verbredings- en 

verdiepingsdebat, het handelt over de identiteit van Europa enerzijds en de grenzen van 

Europa anderzijds. Het debat omtrent de grenzen van Europa stelt zich de vraag waar Europa 

eindigt. Dit debat handelt niet alleen over het geografische, culturele of antropologische 

‘einde’ van Europa, maar ook over verschillende overlappende legale ordes binnen Europa 

waar mensenrechten en democratische normen een belangrijke rol in spelen.386 Het debat 

omtrent de Europese identiteit bevraagt de wortels van de Europese cultuur en de plaats die 

Turkije hierin kan spelen. Volgens van Middelaar zijn zowel deze symbolische 

identiteitsdimensie als de strategische geopolitieke dimensie van belang inzake de Turkse 

toetreding.387  Zowel het identiteitsdebat als het debat omtrent de grenzen van Europa zijn het 

onderwerp van heel wat studies.388 De Turkse kwestie kan onmogelijk los van beide debatten 

geanalyseerd worden. Zoals eerder gezegd, vertelt de Turkse kwestie evenmin hoe Europa in 

het algemeen omgaat met mensenrechten in haar uitbreidingsbeleid en hoe Europa in het 

algemeen samenwerkt. Bijgevolg is ervoor geopteerd Turkije niet in dit onderzoek te 

betrekken.   

Turkije en de Europese integratie is zeker en vast een onderzoek op zich waard, zoals heel wat 

wetenschappers reeds hebben beoogd te doen. 389 Het is niet onmogelijk dat de relatie  tussen 

                                                             

386 C. Pinelli, “Conditionality and Enlargement in the Light of EU Constitutional Developments.”,  p. 362. 

387 L. van Middelaar,  De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin, p. 282. 

388 Onder meer volgende studies hebben Europese identiteit en/of grenzen van Europa als onderwerp: S. 
Berglund, K. Duvold, J. Ekman en C. Schymik, Where does Europe end? Borders, limits and directions of the 
EU. Northampton, Edward  Elgar Publishing, 2009, 200 p.; En: A. Lundgren, “The Case of Turkey. Are some 
candidates more ‘European’ than others?” In: SJURSEN (H.). Questioning EU enlargement : Europe in search 
of identity. New York, Routledge, 2006, pp. 121-141. 

389 Onder meer volgende studies hebben Turkije en de EU als onderwerp:  N. Canefe en M. Ugur (eds.), Turkey 
and European Integration: Accession Prospects and Issues. Londen, Routledge, 2004, XVIII + 289 p. ; En: P. 
Kubicek (ed.), The European Union and democratization. New York, Routledge, 2003, 219 p. 

 



 131 

Turkije en de EU in het kader van recente ontwikkelingen zal verbeteren. Indien de EU 

daadwerkelijk evolueert naar een op rechten gebaseerde supranationale unie die, zo luidt de 

hypothese van Sjursen, ervoor opteert uit te breiden met landen die het mogelijk maken de 

universele rechten uit te dragen, kan Turkije hier baat bij hebben. Turkije is echter 

terzelfdertijd het beste voorbeeld van de intergouvernementele dynamieken die het EU-beleid, 

ondanks het toenemende supranationale karakter van de Europese integratie,  vormgeven. 
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CONCLUSIE: MENSENRECHTEN BINNEN EEN EVOLUERENDE 

EUROPESE SAMENWERKING 
 

 

Aan het begin van deze masterscriptie werd de vraag gesteld hoe de EU met mensenrechten 

omgaat in haar uitbreidingsbeleid en wat dit ons kan vertellen over de manier van 

samenwerken in de EU. Wanneer dit in een historisch perspectief wordt geplaatst, luidt de 

vraag bovendien of en hoe deze samenwerking doorheen de Europese integratie evolueert. 

Het theoretisch kader van de ideaaltypes, zoals het door Erik Eriksen werd opgesteld en door 

Helene Sjursen aangepast, bood een middel om deze analyse mogelijk te maken. Vier 

mogelijke ideaaltypes werden onderscheiden, waarvan het eerste (een marktregime) enkel van 

toepassing is op de Europese samenwerking rond kolen en staal en op Euratom en de EEG in 

de beginjaren. De overige drie ideaaltypes beschrijven de EU als een probleemoplossend 

samenwerkingsverband, een op waarden gebaseerde gemeenschap of een op recht gebaseerde 

unie. Bij de Europese gemeenschappen in de jaren zeventig en tachtig, ten tijde van de 

Zuidelijke uitbreiding, en de EU na 1989, ten tijde van de uitbreiding met Centraal- en Oost-

Europa, werd telkens de vraag gesteld hoe mensenrechten werden behandeld en aan welke 

van de drie ideaaltypes de EU-samenwerking bijgevolg voldeed. 

De basisverdragen van de EU maken geen gewag van enige vorm van waarden- of 

rechtenstandaard. De oorspronkelijke Europese integratie is louter economisch van aard. De 

eerste uitbreiding van de Europese gemeenschappen in de jaren zeventig met Denemarken, 

Ierland en het Verenigd Koninkrijk brengt geen verandering. Mensenrechten worden 

nauwelijks vermeld in deze eerste uitbreidingsgolf. Mensenrechten blijken pas belangrijk 

wanneer de Europese gemeenschappen er effectief mee worden geconfronteerd. Deze 

gelegenheden doen zich tweemaal voor. Een eerste maal in de relaties met de dictatoriale 

regimes van Griekenland, Portugal en Spanje. Na 1989 wordt de EU voor een tweede maal 

met mensenrechten geconfronteerd, wat ditmaal een blijvende verandering zal 

teweegbrengen.   

Wanneer de Europese gemeenschappen geconfronteerd worden met de dictatoriale regimes 

van Griekenland, Portugal en Spanje, moet een concrete oplossing voor dit probleem worden 

gevonden. Voor het eerst zeggen de Europese gemeenschappen belang te hechten aan 
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democratie, de rechtsstaat en bijhorende rechten. Een verduidelijking van deze begrippen 

komt er niet en er is evenmin een document beschikbaar met een oplijsting van deze waarden. 

Wel valt uit de beschikbare beleidsdocumenten af te leiden dat er voornamelijk aandacht is 

voor mensenrechten binnen het kader van de democratie en de rechtsstaat, de zogenaamde 

politieke en civiele rechten die bekend staan als mensenrechten van de eerste generatie. Er 

wordt echter geen beleid ontwikkeld om deze rechten te promoten of te beschermen. Alvorens 

Griekenland, Portugal en Spanje een toetredingsaanvraag indienen hebben ze ondanks hun 

dictatoriale regimes economische overeenkomsten met de Europese gemeenschappen. Hoewel 

de dictaturen formeel worden veroordeeld, blijken nationale belangen van de 

gemeenschapslidstaten dan ook doorslaggevend te zijn. De probleemoplossende benadering 

van mensenrechten en de intergouvernementele aanpak van een mogelijke toetreding wijzen 

op de Europese gemeenschappen als een intergouvernementeel probleemoplossend 

samenwerkingsverband.  

Na de Val van de Muur in 1989 wordt de EU opnieuw geconfronteerd met ex-dictatoriale 

regimes, deze maal in Centraal- en Oost-Europa. Bovendien voelen de West-Europese staten 

zich verbonden met de COE-landen door hun gedeelde Europese identiteit. De hereniging van 

het Europees continent is meer dan een mooie droom, het is een morele plicht. Tien nieuwe 

ex-dictatoriale regimes zullen de EU vervoegen. Mensenrechten worden daardoor na 1989 

plots erg belangrijk. In eerste instantie komt dit tot uiting in het uitbreidingsbeleid 

voorafgaand aan een toetreding tot de EU. Alle overeenkomsten tussen de EU en derde landen 

worden voortaan enkel gesloten wanneer deze landen de mensenrechten respecteren. 

Bovendien moeten kandidaat-lidstaten alvorens toe te treden aan een politiek criterium 

voldoen dat stelt dat mensenrechten te allen tijde moeten gerespecteerd worden. Dit politieke 

criterium hecht belang aan democratische waarden en voor het eerst ook aan mensenrechten 

van de tweede generatie: economische en sociale rechten. Bovendien spelen ook derde 

generatie mensenrechten een rol als blijkt dat eveneens respect voor minderhedenrechten 

wordt verlangd . De invulling van het begrip mensenrechten verloopt echter moeilijk. De EU 

heeft geen mensenrechtenstandaard, omdat ze deze in haar interne beleid nooit nodig heeft 

gehad. Omdat mensenrechten telkens onderdeel zijn geweest van het externe 

(uitbreidings)beleid is er geen aanleiding geweest om het interne beleid inzake mensenrechten 

onder de loep te nemen. Dit heeft als gevolg dat er twee aparte beleidsinvullingen van 

mensenrechten zijn. In het interne beleid is er nauwelijks aandacht, in het externe beleid is er 

aandacht wanneer men ermee wordt geconfronteerd. Deze aparte benadering van 
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mensenrechten leidt tot incoherentiekritieken. Wil de EU mensenrechten binnen welk domein 

dan ook invullen, zowel intern als extern, dan moet ze weten wat ze juist onder deze rechten 

verstaat. Dit besef speelt zeker een belangrijke rol bij de ontwikkelingen na 1989 inzake 

mensenrechten op EU-niveau. Bij de creatie van zo’n mensenrechtenstandaard verschijnen 

echter de nationale belangen van de EU-lidstaten opnieuw op het toneel. Daar waar eerste 

generatie rechten door alle lidstaten wordt aanvaard, ligt de invulling van een 

mensenrechtenbeleid voor tweede en derde generatie mensenrechten heel wat moeilijker. 

Sociale en economische rechten garanderen vraagt dan ook meer inspanning van de overheid. 

Bovendien liggen minderhedenrechten in bepaalde EU-lidstaten erg gevoelig. De creatie van 

een Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie stoot dan ook op heel wat 

moeilijkheden, wat op een pragmatische manier wordt opgelost. De EU-

mensenrechtenstandaard kent slechts beperkte bevoegdheden inzake een beperkt aantal 

mensenrechten. In het interne beleid verandert dan ook nauwelijks iets. In het 

uitbreidingsbeleid blijken mensenrechten eveneens minder belangrijk dan de officiële 

beleidsdocumenten doen uitschijnen. Wanneer de veiligheidsbelangen van de EU en de 

nationale lidstaten in gevaar komen, worden deze steevast belangrijker geacht dan de 

mensenrechtenconditionaliteit. Dit alles vat de samenwerking in de EU na 1989 samen als een 

gemeenschap die op zoek naar haar eigen identiteit waarden als mensenrechten steeds 

belangrijker acht. Toch worden deze waarden nog steeds pragmatisch behandeld, waarbij de 

nationale belangen een degelijke EU-mensenrechtenstandaard beletten. Samenwerking vindt 

in de EU na 1989 plaats binnen een op waarden gebaseerde gemeenschap. 

Ook na de toetreding van de COE-landen tot de EU blijft er heel wat werk voor het 

mensenrechtenbeleid. De incoherentiekritieken zijn nog steeds van toepassing op de EU van 

vandaag de dag. Recentelijk probeert men mensenrechten zowel in het interne als het externe 

beleid verdragsrechterlijk te verankeren. Sinds het Verdrag van Lissabon wordt het Handvest 

van Grondrechten van de Europese Unie formeel onderdeel van het gemeenschapsrecht. 

Bovendien onderhandelt de EU over een eventuele toetreding tot het EVRM van de Raad van 

Europa. Een duidelijke en evenwichtige mensenrechtenstandaard in zowel extern én intern 

beleid lijkt zich aan te kondigen. Indien deze ontwikkelingen zich verderzetten, zou het 

kunnen dat de samenwerking in de EU evolueert van een op waarden gebaseerde 

gemeenschap naar een op recht gebaseerde supranationale unie. 
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BIJLAGES 
 

 

Bijlage 1. Het model van de ideaaltypes zoals het uitgewerkt is door Helene Sjursen. 

Gebaseerd op de tabel opgenomen in haar boek.390 

 

TYPE OF ENTITY 

= ideal types EU 

DISCOURSE 

= theoretical 
approach , based on 
Habermas’ theory of 
communicative action 

CONCEPTION OF 
RATIONALITY 

= arguments , logics 
(based on March and 
Olsen and Eriksen) 

INDICATOR 

= criteria to identify 
the discourses and 
arguments 

Problem-Solving 

Promote (material 
=mainly  economic) 
interests Member 
states 

-> intergovernmental 

 

Pragmatic 

Policy justified with 
reference to the output 
that is expected to 
produce 

Instrumental (logic of 
consequentiality) 

 

Utility 

Effort to find efficient 
solutions to concrete 
problems 

Value-Based 

Geographical, 
tradition, common 
identity 

-> collective 
institutions 

Ethical-political 

Justification will rely 
on a particular 
conception of the 
collective ‘us’ /values 
represented by a 
specific community 
(duties and 
responsibilities for 
belonging to this 
community) 

Contextual (logic of 
appropriateness) 

rule-following as 
result of habit/identity 

Values 

Particular idea of the 
‘good life’ grounded 
in the identity of a 
specific community 

Right-Based 

Universal rights, 
democratic 
procedures, cultural 
pluralism 

-> supra-national 
union 

Moral 

Find justifications that 
rely on universal 
standards of justice 

Communicative (logic 
of (moral) 
justification) 

Rule-following based 
on a rational 
assessment of morally 
valid arguments 

Rights 

A set of principles 
that are mutually 
recognized 

                                                             

390 H. Sjursen (ed.), Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. New York, Routledge, 2006, 
p.10 
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Bijlage 2. Het model van de ideaaltypes zoals het uitgewerkt is door Erik Oddvar Eriksen. 

Gebaseerd op de tabel opgenomen in zijn boek.391 

 

 

Marked-based cooperation (market regime) 

- problem-solving 

- how it all started 

- interest-based / restricted to the realm of 
economics – Single Market 

- “(…) as integration has grown deeper 
and more demanding, as the realms of 
common action and policy-making have 
increased and as institution-building has 
continued, this notion of the entity has 
been challenged(…)”392 

Regulatory risk regulation 

 

- network governance 

- more comprehensive than the Single 
Market: resolve the problems of the 
member states in an increasingly 
globalized world 

- the member states bar the structure at the 
EU level from affecting core state 
interests and preferences 

- “(…) regulatory politics within the 
Union is not merely pragmatic problem-
solving, as it has costs, allocates values 
and is deeply involved in issues of moral 
and ethical-political nature (…)”393 

-  

Value-based redistribution/community 

 

- collective identity 

- a value consensus founded on a given 
and shared set of cultural identifications 

- EU exhibits pluralistic value patterns 

Democratic rights-assignments/ post-national 
union 

- political citizenship / co-authors of the 
law 

- federal-type entity equipped with a 
democratic constitution 

- justice as mutual recognition, and not 
merely through the hermeneutical 
interpretation of who we are 

 

 

                                                             

391 E. Eriksen (ed.). Making the European Polity: Reflexive Integration in the EU.  New York, Routledge, 2005, 
p. 24. 

392 Ibidem, p. 25. 

393 Ibidem, p. 26. 
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Bijlage 3. Schematisch overzicht van de oprichtingsverdragen en verdragswijzingen van de 

Europese integratie 

Oprichtingsverdragen en verdragswijzigingen van de Europese integratie 

Datum Plaats Verdrag 

Ondertekening Inwerkingtreding 

 

18 april 1951 

 

23 juli 1952 Parijs Verdrag van Parijs = EGKS-
Verdrag 

 

25 maart 1957 

 

1 januari 1958 Rome Verdrag(en) van Rome = Euratom-
Verdrag 

 

25 maart 1957 

 

1 januari 1958 Rome Verdrag(en) van Rome = EEG-
Verdrag 

 

17 februari 1986/ 

28 februari 1986 

 

1 juli 1987 

 

Luxemburg/ 

Den Haag 

Europese Akte 

= herziening Verdrag van Parijs & 
Verdragen van Rome 

 

7 februari 1992 

 

1 november 1993 Maastricht Verdrag van Maastricht = Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU) 

 

2 oktober 1997 

 

1 mei 1999 Amsterdam 
Verdrag van Amsterdam 

= herziening VEU 

 

7-11 december 2000 
1 februari 2003 Nice 

Verdrag van Nice 

= herziening VEU 

13 december 2007 1 december 2009 Lissabon 

Verdrag van Lissabon (of 
Hervormingsverdrag) 

= herziening VEU 

+ Verdrag over de Werking van        de 
Europese Unie (VWEU) 
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Bijlage 4. Historisch overzicht van de lidstaten en uitbreidingsgolven van de EU.394 

De toetreding van de lidstaten tot de EGKS/EEG/EG/EU 

 

1. De Stichtende lidstaten 

Lidstaat Datum van ondertekening van het Verdrag van Parijs ter 
oprichting van de EGKS 

België 18 april 1951 

Bondsrepubliek Duitsland 

-> Duitse Republiek herenigd 

18 april 1951 

-> 3 oktober 1990 

Frankrijk 18 april 1951 

Italië 18 april 1951 

Luxemburg 18 april 1951 

Nederland 18 april 1951 

 

2. De Eerste Uitbreiding 

Lidstaat (Eerste) 
Toetredingsaanvraag 

Status kandidaat-lidstaat Toetreding 

Ierland 31 juli 1961 Juni 1970 1 januari 1973 

Denemarken 10 augustus 1961 Juni 1970 1 januari 1973 

Verenigd Koninkrijk 10 augustus 1961 Juni 1970 1 januari 1973 

Noorwegen 30 april 1962 Juni 1970 Geannuleerd 

 

3. De Zuidelijke Uitbreiding  

Lidstaat (Eerste) 
Toetredingsaanvraag 

Status kandidaat-lidstaat Toetreding 

Griekenland 12 juni 1975 Juli 1976 1 januari 1981 

                                                             

394 In het overzicht wordt een opdeling gemaakt tussen de data van (eerste) toetredingsaanvragen, de data van het 
verkrijgen van het officiële statuut een kandidaat-lidstaat te zijn - vaak ook het moment waarop de 
toetredingsonderhandelinge starten -  en tot slot de data van officiële toetreding van een nieuwe lidstaat tot de 
EU. 
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Portugal 28 maart 1977 Oktober 1978 1 januari 1986 

Spanje 28 juli 1977 Februari 1979 1 januari 1986 

 

4. EFTA-uitbreiding 

Lidstaat (Eerste) 
Toetredingsaanvraag 

Status kandidaat-lidstaat Toetreding 

Oostenrijk 14 juli 1989 Februari 1993 1 januari 1995 

Zweden 1 juli 1991 Februari 1993 1 januari 1995 

Finland 18 maart 1992 Februari 1993 1 januari 1995 

Noorwegen 24 november 1992 Februari 1993 Geannuleerd 

Zwitserland 26 mei 1992 Geannuleerd Geannuleerd 

 

5. Uitbreiding met Centraal- en Oost-Europa 

Lidstaat (Eerste) 
Toetredingsaanvraag 

Status kandidaat-lidstaat Toetreding 

Cyprus 3 juli 1990 Maart 1998 1 mei 2004 

Malta 16 juli 1990 Februari 2000 1 mei 2004 

Hongarije 31 maart 1994 Maart 1998 1 mei 2004 

Polen 5 april 1994 Maart 1998 1 mei 2004 

Slovakije 27 juni 1995 Februari 2000 1 mei 2004 

Letland 13 october 1995 Februari 2000 1 mei 2004 

Estland 24 november 1995 Maart 1998 1 mei 2004 

Litouwen 8 december 1995 Februari 2000 1 mei 2004 

Tsjechië 17 januari 1996 Maart 1998 1 mei 2004 

Slovenië 10 juni 1996 Maart 1998 1 mei 2004 

Roemenië 22 juni 1995 Februari 2000 1 januari 2007 

Bulgarije 14 december 1995 Februari 2000 1 januari 2007 

 

6. Toekomstige uitbreiding 

 

A. Kandidaat-lidstaten 
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Lidstaat (Eerste) 

Toetredingsaanvraag 

Status kandidaat-lidstaat Toetreding 

Turkije 14 april 1987 December 1999 Onbekend 

Kroatië 21 februari 2003 Juni 2004 1 juli 2013? 

Macedonië 22 maart 2004 December 2005 Onbekend 

Montenegro 15 december 2008 December 2010 Onbekend 

Ijsland 16 juli 2009 Juni 2010 Onbekend 

 

B. Potentiële kandidaat-lidstaten 

Lidstaat (Eerste) 
Toetredingsaanvraag 

Status kandidaat-lidstaat Toetreding 

Albanië 28 april 2009 Onbekend Onbekend 

Bosnië&Herzegovina Nog niet Onbekend Onbekend 

Servië 22 december 2009 Onbekend Onbekend 

Kosovo (VN-Resolutie 
1244) 

Nog niet Onbekend Onbekend 

 


