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Het Nabuurschapsbeleid heeft sinds 2004 al veel facelifts ondergaan, maar talloze 

problemen blijven bestaan. Daardoor werd het beleid bestempeld als ‘muddling through’ of 

doormodderen. Dit betekent dat het steeds verder bouwt op het verleden, met slechts 

minimale veranderingen. Het concept werd gelinkt aan het beleid, zonder de theorie van 

Lindblom erop toe te passen, waar het concept van afstamt. Op basis van de meest 

prominente theoretici van deze incrementele theorie werd een eigen onderzoeksmodel 

ontwikkeld. Dit wordt toegepast op de enorme kennis die vervat zit in de bestaande 

onderzoeken en artikels over het Nabuurschapsbeleid.  

 

Het model dient als leidraad om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag: is 

het Europees Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen? Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden, wordt gekeken naar verschillende voorwaarden en impulsen die aanzetten 

tot een incrementele besluitvorming. Vervolgens wordt nagegaan of er een drastische 

verandering van het Nabuurschapsbeleid heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen de conceptualisatie van het beleid voor 2004 en de 

implementatie ervan na 2004. 

 

Er wordt aangetoond dat, ondanks de opeenvolgende vernieuwingen, de belangrijkste 

gebreken in het beleid blijven bestaan. Het beleid bouwt steeds verder op het verleden en er 

worden slechts oppervlakkige aanpassingen gedaan. Het Nabuurschapsbeleid is dus aan het 

doormodderen. Daardoor blijven ook de buren ontgoocheld achter, wat nefast is voor de 

hervormingen. Het is tevens onwaarschijnlijk dat het beleid in de huidige conceptualisatie 

tot verregaande hervormingen zal leiden in de toekomst.  

 

Abstract 
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Om te beginnen moet worden opgemerkt dat in deze scriptie werd gekozen voor 

‘doormodderen’ als letterlijke vertaling van ‘muddling through‘, hoewel dit strikt genomen 

geen correct Nederlands is. Taalkundig gezien is de correctere term ‘aanmodderen’. Deze 

term heeft echter een negatieve theoretische connotatie. Het impliceert namelijk iets 

statisch, onbeweegelijks of onveranderlijks. Daarom werd in de geest van de theorie 

gekozen voor ‘doormodderen’. Dit omdat een beleid dat aan het doormodderen is toch blijft 

veranderen, ook al gebeurt het traag en slechts aan de oppervlakte.  

 

De aanleiding voor dit onderzoek is drieërlei van aard. De eerste en voornaamste is het 

concept van de Europese Unie1 op zich. Als jonge student leerde ik over de EU, dat 

aanvankelijk een project voor het behouden van de vrede was. Dit sprak me dan ook erg 

aan, omdat deze idealen toch veel raakvlakken vertonen met die van mij, maar de realiteit is 

jammer genoeg anders. Er is geen echte unie tussen alle Europese mensen tot stand 

gekomen, maar wel een verbasterd politiek project. De EU is namelijk een onvolmaakt en 

onafgewerkt project en kan daardoor onmogelijk optimaal functioneren. De onderneming 

lijkt op een auto met maar drie wielen en vier ruziënde inzittenden. Het is een eindeloze 

discussie over de weg die men dient te volgen, zonder dat men eigenlijk echt ingrijpende 

veranderingen doorvoert. En dat terwijl men probeert de auto op de weg te houden, opdat 

hij niet overkop zou gaan. Het lijkt erop dat het Europa van de 21ste eeuw een andere route 

kan gebruiken. Soms moeten daarom moeilijke en doortastende beslissingen gemaakt 

worden. Niemand wordt vooruit geholpen door het sluiten van compromissen die de 

problemen niet oplossen. Zo heeft de EU bijvoorbeeld nog steeds geen volwaardig 

autonoom banktoezicht, wat misschien veel leed zou voorkomen hebben. Kortom, om het 

project verder te laten evolueren, moeten soms drastischere keuzes worden gemaakt. 

 

De tweede aanleiding is het Europees Nabuurschapsbeleid2, dat mij al lang facineert. Het 

beleid is gericht op de buren van de EU en wil vermijden dat nieuwe scheidingslijnen 

ontstaan. Daarnaast wil het ook de welvaart, de stabiliteit en de veiligheid versterken. Al van 

                                                           
1
 De EU, Europa, de Europese Unie en de Unie worden binnen deze context als synoniemen gehanteerd. 

2
 Het Europees Nabuurschapsbeleid, het beleid voor de buren van Europa, het Nabuurschapsbeleid en the 

European Neighbourhood Policy (ENP) worden in deze verhandeling door elkaar gebruikt. 

Inleiding 
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bij de eerste kennismaking met het ENP tijdens mijn opleiding EU-studies vond ik het een 

merkwaardig beleid. Dit omdat de EU er heel positief blijft tegenover staan, ondanks de vele 

problemen en bakken kritiek waarmee het prille beleid te kampen krijgt. Die problemen en 

de gelijkenissen met het Uitbreidingsbeleid werden vanuit academische kringen onderzocht. 

Suggesties werden gemaakt en oplossingen werden aangereikt om het beleid te verbeteren, 

maar de Unie heeft er weinig oren naar.  

 

Ten derde heeft ook het incrementalisme als theorie mij al altijd geïntrigeerd. Dit omdat 

deze decennia-oude theorie in talloze onderzoeken wordt aangehaald, zonder gebruik te 

maken van de theoretische inhoud en concepten. Deze ingrijpende theoretische stroming is 

verwaterd tot een simpele term of metafoor die willekeurig wordt toegepast in allerhande 

artikels en teksten. 

 

Daarom borrelde het idee in mij op om deze scriptie daarrond op te bouwen. Concreet 

wordt het Nabuurschapsbeleid onderzocht aan de hand van het incrementalisme. Om te 

bepalen of het beleid aan het doormodderen is, wordt er verder gebouwd op de reeds 

bestaande kennis. Zoals de theorie vooropstelt, gaat een incrementeel beleid steeds verder 

en dit met slechts minimale, oppervlakkige aanpassingen. Naar aanleiding daarvan wordt het 

Nabuurschapsbeleid vaak bestempeld als incrementeel of ‘muddling through’. Bijgevolg is 

het onderzoeken van het Nabuurschapsbeleid binnen een incrementeel kader broodnodig. 

Daarnaast worden ook de gelijkenissen met het Uitbreidingsbeleid vanuit de literatuur vaak 

naar voren geschoven. Daaruit volgt dat het onderzoeken van de doorslag van het 

Uitbreidingsbeleid naar het Nabuurschapsbeleid cruciaal is om inzicht te verkrijgen in de 

essentie van de bestaande problematiek. Daarom vormt deze periode ook de focus van mijn 

onderzoek. Als er door het onderzoek kan worden aangetoond dat het Nabuurschapsbeleid 

van bij haar ontstaan voldeed aan het ‘muddling through’-concept, dan kan de verdere 

evolutie van het beleid ook als incrementeel worden beschouwd… 

 

Het toepassen van het incrementele kader op het Nabuurschapsbeleid is dus met andere 

woorden heel relevant vanuit een academisch perspectief. Daarbovenop zijn de problemen 

in verband met het Nabuurschapsbeleid brandend actueel. Het beleid slaagt er na tien jaar 

nog altijd niet in haar doelstellingen te halen en de buurlanden te stabliseren. Zo streeft de 
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Europese Unie al sinds het begin van de jaren ‘90 naar een goede relatie met Oekraïne 

(Europa Nu, 2014, 27 april;  “P. D. C. U. Leiden & E. P. I. Nederland”, 2013, 6 februari). 

Daartoe werd in 2008 de beslissing genomen om over te gaan naar een 

associatieovereenkomst. Dit zou de politieke band met Oekraïne moeten versterken en zou 

tevens tot een betere economische intergratie leiden. Door middel van dit akkoord probeert 

de EU invloed uit te oefenen op het buurland. De reëele invloed die kan worden uitgeoefend 

blijkt beperkt te zijn. Er is onder meer kritiek geuit op het regelmatig schenden van de 

mensenrechten en het gevangen zetten van een oppositiekandidaat. Daarvoor werd het land 

zelfs veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens het 

schenden van fundamentele rechten. De invloed van Europa op de politieke leiding van het 

land blijft heel beperkt. Sinds president Janoekovitsj in 2010 aantrad, richt het land zich 

minder op Europa en meer op Rusland. Naar aanleiding van het opschorten van het overleg 

omtrent het vrijhandelsakkoord, braken grootschalige pro-Europese protesten uit onder de 

bevolking. Bij de vele protesten die daarna uitbraken lieten al veel actievoerders het leven. 

De reactie van Commissievoorzitter Barroso toont de beperkte invloed van de EU aan. Hij 

heeft namens de EU het politiegeweld tegen demonstranten veroordeeld en roept beide 

partijen op om het geweld te stoppen. Deze situatie ontplooide zich nog verder tijdens het 

schrijven van de masterproef en zal nog een periode instabiel blijven. Inmiddels is de pro-

Russische president Janoekovitsj afgezet en kwam er een Europagezinde interim-regering. 

Daarna heeft de Krim zich via een eenzijdig referendum aangesloten bij Rusland, maar 

Europa ziet deze afscheiding als niet legitiem. We zullen moeten afwachten hoe deze situatie 

verder zal evolueren. Er kan wel gezegd worden dat het buurland allang het lidmaatschap 

ambieert en de situatie in Oekranië is op zijn minst onstabiel te noemen, ondanks de invloed 

van het ENP. Daaruit volgt dat het een passend actueel voorbeeld van het 

Nabuurschapsbeleid is. Daarom wordt later in deze scriptie ook beknopt de achtergrond 

geschetst, dat rechtstreeks aanleiding gaf tot de bloederige situatie. Het legt de link tussen 

het beleid in de theorie en in de realiteit en helpt deze scriptie om de knelpunten van het 

beleid te illustreren.  

 

De huidige stand van zaken op het gebied van het Nabuurschapsbeleid werken de 

problemen nog verder in de hand. Veel academici bekijken het beleid te gefragmenteerd, 

door selectief op een bepaald buurland in te zoomen. Verder bekijk men steeds vaker alleen 
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het ‘Eastern Partnership’ of de ‘Union for the Mediterranean’ in plaats van het 

overkoepelende beleid. Daarnaast focussen ze het onderzoek op de veiligheidsdimensie of 

op de Europese waarden die worden gepromoot. Bijgevolg wordt het beleid getoetst aan 

slechts één of enkele aspecten. Daarom kan een onderzoek dat op bestaande kennis verder 

bouwt om het beleid in de diepte te analyseren zeker een meerwaarde bieden. Het doel is 

om de essentie van het algemene beleid te onderzoeken aan de hand van het 

incrementalisme. De theorie wordt in allerhande onderzoeken en uiteenzettingen 

aangehaald maar wordt weinig echt toegepast. Als een onderzoek al gebruik maakte van een 

incrementeel theoretisch kader, werd het vooral onderzocht in de context van 

budgetallocaties. Daarbovenop vormt de toepassing van een incrementeel model op de 

Europese Unie een unieke invalshoek. Om deze theorie te kunnen gebruiken, worden de 

originele ideeën aangevuld met recentere inzichten. Na de uiteenzetting van de basistheorie 

wordt een concreet en werkbaar model opgebouwd. Aan de hand van dit model wordt het 

beleid dan onderzocht. 

 

Het doel van het onderzoek is het bepalen of het Nabuurschapsbeleid al dan niet aan het 

doormodderen is. Zonder argumentatie werd het beleid immers zo bestempeld, maar dit 

gebeurdde niet zonder aanleiding. Het beleid worstelt met talloze problemen waarvan de 

onderliggende oorzaak kan worden herleid tot de opbouw of conceptualisatie van het beleid 

zelf. Aan de hand van een eigen incrementeel model worden de knelpunten blootgelegd. 

 

Deze scriptie steekt van wal met een kort overzicht van enkele van de voornaamste 

problemen van het ENP. Het beleid zelf wordt later besproken aan de hand van een 

onderzoeksmodel. Het is belangrijk met de problemen te beginnen, omdat deze knelpunten 

het beleid typeren. Daarbij komt achtereenvolgens het slechte imago, de ‘one-size-fits-all’-

aanpak, het democratisch deficit, ‘the ghost of enlargement’ en tot slot het gebrek aan 

duidelijkheid over de finaliteit van het beleid aan de beurt. 

 

In het tweede deel wordt de theoretische stroming van het incrementalisme uit de doeken 

gedaan. Ten eerste wordt de basis gelegd met de uitgangspunten van Charles Lindblom. Hij 

is namelijk de grondlegger van deze doctrine. Daarna wordt over gegaan naar de 

‘Punctuated Equilibrium’-theorie, die als voornaamste erfgenaam kan worden beschouwd. 
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Tot slot paseren enkele belangrijke recente aanvullingen de revue. Deze aanvullingen 

verankeren de theorie niet alleen in de 21ste eeuw, maar maken het conceptuele kader ook 

relevant binnen de Europese context waarbinnen het wordt toegepast. Bijgevolg vormen 

deze aanvullingen een cruciaal aspect van het onderzoeksmodel. 

 

In het derde deel wordt het onderzoeksdesign toegelicht. Daarbij wordt stap voor stap 

besproken hoe een synthese werd gemaakt van de theorie en hoe het onderzoeksmodel 

werd opgebouwd. Daarnaast wordt ook de gehanteerde methodologie besproken. De drie 

verschillende onderdelen van het model komen daarna ook beknopt aan bod. Dit zijn de 

randvoorwaarden, de impulsen voor een niet-incrementele verandering en als laatste de 

niet-incrementele verandering door positieve feedback. 

 

In het vierde deel wordt dit onderzoeksmodel toegepast op het Nabuurschapsbeleid. Hier 

wordt het beleid uit de doeken gedaan, zonder specifiek op te splitsen naar de vele 

initiatieven die onder het ENP vallen. Daarbij wordt gefocust op twee destinctieve 

tijdsperiodes. De eerste periode gaat van 2002 tot en met 2004. In deze periode werd het 

beleid namelijk opgebouwd en geformuleerd. De tweede periode bespreekt enkele 

belangrijke evoluties van het ENP na 2004.  

 

Tot slot worden de verschillende delen terug aan elkaar gekoppeld in het besluit. Hier wordt 

een antwoord op de onderzoeksvraag geformuleerd: Is het Europees Nabuurschapsbeleid 

aan het doormodderen? 
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1.1 Inleiding 
 

Sinds het ontstaan van het Europees Nabuurschapsbeleid, heeft het beleid te kampen met 

talloze problemen. Daardoor kreeg het vanuit academische kringen al heel wat kritiek te 

verduren. Op deze kritiek wou de Europese Unie reageren door middel van veranderingen in 

het beleid. Deze aanpassingen lijken echter niet ingrijpend genoeg om de problemen op te 

lossen.  

 

Het Nabuurschapsbeleid is immers ontstaan vanuit een dilemma tussen uitbreiding en 

exclusie (Emerson, 2004, pp. 19-20; Smith, 2005, pp. 59-62). Aan de ene kant is er het 

verderzetten van de uitbreiding, maar met het risico onbestuurbaar te worden. Aan de 

andere kant is er het ontzeggen van de Unie’s grondwaarde om open te staan voor alle 

Europese democratieën, maar met mogelijke negatieve gevolgen van de uitsluiting. Met het 

ENP probeert de Unie een gulden middenweg te kiezen, maar deze aanpak zorgt voor 

problemen. Dit komt door de onevenwichtige verhouding tussen de verplichtingen vereist 

van de buurlanden en de beloningen gegeven door de EU. Het politieke discours omtrent het 

ENP is nochtans unaniem positief (Kratochvíl, 2006, p. 6). Men wil geloven dat de Unie het 

juiste instrument gekozen heeft om de spanningen op te lossen tussen Oost en Zuid én 

tussen uitbreiding en nabuurschap. 

 

Het huidige Nabuurschapsbeleid kent nochtans veel tekortkomingen. Omdat de 

voornaamste problemen van een langdurige aard lijken te zijn, worden ze hieronder beknopt 

besproken. Ten eerste heeft het beleid te kampen met een slecht imago. Ten tweede is er 

een implimentatiedeficit. Ten derde word het ENP toegepast via een ‘one-size-fits-all’-

aanpak. Ten vierde heeft het beleid te kampen met een democratisch deficit. Als vijfde komt 

de ‘ghost of enlargement’ aan de beurt. Tot slot schept de EU weinig duidelijkheid rond de 

finaliteit van het beleid. Na dit niet-exhaustieve overzicht gaan we in het volgende deel over 

tot de theorie van het incrementalisme. Het is namelijk merkwaardig dat de voornaamste 

problemen blijven bestaan, terwijl het beleid in het verleden werd aangepast om die 

1 Problemen van het ENP 
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problemen te verhelpen. Deze theorie kan een verklaring geven waarom de problemen met 

het ENP van een langdurige aard lijken te zijn, ondanks de veranderingen in het beleid. 

 

1.2 Slecht imago 
 

Om te beginnen heeft het ENP vooral een imagoprobleem (Müller, 2008, p. 1). Zowel in de 

lidstaten als in de buurlanden wordt er weinig aandacht aan het beleid geschonken. 

Bovendien wordt er ook in de media amper over bericht. Verder werd het onderwerp tijdens 

mijn opleiding EU-studies stiefmoederlijk behandeld en kwam het weinig aan bod. Het ENP is 

nochtans de strategie van de EU om relaties met de haar omliggende landen te ontwikkelen 

(Lyra, 2007, p. 1). Het zou één van de belangrijkste elementen van het extern beleid van de 

Unie moeten zijn (Lyra, 2007, p. 4). Het is namelijk van belang voor de Unie dat de landen 

aan onze grenzen goed worden bestuurd (Europese Raad, 2003, p. 7). Om het 

Nabuurschapsbeleid te ontwikkelen als een geloofwaardig en onafhankelijk beleid moet het 

worden getoetst aan haar eigen verdiensten (Lyra, 2007, p. 1). 

 

1.3 Implementatiedeficit  
 

Verder kan men in de partnerlanden een implementatiedeficit waarnemen (Emerson et al., 

2007, pp. 5-7; Kochenov, 2009, pp. 16-26; Kratochvíl, 2006, p. 13; Müller, 2008, pp. 1-2). Om 

dit deficit te verhelpen moeten de instrumenten van het ENP worden herzien. Daarom is het 

nodig dat de 28 lidstaten met één stem kunnen spreken, zodat de gepaste incentives kunnen 

worden aangeboden. De talloze hervormingen in de buurlanden nemen toe in verhouding 

tot de omvang, en de geloofwaardigheid, van de beloningen die door de EU worden gegeven 

(Schimmelfennig & Scholtz, 2008, p. 191). Het gebrek aan een gemeenschappelijke visie bij 

de lidstaten, en de institutionele incoherentie die eruit volgt, blijven de voornaamste 

redenen waarom de huidige aanpak tekorten blijft vertonen (Fischer & Lannon, 2011, pp. 2-

3; Kaczynski & Kazmierkiewicz, 2005, p. 9; Kaczynski & Kazmierkiewicz, 2005, p. 15; 

Kochenov, 2011, p. 3).  
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1.4 One-size-fits-all  
 

Daarnaast moet worden afgestapt van de ‘one-size-fits-all’-aanpak voor alle buurlanden, 

zodat er ruimte kan worden gemaakt voor een individuele afstemming met elk van de 

partners. Het ENP omvat een omvangrijk geografisch gebied dat zich uitstrekt van het 

noorden van Afrika, rond de Middelandse Zee, over de Caucasus tot aan Rusland in het 

oosten (Balfour & Missiroli, 2007, p. 6; Cremona, 2004, p. 6; Cremona, 2004, p. 10; Kaczynski 

& Kazmierkiewicz, 2005, p. 11; Kochenov, 2009, pp. 6-9; Kostanyan, 2013, p. 4; Smith, 2005, 

p. 759). Het spreekt voor zich dat deze grote groep landen onderling veel verschillen. Ze 

werden samengenomen omwille van het evenwicht tussen de belangen van de lidstaten, 

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koningkrijk in het bijzonder (Sobol, 2012, pp. 5-9). Door 

het Barcelona-proces, nu gekend als ‘the Union for the Mediterranean’, zijn de Zuidelijke 

landen al dichter gegroeid in hun relatie met  de EU in vergelijking met de Oostelijke landen 

(Emerson et al., 2007, pp. 5-10; Kochenov, 2009, pp. 6-9; Lyra, 2007, p. 1). Een uniforme 

aanpak, met minimale aanpassingen voor elk land, hindert de effectiviteit van het beleid 

(Müller, 2008, pp. 1-2). Dit leidt dan op zijn beurt tot een slecht imago. 

 

1.5 Democratisch deficit  
 

Een bijkomend probleem met het ENP is het democratisch deficit dat er mee gepaard gaat 

(Emerson et al., 2007, p. 18; Kaczynski & Kazmierkiewicz, 2005, p. 15; Müller, 2008, pp. 2-3; 

Schimmelfennig & Scholtz, 2008, p. 190). Het is een beleid dat gemaakt en gecontroleerd 

wordt door de regerende elites in de landen. De democratische hervormingen in de 

buurlanden hangen dus ook af van de welwillendheid van die elites (Fischer & Lannon, 2011, 

p. 2). Bovendien mist het ook een gefundeerde basis in de samenleving. Om dit te verhelpen 

moet de ‘civil society’ intensief betrokken worden bij de implementatie. Eveneens moet de 

democratische dimensie van het beleid worden aangescherpt en een centrale plaats 

gegeven worden bij de uitvoering van de ENP-beleidslijn. Het is namelijk zo dat de EU 

dubbele standaarden hanteert in haar betrekkingen met andere landen (Balfour & Missiroli, 

2007, pp. 10-14; Kostanyan, 2013, p. 3). Bij belangrijke partners, zoals Rusland, of wanneer 

er strategische belangen in het gedrang komen, zoals de energievoorraad, neigt de Unie haar 

democratische principes aan de kant te schuiven. 
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1.6 The ghost of enlargement 
 

Verder was het ‘joint ownership’ een krachtige stimulans om de nodige hervormingen te 

bewerkstelligen tijdens de verschillende uitbreidingsronden (Lyra, 2007, p. 1). Die 

wederkerigheid is in het Nabuurschapsbeleid wat verdwenen (Cremona, 2004, p. 9). De 

buurlanden hebben geen oog voor wat het ENP te bieden heeft, maar focussen zich op het 

gebrek aan een Europees perspectief. Smith noemt het ‘the ghost of enlargement’ (2005, pp. 

767-772). Dit probleem is ontstaan doordat het Nabuurschapsbeleid gebaseerd is op het 

Uitbreidingsbeleid (Emerson, Noutcheva & Popescu, 2007, p. 9; Kratochvíl, 2006, p. 13). Veel 

van de methoden en doelen zijn gekopieerd van het Uitbreidingsbeleid, maar zonder het 

lidmaatschap aan te bieden. Omwille van deze reden word het ENP gezien als de zwakkere 

versie van het Uitbreidingsbeleid (Emerson et al., 2007, p. 4; Kaczynski & Kazmierkiewicz, 

2005, p. 7). De aantrekkelijkheid van het beleid en de mogelijkheden om echte 

veranderingen te verwezenlijken blijven beperkt (Kochenov, 2009, p. 3; Kochenov, 2011, pp. 

3-4).  

 

1.7 Weinig duidelijkheid rond de finaliteit  
 

Tot slot schept de EU weinig duidelijkheid rond de finaliteit van het beleid (Balfour & 

Missiroli, 2007, p. 6; Emerson et al., 2007, p. 17; Fischer & Lannon, 2011, pp. 2-3; Kratochvíl, 

2006, p. 13; Müller, 2008, p. 3). Het is namelijk zo dat een gebrek aan een eenduidige 

definiëring van het doel van het beleid kan leiden tot conflicten. Want niet alleen binnen de 

EU, maar ook tussen de lidstaten en de partnerlanden, gaan de belangen verder uiteenlopen 

(Kostanyan, 2013, p. 4). Door de extreme vaagheid en onderspecificatie van de doelen en 

methoden kan iedereen het beleid anders gaan interpreteren (Kratochvíl, 2006, p. 13; Smith, 

2005, p. 769). Deze vaagheid en de verschillende interpretaties waar het toe leidt, 

ondergraaft de succesvolle implementatie van het ENP. De effectiviteit van de politieke 

conditionaliteit hangt nochtans af van een geloofwaardig lidmaatschapsperspectief 

(Gylfason & Wijkman, 2012, pp. 15-16; Kaczynski & Kazmierkiewicz, 2005, p. 14; 

Schimmelfennig & Scholtz, 2008, pp. 191-192). Het lidmaatschap is per slot van rekening 

voor de regeringen in de buurlanden een rechtvaardiging voor de ingrijpende veranderingen 

en de kosten die ermee gepaard gaan. Zonder het lidmaatschap is de politieke kost 
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eenvoudigweg te hoog. De politieke partijen die aan de macht zijn, willen zonder meer 

herverkozen worden. Zonder het lidmaatschapsperspectief kan de EU geen adequate 

beloningen bieden voor de vérstrekkende hervormingen (Fischer & Lannon, 2011, p. 6).  Met 

de beslissing om niet verder uit te breiden verloor de EU bijgevolg haar belangrijkste bron 

van invloed over de omringende landen (Cremona, 2004, pp. 6-8; Kaczynski & 

Kazmierkiewicz, 2005, pp. 10-14). Officieel blijft de deur openstaan voor verdere 

uitbreidingen (Lyra, 2007, p. 1). De hedendaagse realiteit en de economische malaise 

verhinderen echter beslissingen omtrent toekomstige uitbreidingen. Slechts wanneer de 

Unie de geografische ruimte voor toekomstige uitbreidingen vastlegt, kan ze verantwoorden 

waarom sommige landen enkel onder het Nabuurschapsbeleid vallen (Kaczynski & 

Kazmierkiewicz, 2005, p. 7). 

 

1.8 Conclusie 
 

We kunnen dus besluiten dat het beleid niet optimaal is; het slaagt er niet om de gekende 

problemen te overwinnen. Maar omdat er over de problemen van het ENP al genoeg inkt 

gevloeid is, gaan we in het volgend hoofdstuk over naar het incrementalisme. Deze theorie 

kan ons namelijk een dieper inzicht geven in de bovenstaande problematiek. Het is 

merkwaardig dat de problemen niet opgelost kunnen worden, aangezien het beleid naar 

aanleiding van die problemen in het verleden al aangepast en veranderd werd. Aan de hand 

van de onderstaande theorie wil ik onderzoeken waarom de problemen blijven bestaan en 

op die manier mijn centrale onderzoeksvraag beantwoorden: Is het Europees 

Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen? 
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2.1 Inleiding 
 

Het ENP heeft op het eerste zicht veel mee van wat Lindblom beschrijft als ‘muddling 

through’. Charles Lindblom wordt gezien als de grondlegger van het incrementalisme. Een 

incrementele besluitvorming pakt problemen aan zoals die aan de oppervlakte komen. Zo’n 

beslissingen zijn niet significant verschillend van de reeds gemaakte keuzes. De oplossingen 

die daaruit voortvloeien zijn dan ook niet doortastend genoeg om fundamentele 

veranderingen te bekomen of een ‘window of opportunities’ te creëren. Zonder een 

alomvattend overzicht van gerelateerde onderwerpen gaat men een probleem aanpakken 

met de technieken die men bij de hand heeft.  

 

In wat volgt worden eerst de ideeën van de grondlegger uit de doeken gedaan. Lindblom 

ontwikkelde zijn concept in diverse publicaties over de periode van twee decennia. Er 

bestaat dus geen eengemaakte theorie over het incrementalisme (Pal, 2011, p. 29). 

Recentere publicaties over het incrementalisme worden gebruikt om deze basis aan te 

vullen. De theorie van Lindblom is immers al enkele decennia oud, werd veel bekritiseerd en 

een aantal keren herwerkt. Eerst en vooral komt de ‘Punctuated equilibrium-theorie’ aan de 

beurt. Deze incrementele theorie is de voornaamste erfgenaam van het Lindblom-tijdperk. 

Tot slot worden enkele belangrijke aanvullingen gemaakt vanuit recente onderzoeken. De 

integratie van deze inzichten zorgt ervoor dat een gefundeerd theoretisch kader gevormd 

kan worden. Aan de hand van het geïntergreerde theoretische kader wordt een 

onderzoeksmodel opgebouwd, dat de basis vormt voor het onderzoek. 

  

2.2 Lindblom’s incrementalisme  
 

Lindblom onderscheidt in zijn theorie twee ideaaltypen die beleidsmakers kunnen hanteren, 

namelijk de ‘root- en de branch method’ (Allison & Saint-Martin, 2011, pp. 2-3; Atkinson, 

2011, pp. 9-11; Etzioni, 1967, pp. 385-386; Lindblom, 1959, pp. 80-81). De ‘root method’, 

wordt ook wel de ‘rational comprehension method’ genoemd. Hij noemt dit de ‘root 

method’ omdat men start bij de wortel om zo een volledig nieuw beleid op te bouwen. Het 

probleem wordt daarbij helemaal rationeel uitgekleed. Men vertrekt hierbij van de ‘means-

2 Het incrementalisme 
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end’-relatie waarbij men de doelen vooruitzet om er vervolgens middelen aan toe te wijzen. 

Deze middelen moeten dan toelaten om dat doel te bereiken. Hierbij typeert men een goed 

beleid als het behalen van de doelstellingen met de vooropgestelde middelen. Volgens 

Lindblom werkt dit niet omdat de mensen slechts beperkt rationeel zijn.  

 

Het tweede ideaaltype noemt hij de ‘branch method’, die ook bekend is onder de term 

‘succesive limited comprehension method’(Allison & Saint-Martin, 2011, pp. 2-3; Atkinson, 

2011, pp. 9-11; Etzioni, 1967, pp. 386-387; Howlett & Migone, 2011, pp. 54-56; LeLoup, 

1978, p. 489; Lindblom, 1959, pp. 80-81). Daarbij vertrekt hij van een andere invalshoek die 

de werkelijkheid beter zou omschrijven. Hij noemt het de ‘branch method’ omdat politici 

niet bij de wortels vertrekken. Ze beginnen bij het bestaande systeem en werken verder met 

de takken. Lindblom gaat er vanuit dat de mens geen eenduidige doelen kan vooropstellen 

omdat er te veel onbekende variabelen meespelen (Atkinson, 2011, p. 9; Collingridge & 

Woodhouse, 1993, p. 1). Een complete analyse van de situatie is niet mogelijk waardoor men 

van een vereenvoudigde werkelijkheid dient voort te gaan. Doelen en middelen zijn met 

elkaar verweven en bijgevolg kan men ze niet theoretisch gaan scheiden. De middelen zijn 

dan ook slechts diegene waarover men beschikt op een bepaald moment. Dit zijn per 

definitie niet de ideale middelen. Omdat men steeds de doelstellingen bijschaaft tijdens het 

beleidsproces heeft deze aanpak slechts een geringe theoretische basis nodig. Door 

praktische vergelijkingen te maken over de gevolgen van incrementele veranderingen is een 

abstracte theorie niet noodzakelijk. Een goed beleid volgens de ‘branch method’, is een 

beleid waarover men het eens is geraakt. Men neemt steeds kleine stapjes bij het nemen 

van beslissingen, om achteraf te zien of er een samenhangend beleid is. 

 

Lindblom raadt de beleidsmakers aan gebruik te maken van de ‘root method’, maar daarbij 

rekening te houden met de praktijk. In concreto bedoelt hij dus: bijsturen aan de hand van 

de ‘branch method’. Hierbij zal men vaak beroep doen op vroegere ervaringen met het 

voorliggend probleem (Allison & Saint-Martin, 2011, p. 3; Howlett & Migone, 2011, pp. 54-

56; Robinson, 2006, pp. 134-135). Hij ziet dit als een ‘trail and error’-systeem, waarbij 

oplossingen die slechts marginaal verschillen van de voorgaande aanpak geen grote politieke 

kost met zich meedragen, omdat ze gemakkelijk omkeerbaar zijn. De ‘root’-methode is wel 

aangewezen als ideaal, maar kan slechts voor heel simpele problemen gehanteerd worden 
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(Lindblom, 1959, p. 80). Deze methode gaat uit van intellectuele capaciteiten en bronnen 

van informatie die men eenvoudigweg niet tot beschikking heeft (Atkinson, 2011, p. 9; 

Lindblom, 1959, p. 80). In de politieke realiteit is ook de tijd en het geld dat aan een 

probleem kan worden gespendeerd altijd gelimiteerd. Bijgevolg is het vooral de ‘branch’-

methode die wordt gehanteerd. 

 

Volgens Lindblom heeft de incrementele manier verschillende voordelen (Allison & Saint-

Martin, 2011, p. 3; Collingridge & Woodhouse, 1993, p. 4; Lindblom, 1979, pp. 520-522). 

Kleine veranderingen beperken de mogelijke verliezen, verminderen de kans op grote 

controversies en helpen om een werkende meerderheid te behouden. Hij gaat er verder 

vanuit dat door een sequentie van kleine stappen toch een fundamentele verandering kan 

worden bekomen. Daarmee weerlegt hij de kritiek dat incrementele besluitvorming leidt tot 

conservatisme. De ontoereikendheid en de traagheid van de reacties van de overheid zijn 

volgens hem te wijten aan de structuur van de overheid. 

 

Een ander kenmerk van Lindblom’s incrementalisme is de test van een goed beleid (Allison & 

Saint-Martin, 2011, p. 3; Katikireddi & Smith, 2013, p. 199). In zijn visie is dit de algemene 

aanvaarding van de voorgestelde oplossingen door de voornaamste belanghebbenden. Er 

zijn veel verschillende actoren betrokken in het besluitvormingsproces, die elk hun eigen 

waarden gaan nastreven. Beleidsmakers kiezen tussen alternatieven die deze waarden op 

andere manieren met elkaar combineren (Atkinson, 2011, p. 9; Lindblom, 1959, pp. 82-83). 

Ze moeten dus simultaan een beleid kiezen om bepaalde doelen te bereiken, rekening 

houdend met de doelen zelf. Dit heeft tot gevolg dat de ‘means-ends’-relatie ontbreekt in de 

‘branch method’. De participanten gaan niet noodzakelijk akkoord met alle vooropgestelde 

doelen of alle details van het beleid. Ze hebben echter wel ervaring met het maken van een 

beleid. Op basis daarvan kunnen ze wel akkoord gaan met een beleid dat mogelijks een 

goede oplossing kan bieden voor het probleem. 

 

Lindblom ging later uitvoeriger in op zijn concept van ‘partisan mutual adjustment’ (Allison & 

Saint-Martin, 2011, p. 3; Atkinson, 2011, p. 11; Collingridge & Woodhouse, 1993, pp. 6-7; 

Lustick, 1980, pp. 343-344; Ibid., pp. 350-351; Lindblom, 1979, pp. 522-523). Dit is een 

proces van onderhandelen waarbij de participanten compromissen sluiten en zich aanpassen 
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aan elkaar. Een beleid uitstippelen is immers geen hiërarchisch en centraal gecontroleerd 

proces. ‘Partisan mutual adjustment’ vindt men terug in elk gefragmenteerd of 

doorgedreven gedecentraliseerd politiek systeem om de beleidsvorming te coördineren. Dit 

‘disjointed incrementalism’ is namelijk gericht op het bereiken van een sociaal akkoord door 

middel van een beperking van het conflict (Rajagopalan & Rasheed, 1995, p. 292). Doordat 

er veel verschillende participanten elkaar wederzijds beïnvloeden in een dergelijk systeem, 

heeft het eindresultaat enkele distinctieve karakteristieken. Ten eerste leiden de mutuele 

aanpassingen van de deelnemers tot een beleid, zonder dat er echt over beslist wordt. Ten 

tweede wordt het beleid beïnvloed door veel verschillende participanten en belangen. Ten 

derde zal er geen duidelijke relatie zijn tussen het beleid en de aanleiding tot dat beleid. De 

diverse deelnemers verantwoorden het voor hun eigen uiteenlopende redenen. Tot slot 

zullen de mutuele aanpassingen er voor zorgen dat er toch een zeker samenhang is van het 

beleid, in de afwezigheid van een centraal gestuurde coördinatie. In alle politieke systemen 

gebruikt men in variërende mate de ‘Partisan mutual adjustment’, ook in de EU. 

 

Tot slot herformuleerde Lindblom zijn initiële ideeën over incrementalisme als ‘disjointed 

incrementalism’ (Allison & Saint-Martin, 2011, p. 3; Collingridge & Woodhouse, 1993, p. 2; 

Lindblom, 1979, p. 517; Robinson, 2006, pp. 134-135). Hierbij bouwt hij verder op de vijf 

basiselementen die hij naar voren schoof in ‘The science of muddling through’ (Lindblom, 

1959, pp. 81-87). Ten eerste is de analyse beperkt tot een aantal beleidsalternatieven 

waarmee men reeds vertrouwd is. Ten tweede veranderen de te bereiken doelen en 

waarden in het licht van wat praktisch toepasbaar is. Ten derde hecht men meer belang aan 

de verbetering van kleine tekortkomingen in het beleid dan aan het zoeken van positieve 

doelen. Ten vierde heeft men een opeenvolging van trials, errors en revised trails. Ten vijfde 

zal men slechts enkele van de voornaamste gevolgen van een alternatief ter harte nemen, 

maar zeker niet alle gevolgen. Hij voegde hier nog een kenmerk aan toe. Als zesde en laatste 

is er de fragmentatie van het analytische werk, doordat het wordt toegepast door veel 

verschillende (partizane) participanten in de besluitvorming. 
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2.3 Incrementalisme beyond Lindblom: Punctuated equilibrium theorie  
 

De ‘punctuated equilibrium’-theorie werd ontwikkeld door Bryan Jones en Frank 

Baumgartner (Robinson, 2006, pp. 136-137; Katikireddi & Smith, 2013, pp. 199 – 200). Deze 

theorie is specifiek gericht op het verklaren van incrementele besluitvorming. In 

tegenstelling tot de basistheorie van Lindblom, houdt deze theorie wel rekening met 

plotselinge veranderingen in het beleid. De ‘punctuated equilibrium’-theorie is gebaseerd op 

de ‘policy images’: dit zijn de verschillende opvattingen die heersen over een bepaald 

beleidsonderwerp. Daarnaast heeft men oog voor het specifieke kader waarin de 

besluitvorming plaatsvindt. 

 

Zoals bij Lindblom is de ‘bounded rationality’ het uitgangspunt. Die stelde dat actoren 

slechts beperkt in staat zijn om informatie te verwerven, in tegenstelling tot het toenmalige 

uitgangspunt van volledige informatie. Daarnaast kunnen ze slechts een beperkte mate van 

informatie tegelijk verwerken. Baumgartner en Jones voegen hier nog aan toe dat de mens 

slechts een beperkt aantal onderwerpen tegelijk kan behandelen.  

 

Daaruit volgt dat de overheid uit twee soorten instellingen bestaat (Baumgartner, Jones & 

True, 2007, pp. 156-157). Enerzijds zijn er de parallelle organen die zich specialiseren in één 

onderwerp. Anderzijds zijn er de verkozen seriële organen die kleine verschillende 

onderwerpen behandelen. Omdat de seriële organen niet alle onderwerpen kunnen 

verwerken, delegeren ze die naar de gespecialiseerde parallelle organen. Deze seriële en 

parallelle systemen komen voor in alle overheden, want elke regering bestaat uit 

verschillende commissies. 

 

Een belangrijke notie in hun theorie noemen ze de ‘policy images’ (Baumgartner & Jones, 

1991, pp. 1046 – 1047; Baumgartner & Jones, 2009, p. 31 ). Dit zijn de heersende 

opvattingen tegenover een beleid. Vanuit diverse groepen wordt anders tegen het 

beleidsonderwerp aangekeken waardoor er verschillende ‘policy images’ ontstaan. De 

verschillende groepen bekijken het onderwerp steeds vanuit hun eigen vakgebied. De 

dominante visie kenmerkt zich door een positief uitgangspunt tegenover het bestaande 

beleid. Dit komt doordat men zich meer op de baten dan op de kosten gaat richten. De 
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‘policy images’ bepalen ook de aanpak van een bepaald probleem en wie erover beslist. Een 

bepaald beeld kan ook snel ter discussie worden gesteld door andere groepen.  

 

In de gespecialiseerde organen moet worden onderhandeld tussen groepen met 

verschillende opvattingen. Bij dergelijke situaties ontstaat het risico op wat door Lindblom 

bestempeld wordt als ‘muddeling through’, omdat er een compromis moet worden gezocht 

tussen de verschillende belangen binnen één parallel orgaan. Daaruit volgt dat er steeds 

slechts marginale aanpassingen worden gedaan aan het beleid. Deze onderhandelingen zijn 

mogelijk doordat deze besluitvorming gebeurt achter gesloten deuren, buiten het bereik van 

de media. 

 

Deze incrementele besluitvorming wordt sporadisch onderbroken door een ingrijpende 

verandering (Robinson, 2006, p. 146; Wood, 2006, p. 2). Dit vindt plaats indien een ‘policy 

image’ verandert en de besluitvorming door een serieel in plaats van parallel orgaan gebeurt 

(Baumgartner, Jones & True, 2007, pp. 155-159; Robinson, 2006, p. 137). Op basis van het 

huidige ‘policy image’ wordt de besluitvorming met betrekking tot één onderwerp 

gedelegeerd naar een parallel subsysteem. Die groep heeft belang bij een verderzetting van 

het huidige beleid en staat weigerachtig tegenover een drastische verandering. Dit komt 

omdat eenzelfde ‘policy image’ gedeeld wordt door de leden van het parallel orgaan in 

kwestie. Die leden proberen de huidige aanpak in stand te houden door slechts marginale 

veranderingen te maken aan het beleid. Deze toenemende onwil en de incrementele 

aanpassingen aan het beleid die eruit volgen, worden samen negatieve feedback genoemd. 

 

Kortom, een ‘policy image’ bepaald wie er over een bepaald onderwerp beslist en dergelijk 

‘image’ kan veranderen. Bijgevolg zijn er geen vaste regels over wie er moet beslissen. Dit 

noemen Baumgartner en Jones het ‘venue problem’ (Baumgartner & Jones, 1991, pp. 1047-

1048). Daaruit volgt dat wanneer een ‘policy image’ verandert, er andere mensen zullen 

beslissen over een bepaald onderwerp. Het kan eveneens zijn dat bepaalde mensen willen 

deelnemen aan het besluitvormingsproces. Om dit te bereiken kunnen ze een bepaald 

‘policy image’ naar voren schuiven teneinde de dominante visie te veranderen. 
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Uiteindelijk wordt een nieuw onderwerp kort behandeld door een serieel orgaan 

(Baumgartner, Jones & True, 2007, pp. 159-160; Baumgartner & Jones, 2009, pp. 37-38). In 

dit serieel orgaan vindt de confrontatie plaats tussen verschillende ‘policy images’. Wanneer 

de voorheen dominante visie verliest van een opkomend ‘image’, zullen er andere mensen 

betrokken worden in het besluitvormingsproces. De keuzes die ze maken met betrekking tot 

een bepaald beleid bevestigt de opkomende visie. Dit leidt op zijn beurt tot nieuwe 

participanten. Dit proces wordt positieve feedback genoemd en kan leiden tot ingrijpende 

veranderingen. Uiteindelijk wordt de besluitvorming terug gedelegeerd naar een nieuw 

parallel orgaan. Een drastische verandering in het beleid treedt op als een ‘policy image’ 

verandert en de besluitvorming van een parallel naar een serieel orgaan verplaatst waarbij 

positieve feedback optreedt. 

 

2.4 Recente aanvullingen 
 

Doordat het oorspronkelijke incrementalisme al enkele decennia oud is, wordt deze 

theoretische stroming aangevuld met recente inzichten. Ten eerste worden de 

basisassumpties van het incrementalisme besproken. Ten tweede wordt het 

incrementalisme verplaatst naar een pluralistische setting. Ten derde komt de invloed van 

het status quo aan de beurt, om ten slotte over te gaan naar de ‘Escalation of commitment’. 

De bovenstaande theorie en deze aanvullingen, worden in het volgend deel geïntegreerd in 

een onderzoeksmodel. 

 

2.4.1 De basisassumpties 

 

Pal hield de basisassumpties van Lindblom onder een vergrootglas en extrapoleerde op basis 

van recentere theorieën (Pal, 2011). Ten eerste impliceerde de notie van marginale 

verbeteringen aan het beleid dat deze terug geschroefd konden worden (Pal, 2011, p. 36). 

Die omkeerbaarheid van vroegere stappen is natuurlijk een belangrijk voordeel van de 

incrementele besluitvorming. Dit uitgangspunt negeert echter overduidelijk de 

padafhankelijkheid. Beslissingen leiden tot gevestigde instituties en praktijken, die niet 

gemakkelijk aan te passen zijn. Daar bovenop negeert het de incrementele assumptie dat 

kleine, incrementele beslissingen kunnen leiden tot substantiële veranderingen omdat elke 
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kleine stap wordt opgeteld bij de vorige stap. Bij geaccumuleerde beslissingen wordt het 

steeds moeilijker (en moeilijker) om terug te komen op eerder gemaakte beslissingen, 

ongeacht of de individuele beslissing in principe omkeerbaar is. Zelfs de kleinste beslissingen 

brengen ook voorstanders met zich mee.  

 

Ten tweede is de notie van ‘partisan mutual adjustment’ voorbijgestreefd door de 

netwerktheorieën (Pal, 2011, pp. 34-35). Een netwerk bestaat uit een los patroon van 

relaties, gericht op informatie-uitwisseling en gedecentraliseerde coördinatie. In een 

netwerk is het voornaamste ruilmiddel dus informatie. De actoren in een netwerk 

interageren met een groot aantal actoren en organisaties. Op deze manier worden veel 

diverse actoren in het beleid betrokken. 

 

Tot slot gebruikte Lindblom het Amerikaanse politieke systeem als het model voor het 

incrementalisme (Pal, 2011, p.36). Dit is voornamelijk door de ‘checks and balances’ en de 

aanwezigheid van veel verschillende interestgroepen en andere actoren. Volgens Lindblom 

heeft incrementalisme als proces, met name de ‘partisan mutual adjustment’, drie vereisten. 

Ten eerste: de aanwezigheid van een groot aantal actoren of participanten. Ten tweede 

hebben de actoren ongeveer dezelfde middelen en inspraak bij belangrijke 

beslissingsmomenten. Tot slot zijn ze bereid om één ronde te verliezen met de verwachting 

om in de volgende rondes hun doelen te bereiken. Als men deze vereisten samen neemt, 

bekomt men de klassieke assumpties voor een pluralistische democratie. Hieronder valt dus 

ook de Europese Unie. 

 

2.4.2 Het incrementalisme in een pluralistische perspectief 

 

Bendor schoof een formeel model van ‘muddling through’ naar voren, op basis van de 

informele theorie van Lindblom (1995, p. 819). In de context van de EU is het hoofdstuk over 

meervoudige beslissers met diverse doelen van belang (Bendor, 1995, pp. 830-833). Elke 

beslisser is een specialist, die enkel bekommerd is om zijn eigen vakgebied. Bijgevolg wordt 

een bepaald beleidsalternatief door een deelnemer geïnterpreteerd in relatie tot zijn 

vakgebied. Daarbij worden de consequenties voor andere beleidsdomeinen over het hoofd 

gezien. ‘Disjointed’ incrementalisme kan bijgevolg tot twee problemen leiden. Enerzijds kan 
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een meerderheid een voorstel, dat negatieve gevolgen zal hebben voor elk departement, 

goedkeuren. Anderzijds kan een meerderheid een voorstel, dat voordelen zou hebben voor 

ieder departement, afkeuren. Omdat de slechtste keuzes door een meerderheid worden 

gesteund, zal ‘seriality’ nadelig zijn. Deze herhaalde handelingen van hetzelfde 

beleidsprobleem zijn niet zo bevredigend als Lindblom liet blijken.  

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het bij een harmonieuze groep voordelig is om 

herhaaldelijk aan eenzelfde probleem te werken of nieuwe agents toe te voegen zoals 

Lindblom postuleerde (Bendor, 1995, pp. 830-833). Maar wanneer er veel verschillende 

beslissers zijn, met conflicterende doelen, zoals in de EU, kunnen deze incrementele 

procedures nadelig zijn.  

 

2.4.3 Status quo 

 

Cates merkt in haar artikel op dat Lindblom’s onderscheid tussen de ‘root-’ en de ’branch-’ 

methode eigenlijk niet opgaat (Cates, 1979, p. 528). Beide methodes zijn rationele 

benaderingen en hij beschrijft bijgevolg eigenlijk dezelfde boom. Het incrementalisme geeft 

de rationele waarden niet op, maar verplaatst ze naar een realistische setting. De 

beschrijving van doormodderen klopt wel met de werkelijkheid, maar het is niet omdat deze 

manier van werken er is, dat deze wenselijk is. (Cates, 1979, p. 527).  

 

Het incrementalisme is een tegengesteld proces. Concurrerende waarden en groepen 

komen tot een akkoord door middel van een compromis (Cates, 1979, p. 528). Iedereen 

geeft iets op. Lindblom ging er daarbij vanuit dat alle belangrijke preferenties en waarden 

waakhonden hebben om die belangen te behartigen. Maar de toegang tot het 

besluitvormingsproces is niet gelijk verdeeld in de maatschappij en bevoorrecht vooral de 

meest invloedrijken en georganiseerden. Daaruit volgt dat incrementele besluiten de 

waarden van de machthebbers reflecteert en dus het status quo. Per definitie bouwt het 

incrementalisme voort op het verleden en maakt het slechts marginale veranderingen aan 

het huidige beleid. Het incrementalisme wordt best toegepast in stabiele omgevingen waar 

er enkel wat bijschaving nodig is. 
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Atkinson merkte op dat het status quo een gotere invloed heeft dan Lindblom voor ogen had 

(Atkinson, 2011, p. 15). Ten eerste is er het ‘status quo bias’. Een mens is niet geneigd 

dingen op te geven waarmee men familiair is. Mensen raken gehecht en willen meer krijgen 

bij het opgeven van hun belang dan wat ze er voor kregen in het verleden. Mensen kunnen 

dus weigerachtig staan tegenover elke verandering, ook al is ze klein en incrementeel. 

Incrementele beslissingen zijn immers stappen weg van wat men kent. 

 

Ten tweede is het incrementalisme een bijproduct van de institutionele gehechtheid aan het 

status quo (Atkinson, 2011, pp. 13-14). Vanuit de ‘veto player theorie’ wordt gepostuleerd 

dat het status quo zich dieper en dieper wortelt naargelang het aantal veto-spelers, en de 

ideologische verscheidenheid tussen die spelers. Het is namelijk zo dat naar mate er meer 

partijen nodig zijn om een regering te vormen, er meer veto-punten zullen zijn. Daarnaast is 

het ook zo dat de mate waarin deze partijen ideologisch uit elkaar liggen, de 

onderhandelingsruimte bepaalt om tot een concensus te komen over het beleid. Hoe verder 

de partijen uit elkaar liggen in ideologische termen, hoe kleiner de onderhandelingsruimte 

wordt. In een pluralistische situatie met veel actoren en veto-punten kunnen er enkel 

incrementele beleidsveranderingen worden bewerkstelligd. Een doortastende 

beleidsverandering is zo moeilijk te bekomen. 

 

2.4.4 Escalation of commitment 

 

Een ‘escalation of commitment’ komt voor in een situatie waarbij de huidige aanpak om een 

bepaald doel te bereiken niet overeenstemt met de verwachtingen. De beslisser kan dan 

kiezen om de huidige aanpak verder te zetten of om ermee te stoppen. Het blijkt dat 

mensen geneigd zijn om het beleid verder te zetten, ook al krijgt men negatieve informatie.  

 

Het kan zijn dat de groep een bepaald probleem al individueel in beschouwing heeft 

genomen, vooraleer de groep beslist over dat probleem (Conlon et al., 2003, pp. 69-73). 

Daardoor moeten individuen publiekelijk hun initiële positie verdedigen en proberen om de 

anderen te overtuigen, teneinde gezichtsverlies te voorkomen als de groep anders beslist. 

Omdat het individu zich verplicht kan voelen zijn uitgangspunt te verdedigen, kan het zijn 

dat iemand informatie achterhoudt die niet overeenstemt met zijn positie.  
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Verder is het zo dat verschillen binnen een groep gerelateerd zijn aan conflict. Zeker 

wanneer sommige individuen het project willen stopzetten, terwijl anderen ervoor kiezen 

om ermee door te gaan. Dit leidt er toe dat de groep zich gaat focussen op het vinden van 

een compromis. Een compromis laat toe om de beslissing positief te interpreten in het licht 

van hun eigen uitgangspunt. Dit heeft wel nefaste gevolgen voor de mogelijkheid om 

drastische maatregelen te nemen. Doordat elk individu een bepaalde manier van handelen 

voor ogen ziet, hebben ze weinig vertrouwen in de groepsbeslissing. Iedereen is er zich 

immers van bewust dat er een alternatieve aanpak is voor het probleem. Dit heeft tot gevolg 

dat iedereen zich slechts gedeeltelijk gaat toeleggen op het project. Er zal minder geld voor 

uitgetrokken worden dan het budget toelaat en/of minder geld dan vereist is om het project 

tot een goed einde te brengen. Dit wordt ook als een vorm van incrementalisme bestempeld 

(Conlon et al., 2003, p. 69). 

 

2.5 Conclusie 
 

De originele theorie van Lindblom is al enkele decennia oud, daarom werd deze theorie 

aangevuld met recentere inzichten. Op basis van deze verschillende generaties 

theorievorming wordt in het volgend hoofdstuk een schema gevormd. Dat onderzoeksmodel 

legt de basis voor het onderzoek dat erop volgt. Aan de hand van dit onderzoeksmodel wil ik 

mijn centrale onderzoeksvraag beantwoorden: Is het Europees Nabuurschapsbeleid aan het 

doormodderen?  
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3.1 Inleiding 
 

In dit deel wordt het onderzoek uit de doeken gedaan. Hierbij begin ik met het 

onderzoeksopzet, dat dieper ingaat op de tweeledige probleemstelling. Ten eerste zijn er de 

problemen die uit het ENP voortvloeien. Ten tweede wordt het incrementalisme onterecht 

afgeschreven als enkel een term of metafoor. Daarna wordt de geest van het onderzoek al 

concreet omkaderd. Na de bespreking van het onderzoeksopzet en de methodologie komt 

het onderzoeksmodel aan de beurt. Stap per stap wordt uitgelegd hoe het model werd 

opgebouwd en hoe het zal worden toegepast tijdens het onderzoek.  

 

3.2 Onderzoeksopzet 
 

Mijn masterproef ging van start met een opsomming van de voornaamste gebreken in het 

Europees Nabuurschapsbeleid. Sinds de implementatie ervan in 2004 kreeg het ENP al heel 

wat kritiek te verwerken. Daardoor groeide bij mezelf het vermoeden dat er wel degelijk iets 

mis is met de huidige aanpak. Ook veel academici hebben het beleid voor de buurlanden 

onder de loep genomen. De verwarring betreffende het ENP wordt, volgens mijn 

persoonlijke mening, mede versterkt door een versplinterde focus in de academische 

kringen. Men bekijkt het beleid vaak te gefragmenteerd, door selectief op één of enkele 

aspecten in te zoomen. In het kader van dit onderzoek wordt daarom met andere woorden 

niet specifiek opgesplits naar bijvoorbeeld de regionale samenwerkingsverbanden die onder 

het ENP vallen. Een onderzoek dat op bestaande kennis verder bouwt om het algemene 

Nabuurschapsbeleid in de diepte te analyseren kan zeker een meerwaarde bieden. 

 

Mijn thesis ging verder met een uiteenzetting van het incrementalisme, die ik als basis 

gebruik voor het onderzoek. De theorie wordt in allerhande onderzoeken en uiteenzettingen 

aangehaald maar wordt weinig echt toegepast. Daarover schrijft Pal (2011) het volgende, 

‘The theory itself *…+ is limited as a foundation for analyzing contemporary public policy and 

the policy process. It will continue in the form of a metaphor, or a shorthand term to 

describe what appear to be small decisions, but for real insight into our times we need more 

powerful tools and models (Pal, 2011, p. 38)’. Deze invloedrijke mid-range theorie is meer 

3 Onderzoeksdesign 
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dan een term of metafoor. Daarom hebben Rajagopalan en Rasheed in 1995 al een formeel 

onderzoeksmodel naar voren geschoven (pp. 289-302). Dit bijna twee decennia oude model 

vormde de inspiratiebron voor de ontwikkeling van een eigen variant. De recente 

aanvullingen die hierboven werden aangehaald, worden in dit nieuwe model 

geïncorporeerd. Deze synthese wordt in het volgende deel uit de doeken gedaan. 

 

Het onderzoek dat daaruit voortvloeit, is een samensmelting van zowel een explorerende, 

beschrijvende als een toetsende onderzoeksaanpak. Omdat ik van een brede 

probleemstelling uitga, heeft de geest van mijn onderzoek veel weg van de explorerende 

variant. Het Europees Nabuurschapsbeleid is immers ook nog geen decennia oud. Daarnaast 

vormt de toepassing van een incrementeel model op de Europese Unie een unieke 

invalshoek. Door deze manier van werken te hanteren, hoop ik tot nieuwe en relevante 

inzichten te komen. Het bestaande onderzoek in verband met het Nabuurschapsbeleid 

hanteert voornamelijk de invalshoek van het historisch-institutionalisme. Door het 

incrementalisme te gebruiken in het onderzoek wordt de oorzaak van de problemen niet bij 

de aard van de instituties gelegd, maar wordt het specifiek bij de besluitvorming van de 

betrokkenen in die instituties gezocht. 

 

De analyse zelf is vooral een beschrijvend onderzoek. Ik wil specifiek nagaan of het 

Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen is. Daarbij vertrek ik concreet vanuit een 

expliciet lange termijn perspectief. Door op een kritische en selectieve manier de 

bovenstaande theorieën te gebruiken, hoop ik tot de kern door te kunnen dringen. 

Daarnaast wil ik zo een hedendaagse bijdrage leveren aan de gevestigde doctrine. 

 

Door te veronderstellen dat er wel degelijk iets mis is met het beleid sla ik de weg van het 

toetsend onderzoek in. Dit vermoeden is gebaseerd op de reeds bestaande artikels en 

onderzoeken in verband met het ENP. Als onervaren onderzoeker met beperkte middelen 

tot mijn beschikking kan het dan ook zijn dat ik mijn hypothese zal moeten weerleggen. Ik 

hoop dat ik mijn eigen bedenkingen grondig kan beantwoorden door middel van het 

geplande onderzoek. Op deze manier wil ik een bijdrage kunnen leveren aan een vernieuwd 

en efficiënter Nabuurschapsbeleid. Daarnaast wil ik een nieuwe, hedendaagse theoretische 
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impuls geven aan het frequent geciteerde incrementalisme. Verdergezet onderzoek met 

afdoende middelen zal noodzakelijk zijn om het beleid te optimaliseren. 

 

3.3 Methodologie 
 

Het onderzoek dat volgt, wordt opgebouwd langs een eigen onderzoeksmodel dat als 

omkadering dient. In het volgende deel wordt toegelicht hoe dit model werd opgebouwd. 

Het model dient als leidraad om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag: is 

het Europees Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd ze opgesplitst in vier deelvragen: 

a) Vindt men bij de EU de (rand)-voorwaarden of omstandigheden terug, die er 

toe leiden dat het Nabuurschapsbeleid wordt aangepast door middel van een 

incrementele besluitvorming? 

b) Welke impulsen vanuit de omgeving van de EU zetten aan tot een niet-

incrementele verandering van het Nabuurschapsbeleid? 

c) Heeft er een niet-incrementele verandering3 van het Nabuurschapsbeleid 

plaatsgevonden bij de conceptualisatie van het beleid? 

d) Heeft er een ingrijpende verandering van het Nabuurschapsbeleid 

plaatsgevonden sinds 2004? 

 

Een antwoord vinden op deze deelvragen laat toe te besluiten ofdat het ENP al dan niet 

volgens incrementalisme-inzichten in kleine stapjes evolueert. Deze deelvragen worden in 

het volgende deel geconceptualiseerd. Om te kunnen concluderen dat het beleid aan het 

doormodderen is, moet men ten eerste de randvoorwaarden terugvinden. Ten tweede 

worden de impulsen vanuit de omgeving nagegaan, omdat ze al dan niet leiden tot een 

ingrijpende verandering van het beleid. Ten slotte mag er uiteindelijk geen ingrijpende 

verandering van het beleid hebben plaatsgevonden, zowel tijdens de conceptualisatie voor 

2004, als de implementatie na 2004. Om deze vragen te beantwoorden wordt een expliciet 

langetermijn perspectief gehanteerd. Dit wil niet alleen zeggen dat oudere onderzoeken op 

basis van recente kennis geëvalueerd worden; daarmee wordt ook bedoeld dat de eerste 

                                                           
3
 Door positieve feedback: zie pp. 24-25, p. 38 & p. 42 
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veranderingen van het beleid met de huidige stand van zaken worden vergeleken. Daartoe 

wordt verder gebouwd op de enorme kennis die vervat zit in de reeds bestaande 

onderzoeken en artikels. Deze scriptie is een literatuurstudie of anders gezegd: een 

theoretische denkoefening. In dit onderzoek gaat het dus vooral om secundaire data, 

verzameld door ervaren onderzoekers met een ander doel voor ogen. Om als onervaren 

onderzoeker toch gebruik te kunnen maken van waardevolle en objectieve data, passeren de 

meest prominente auteurs in dit vakgebied de revue. Dit zijn onder andere: Cremona, 

Dannreuther, Emerson, Gebhard, Kelley, Sedelmeier, Smith en Tulmets. Daarnaast worden 

ook enkele primaire bronnen gebruikt. Zo worden belangrijke documenten en 

communicaties van de EU geraadpleegd om het plaatje te vervolledigen.  

 

Er zijn enkele belangrijke redenen waarom deze bronnen worden gebruikt. Voor het 

schrijven van een masterproef moet men ten eerste rekening houden met de praktische 

realiteit. Als student heeft men weinig middelen en tijd om het onderzoek af te ronden. De 

nodige informatie is bovendien al beschikbaar en verkrijgbaar via bestaand onderzoek. Ten 

tweede is de onderzoeksvraag ook opgeborreld vanuit een lacune in de literatuur. Er is al 

veel verschenen over het ENP, maar men heeft nog niet onderzocht of het beleid effectief 

aan het doormodderen is. Daaruit volgt dat het logisch lijkt dat er op basis van de 

uitgebreide literatuur naar een antwoord wordt gezocht. Ten derde moet men ook rekening 

houden met de aard van het onderzoek. Het is een kritische reflectie, dat voortvloeit uit de 

opgedoken problemen met het beleid. Zoals eerder aangehaald staat de EU, ondanks de 

gekende problemen, altijd positief tegenover het beleid. Daarmee samenhangend, kan men 

ten vierde verwachten dat de betrokken politici niet onverbloemd hun mening zullen geven 

aan een student. Zeker met de Europese verkiezingen voor de deur, leek het me weinig 

waarschijnlijk dat interviews met politici waardevolle informatie zou opleveren. Ten slotte is 

het zo dat verdergezet onderzoek zich op dit werkstuk kan baseren. Omdat een beleid niet 

verandert overnacht, lijkt longitudinaal onderzoek de beste manier van handelen. Daarbij 

maakt men best gebruik van interviews bij politici van de EU en in de buurlanden. Ook het 

observeren van de besluitvorming en de daadwerkelijke implementatie in de buurlanden 

kan belangrijke informatie opleveren. Het spreekt voor zich dat dit niet haalbaar is in het 

kader van een masterproef. Kortom, door bovenstaande redenen volstaat het voor dit 
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onderzoeksopzet en in het kader van de masterproef om vooral secundaire bronnen te 

gebruiken.  

 

In het onderstaande onderzoek wordt vooral de periode voor de officiële geboorte van het 

beleid nader bekeken. Uit voorgaand onderzoek is immers gebleken dat het 

Nabuurschapsbeleid opvallend veel lijkt op het Uitbreidingsbeleid. Het zou dus kunnen dat 

het Uitbreidingsbeleid minimaal aan de oppervlakte werd aangepast en nu een nieuw leven 

leidt als het Nabuurschapsbeleid. Het verschil in het politieke doel tussen de beleiden is 

hierbij minder relevant dan de gelijkenissen bij de conceptuele opbouw ervan. Hoe het 

beleid tot stand kwam, tot welke resultaten het leidde en door welke factoren het wordt 

beïnvloed, worden hierbij onder de loep genomen. Als het ENP in origine, in essentie of qua 

concept aan het doormodderen is van bij het ontstaan, is het plausibel aan te nemen dat de 

verdere ontwikkelingen ook deze incrementele trend volgen. Daarom is het cruciaal terug te 

grijpen naar het begin van het verhaal. Zoals wetenschapshistoricus James Burke zei:  ‘If you 

don't know where you've come from, you don't know where you are.’ 

 

3.4 Synthese en onderzoeksmodel  
 

Zoals reeds eerder vermeld, vormde het model van Rajagopalan en Rasheed de 

inspiratiebron voor de ontwikkeling van een eigen variant (1995, pp. 289-302). Dit model 

werd gevormd met een ander doel voor ogen en was bijgevolg niet te hanteren binnen deze 

onderzoekscontext. Dit model werd uitgedund, vervolgens verplaatst naar een Europese 

context en dan uitgebreid met een derde fase. Verder werden de recente aanvullingen in dit 

nieuwe model geïncorporeerd. Deze synthese wordt hieronder uit de doeken gedaan. 

 

Om te beginnen wordt de theorie verplaatst naar een Europese context. Lindblom paste het 

toe op de Verenigde Staten van Amerika, op basis van assumpties voor een pluralistische 

democratie die reeds aan bod kwamen. Daardoor vind ik het gerechtigd om het te 

verplaatsen naar de EU.  

 

Verder is de gelijkenis met het Uitbreidingsbeleid een regelmatig terugkerend 

onderzoekssubject. Een toonaangevend werk hieromtrent is het artikel ‘New wine in old 
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wineskins’ van Judith Kelley (2006). Zij onderzocht door middel van het historisch-

institionalisme, de padafhankelijkheid met het Uitbreidingsbeleid. Dit onderzoek leidde me 

ertoe een ruim tijdsperspectief te hanteren en de invloed van de instituties niet te 

onderschrijven. Door de vele gelijkenissen en de padafhankelijkheden tussen het 

Uitbreidings- en het Nabuurschapsbeleid zoals uit het onderzoek van Kelley bleek, lijkt dit op 

doormodderen. Daarom grijp ik terug naar de periode die het voorlopig einde van het 

Uitbreidingsbeleid betekende en tegelijk de start van het ENP tussen 2002 en 2004. In het 

onderzoek wordt de situatie zoals die toen was, onderzocht teneinde een antwoord te 

bieden op de oorzaak van de bovengenoemde problemen. Door dit onderzoek van Kelley, 

houd ik ook de focus op instituties in het achterhoofd om naar de besluitvorming te kijken. 

In tegenstelling tot informatie van tijdens de besluitvorming en onderhandelingen, is de 

informatie over de Europese instituties wijdverspreid. Bijgevolg is dit incrementele 

onderzoeksmodel veel concreter dan de theorie, omdat de theorie meer belang hecht aan 

waarden. 

 

Na vele onderzoeken bleek dat het incrementalisme een goede beschrijving is van de 

werkelijkheid. Zoals Cates ook opmerkte: omdat deze manier van werken er is, maakt dat 

het nog niet wenselijk of ideaal (Cates, 1979, p. 527). Per definitie bouwt deze aanpak 

immers voort op het verleden en maakt het slechts marginale veranderingen aan het huidige 

beleid. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het incrementalisme juist iets negatiefs of 

nadeligs is. Deze assumptie vind ik gegrond door drie redenen. Ten eerste is door het ‘status 

quo bias’ aangetoond dat de mens weigerachtig staat tegenover elke verandering (Atkinson, 

2011, p. 15). Ten tweede is door de ‘escalation of commitment’ aangetoond dat mensen een 

aanpak verderzetten, ook al is dit nadelig (Conlon et al., 2003, pp. 69-73). Ten derde gebruikt 

iedereen de ‘muddeling through’-metafoor altijd met een negatieve connotatie. In de 

woorden van Kaczynski en Kazmierkiewics: ‘The ENP could be dismissed as a typical product 

of inertia and muddling through and thus unlikely to fulfil its broad aims (Kaczynski & 

Kazmierkiewics, 2005, p. 15)’. Met andere woorden, de assumptie dat doormodderen iets 

negatiefs of nadeligs is, draait het uitgangspunt van het incrementalisme volledig om. 

Lindblom en zijn volgelingen gingen er immers vanuit dat het incrementalisme de best 

mogelijke manier van handelen is. De negatieve assumptie moet met andere woorden 

gezien worden als een hedendaagse reactie op het incrementalisme. Door de recente 
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inzichten te integreren kan gezegd worden dat het niet de best mogelijke manier van 

handelen is. Het is een reactie op het incrementalisme omdat men niet kan beweren dat het 

ENP nog nooit dingen gerealiseerd heeft. Toch zou het beter zijn als een beleid niet 

verderbouwt op, maar leert uit het verleden. Soms is het ook nodig om drastische in plaats 

van marginale veranderingen aan een beleid te maken, zeker in een vluchtige wereld zoals 

we die vandaag kennen. Vandaar dat doormodderen gepostuleerd wordt als iets negatiefs, 

in plaats van iets positiefs zoals Lindblom. 

 

Verder wou Lindblom alleen incrementele besluitvorming verklaren, terwijl de ‘punctuated 

equilibrium’-theorie een stap verder ging door rekening te houden met niet-incrementele 

veranderingen. Uit talrijk onderzoek bleek dat de incrementele besluitvorming de normale 

gang van zaken is. Daarom gaat men er vanuit dat de startsituatie begint bij een 

incrementele aanpak. Omdat dit geen afdoende reactie vormt op veranderingen, zorgt het 

onvermijdelijk voor problemen. Daarom wordt het incrementele beleid vroeg of laat 

doorbroken met een drastische niet-incrementele verandering. 

 

In concreto wordt het onderstaande model toegepast op het Europees Nabuurschapsbeleid. 

Omdat een volledige behandeling van het ENP niet mogelijk is, wordt het toegepast op een 

periode die omschreven staat als een grote en drastische verandering. Daarbij wordt vooral 

gekeken naar de overgangsperiode tussen het Uitbreidingbeleid en het Nabuurschapsbeleid 

van 2002 tot en met 2004. De EU wou voorlopig niet meer uitbreiden, maar het ENP was nog 

niet geïmplementeerd. Zoals hierboven aangehaald werd, zijn de padafhankelijkheid en vele 

gelijkenissen tussen beiden aangetoond. Daarom is het interessant om het onderzoek te 

starten vóór de officiële start van het Nabuurschapsbeleid. Op deze manier kan de oorzaak, 

die leidde tot het Europese Nabuurschapsbeleid, in het onderzoek worden betrokken. 

Verder worden hierbij verbanden gelegd die strikt niet tot deze tijdsperiode behoren. Zo 

kunnen de achterliggende dynamieken bloot gelegd worden en kan er worden 

doorgedrongen tot in de kern van het probleem.  

 

Na dit eerste en belangrijke deel wordt volgens dezelfde logica kort de evolutie van het 

beleid sinds 2004 onderzocht. Zo zijn er de gevolgen van het verdrag van Lissabon dat in 

2009 in werking is getreden. Dit verdrag veranderde het functioneren van de Unie door de 
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pijlerstructuur af te schaffen. De gevolgen en de veranderingen voor het ENP kunnen in dit 

onderzoek niet ontbreken. Ten slotte is er de vernieuwing van het ENP in 2011. Volgens de 

publicaties van de EU werd het beleid toen herzien. Als blijkt dat ‘de grote veranderingen’ 

niet zo ingrijpend zijn door het model erop toe te passen, kan ik besluiten dat het beleid aan 

het doormodderen is. 

 

 

Het model bestaat uit drie fases, die elkaar opvolgen in de tijd (T1, T2 en T3)4. Om te 

beginnen vindt men de randvoorwaarden terug. Deze voorwaarden of kenmerken zetten 

aan tot een periode van de incrementele besluitvorming. Dat leidt tot een incrementele 

politiek of fase 1. Deze randvoorwaarden weerspiegelen o.a. de invloed van het status quo5 

en de padafhankelijkheid van het historisch-institutionalisme6. 

 

Doordat deze aanpak onvermijdelijk tekort schiet en voor problemen zorgt, komen er 

impulsen die aanzetten tot een drastische verandering. De periode waarin die impulsen aan 

de oppervlakte komen, vormt de tweede fase. Wanneer deze impulsen niet sterk genoeg zijn 

gaat men, via T2a, terug naar de eerste incrementele periode. Wanneer dit gebeurt, kan 

men het beleid bestempelen als ‘muddling through’.  

 

Als de impulsen wel sterk genoeg zijn gaat men via T2b over tot de derde fase: de niet-

incrementele verandering. In deze fase is het mogelijk om een andere weg in te slaan. Na 

deze derde en laatste stap begint er een nieuwe periode van incrementele besluitvorming, 

waardoor de cyclus zich herhaalt. Deze nieuwe periode betekent niet dat men terug valt op 

het status quo dat aanleiding gaf tot T1. Deze periode van incrementele politiek is namelijk 

het gevolg van ingrijpende veranderingen in de derde fase. Deze nieuwe incrementele fase is 

met andere woorden gebaseerd op de periode T3, en verschilt van de periode T1.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het aangetoond is dat het incrementalisme de manier 

van handelen is in de realiteit. Alle beleiden hebben dus incrementele fases. Dit zijn periodes 

                                                           
4
 Zie figuur 1: Onderzoeksmodel p. 39 

5
 Zie p. 27 

6
 Zie p. 25 & p. 31 

3.4.1 Onderzoeksmodel 
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met slechts minimale veranderingen aan het beleid, waardoor ze niet doortastend kunnen 

reageren op een vluchtige en snel veranderende omgeving. Bijgevolg zullen alle beleiden 

vroeg of laat leiden tot problemen, of worden ze geconfronteerd met problemen. De wereld 

waarin we leven wordt immers steeds dynamischer en onvoorspelbaarder. Hierdoor is het 

voor beleidsmakers steeds moeilijker om op alle tendensen in te spelen en te anticiperen op 

alle mogelijke gevolgen en problemen.  

 

Het cruciale verschil is dat een puur incrementeel beleid (T2a) per definitie slechts kleine 

oppervlakkige veranderingen ondergaat. Hierdoor worden problemen nooit grondig 

aangepakt en blijven ze onderhuids aanslepen. In de hedendaagse dynamische wereld is dit 

bijgevolg nadelig ten opzichte van een beleid dat drastische veranderingen vooropstelt. Een 

niet-incrementeel beleid (T3) is een beleid dat durft breken met de vorige aanpak, in plaats 

van er op verder te bouwen. Zo kan men immers een poging ondernemen om de problemen 

definitief te verhelpen. Theoretisch gezien is de fase ‘verandering door positieve feedback’ 

een drastische en ingrijpende verandering. Met andere woorden: dit is het breekpunt met 

het incrementele beleid (Baumgartner, Jones & True, 2007, pp. 159-160; Baumgartner & 

Jones, 2009, pp. 37-38). Als er een verandering door positieve feedback heeft 

plaatsgevonden is het geen puur incrementeel beleid. 
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Figuur 1: Onderzoeksmodel
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Rajagopalan en Rasheed maakten een vergelijking aan de hand van de kenmerken van het 

‘disjointed incrementalism’ (1995, p. 294). Deze basiselementen, zoals ook Lindblom ze naar 

voren schoof, zijn al wat gedateerd. Daarom werden ze aangevuld of vervangen door 

recentere inzichten. 

 

Organisatorische factoren   

A) Verspreide macht 

B) Conflicterende waarden 

C) Onderling afhankelijke subsystemen 

D) Een compromis is mogelijk doordat deze besluitvorming gebeurt achter gesloten 

deuren, buiten het bereik van de media (Baumgartner & Jones, 1991, pp. 1046 – 

1047; Baumgartner & Jones, 2009, p. 31 ). 

 

Meervoudige besluitvormers  

A) De besluitvormers hebben een vetopositie (Atkinson, 2011, pp. 13-14). 

B) Elke besluitvormer is een specialist, die enkel bekommerd is om zijn eigen vakgebied 

(Bendor, 1995, pp. 830-833). 

C) Een “goed” beleid vormt een compromis tussen de uiteenlopende belangen. 

Daardoor wordt het door de voornaamste participanten gesteund (Atkinson, 2011, p. 

9; Conlon et al., 2003, pp. 69-73; Lindblom, 1959, pp. 82-83). Dat vertaalt zich in een 

positief uitgangspunt tegenover het bestaande beleid. Dit komt doordat men zich 

meer op de baten dan op de kosten gaat richten (Baumgartner & Jones, 1991, pp. 

1046 – 1047; Baumgartner & Jones, 2009, p. 31 ). 

 

Resultaat: Incrementele politiek   

A) Kleine aanpassingen aan het beleid 

B) Men hecht meer belang aan de verbetering van kleine tekortkomingen uit de vorige 

tijdsperiode, dan aan het zoeken van positieve doelen voor de komende tijdsperiode 

(Lindblom, 1979, p. 517). 

 

3.4.2 Randvoorwaarden 
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Rajagopalan & Rasheed gingen daarna verder met een stuk over niet-incrementele 

besluitvorming (1995, pp. 295-296). Om deze niet-incrementele veranderingen te verklaren 

schoven ze vier redenen naar voren. Drie van deze redenen zijn van toepassing binnen een 

Europese context: 

 

A) Verandering van het top management 

B) Verandering van de publieke opinie 

C) Verandering in de omgeving 

 

 

Deze niet-incrementele verandering vormt de derde fase van mijn model. Deze laatste fase 

is afkomstig van de ‘punctuated equilibrium’-theorie, zoals die werd ontwikkeld door Bryan 

Jones en Frank Baumgartner (2007; 2009). Door deze toevoeging wordt het schema niet 

lineair weergegeven, maar wordt het afgebeeld als een cyclus. Daarnaast zorgt de 

toevoeging van deze inzichten ervoor, dat al de voornaamste auteurs van incrementalisme 

in één model worden weergegeven. 

 

Een incrementeel beleid wordt sporadisch onderbroken door een ingrijpende verandering 

(Robinson, 2006, p. 146; Wood, 2006, p. 2). Dit vindt plaats indien een ‘policy image’ 

verandert en de besluitvorming door een serieel in plaats van parallel orgaan gebeurt 

(Baumgartner, Jones & True, 2007, pp. 155-159; Robinson, 2006, p. 137). Een drastische 

verandering in het beleid treedt dus op als een ‘policy image’ verandert en de 

besluitvorming van een parallel naar een serieel orgaan verplaatst wordt waarbij positieve 

feedback optreedt. 

 

Op basis van het huidige ‘policy image’ word de besluitvorming met betrekking tot één 

onderwerp gedelegeerd naar een parallel subsysteem. Wanneer het huidige ‘policy image’ 

door een nieuw ‘policy image’ in vraag wordt gesteld, wordt dit nieuwe onderwerp kort 

behandeld door een serieel orgaan (Baumgartner, Jones & True, 2007, pp. 159-160; 

3.4.3 Impulsen voor niet-incrementele verandering  

3.4.4 Niet-incrementele verandering door positieve feedback 
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Baumgartner & Jones, 2009, pp. 37-38). In dit serieel orgaan vindt de confrontatie plaats 

tussen verschillende ‘policy images’. Wanneer de voorheen dominante visie verliest van een 

opkomende ‘image’, zullen er andere mensen betrokken worden in het 

besluitvormingsproces. De keuzes die ze maken met betrekking tot een bepaald beleid 

bevestigt de opkomende visie en leidt op zijn beurt tot nieuwe deelnemers. Dit proces wordt 

positieve feedback genoemd en kan leiden tot ingrijpende veranderingen. Uiteindelijk wordt 

de besluitvorming terug gedelegeerd naar een nieuw parallel orgaan. 

 

3.5 Conclusie 
 

Sinds de implementatie in 2004 kreeg het ENP al heel wat kritiek te verwerken. Daardoor 

groeide bij mezelf het vermoeden dat er wel degelijk iets mis is met de huidige aanpak. 

Daarnaast vormt de toepassing van een incrementeel model op de Europese Unie een 

unieke invalshoek. Op die manier wil ik een hedendaagse bijdrage leveren aan de gevestigde 

doctrine en een nieuwe, hedendaagse theoretische impuls geven aan het frequent 

geciteerde incrementalisme. Daarnaast wil ik een bijdrage kunnen leveren tot een 

vernieuwd en efficiënter Nabuurschapsbeleid.  

 

Mijn thesis ging verder met een uiteenzetting van het incrementalisme, dat ik als basis 

gebruik voor het onderzoek. Het bijna twee decennia oude model van Rajagopalan en 

Rasheed vormde de inspiratiebron voor de ontwikkeling van een eigen variant. Dit model 

werd onder andere ontdaan van de focus op waarden, het werd verplaatst naar een 

Europese context en uitgebreid met een derde fase. Verder werden de recente aanvullingen 

in dit nieuwe model geïncorporeerd.  

 

In concreto wordt het onderstaande model toegepast op het Europees Nabuurschapsbeleid. 

Omdat een volledige behandeling van het ENP niet mogelijk is, wordt het toegepast op de 

periode die omschreven staat als een grote en drastische verandering. Daarbij wordt vooral 

gekeken naar de overgangsperiode tussen het Uitbreidingbeleid en het Nabuurschapsbeleid 

van 2002 tot en met 2004. Daarbij worden verbanden gelegd die strikt niet tot deze 

tijdsperiode behoren. Na dit eerste en belangrijke deel wordt volgens dezelfde logica kort de 

evolutie van het beleid sinds 2004 onderzocht. Zo zijn er de gevolgen van het verdrag van 
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Lissabon en de vernieuwing van het ENP in 2011. Als blijkt dat ‘de grote veranderingen’ niet 

zo ingrijpend zijn, door het model erop toe te passen, kan ik besluiten dat het beleid aan het 

doormodderen is. Op die manier kan ik mijn onderzoeksvraag beantwoorden: Is het 

Europees Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen? 
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4.1 Inleiding 
 

Het Europees Nabuurschapsbeleid is gebaseerd op het Uitbreidingsbeleid dat leidde tot de 

historische uitbreiding van 2004. Die uitbreiding zou belangrijke gevolgen hebben voor de 

EU en haar omgeving. Naast algemene veiligheidsoverwegingen zou de toetreding van tien 

nieuwe lidstaten de buitengrenzen van de EU drastisch wijzigen. 

 

De dynamieken die zich in de Unie afspelen hebben ook verstrekkende gevolgen voor 

andere landen (Sedelmeier, 2007, pp. 195-208). Het aantal lidstaten is sinds het ontstaan 

exponentieel toegenomen. De toetreding van tien nieuwe leden zorgde er echter voor dat 

de limieten van de uitbreidingspolitiek duidelijk werden. In dit opzicht spreekt men over de 

uitbreidingsmoeheid in en de absorptiecapaciteit van de EU. De uitbreidingsmoeheid heeft 

invloed op de publieke opinie in de oude lidstaten, die een verdere uitbreiding niet meer 

willen. De term absorptiecapaciteit is op de bijeenkomst van de Europese Raad in 

Kopenhagen voor het eerst aan bod gekomen: ‘The Union's capacity to absorb new 

members, while maintaining the momentum of European integration, is also an important 

consideration in the general interest of both the Union and the candidate countries. The 

European Council will continue to follow closely progress in each associated country towards 

fulfilling the conditions of accession to the Union and draw the appropriate conclusions 

(European Counsil, 1993)’. Die gepaste conclusies betekenden het voorlopige einde van het 

uitbreidingsproces, na de reeds geplande uitbreidingsronde. 

 

De verklaring van de Commissie in 2002 spreekt boekdelen: ‘I do not deny that this 

enlargement process has worked very well. But we cannot go on enlarging forever. We 

cannot water down the European political project and turn the European Union into just a 

free trade area on a continental scale. *…+ Accession is not the only game in town. 

Remember that enlargement does not benefit only present and future members. Future 

neighbours will benefit too. [...] I want to see a "ring of friends" surrounding the Union and 

its closest European neighbours, from Morocco to Russia and the Black Sea (Prodi, 2002)’. 

Daarom werd het ENP als alternatief mechanisme ontwikkeld om een ring van vrienden 

4 Onderzoek 
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rondom de EU te creëren. Het vormt het kader van de betrekkingen tussen de EU en de 

omliggende landen, zonder de garantie van het lidmaatschap. Om een coherent beleid tot 

stand te laten komen zou men de bestaande instrumenten integreren. 

 

De algemene aard van het ENP werd in het Europees Nabuurschapsstrategiedocument van 

2004 verder verfijnd. Het doel van het ENP is om de voordelen van de uitbreidingen te delen 

en om de stabiliteit, de veiligheid en het welzijn van iedereen te bevorderen. Het is 

ontwikkeld om de nieuwe scheidingslijnen tussen de uitgebreide Unie en haar buren te 

voorkomen. De Unie wil hen laten deelnemen door allerhande Europese activiteiten en een 

betere politieke, economische, culturele en veiligheidssamenwerking (European 

Commission, 2004). Men wil voorkomen dat er een nieuwe scheidingslijn ontstaat door de 

uitbreiding tussen de lidstaten en derden. Daarom wil men intens gaan samenwerken met 

de betrokken landen: ‘Sharing everything with the Union but institutions (Prodi, 2002)’. Het 

doel is om principes, waarden en standaarden te delen met de buren die de ware essentie 

van de EU definiëren.  

 

Deze korte inleiding weerspiegelt zowel de essentie, als de raison d'être van het Europees 

Nabuurschapsbeleid. Hierna wordt het beleid getoetst aan het bovenstaande 

onderzoeksmodel teneinde te bepalen of het Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen is. 

Daarom wordt ingezoomd op verschillende periodes in de korte geschiedenis van het beleid. 

De eerste periode begint bij de aanloop naar het Nabuurschapsbeleid in 2002 tot en met de 

officiële start ervan in 2004. Na dit eerste grote deel wordt volgens dezelfde logica kort naar 

de evolutie van het beleid gekeken sinds 2004. Daarbij wordt stil gestaan bij de gevolgen van 

het verdrag van Lissabon voor het ENP. Verder wordt de vernieuwing in 2011 van het 

Nabuurschapsbeleid onder de loep genomen. 

 

4.2 Van het Uitbreidingbeleid tot en met het ENP: 2002-2004 
 

 

Het idee van een Europees Nabuurschapsbeleid werd formeel gelanceerd in 2002 

(Ceremona & Hillion, 2006, p. 3). Het kwam voor het eerst aan bod in de Raad Algemene 

zaken en Buitenlandse betrekkingen en op de Europese Raad in Kopenhagen (Kelley, 2006, p. 

4.2.1 Inleiding 
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31; Smith, 2005, p. 759). Daarom vormt 2002 ook het startschot van dit onderzoek. Het doel 

is om door te dringen tot de oorzaak van de beleidsproblemen van het Nabuurschapsbeleid. 

Daarom wordt teruggegrepen naar de situatie waarin het beleid ontstond. Het 

bovenstaande onderzoeksmodel wordt op deze tijdsperiode toegepast om te bepalen of het 

beleid aan het doormodderen is. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden worden 

alle facetten van het model besproken. Hierbij komt eerst de bespreking van de 

randvoorwaarden aan de beurt. Daarna worden de impulsen die de aanzet kunnen geven 

voor een niet-incrementele verandering toegelicht. Verder wordt gekeken naar het 

mechanisme van positieve feedback, dat volgens de theorie een niet-incrementele 

verandering is. Ten slotte komt er een voorlopig besluit. Na dit grote deel wordt de evolutie 

van het ENP na 2004 onderzocht. De twee periodes worden aan elkaar gelinkt in de 

definitieve conclusie die daarop volgt en die tevens het sluitstuk van deze scriptie is. 

 

 

Organisatorische factoren   

A) Verspreide macht 

De institutionele infrastructuur van het Europees Nabuurschapsbeleid is opgebouwd naar 

analogie met het Uitbreidingsbeleid (Ceremona & Hillion, 2006, p. 14; Tulmets, 2008, pp. 

112-116). Het is de Raad van Ministers die beslist over toetredingen, na de Commissie te 

hebben geraadpleegd en na instemming van het Europees Parlement (Vos, 2008, p. 45). In 

deze institutionele setting is de macht gespreid tussen de Europese Commissie, de Raad van 

Ministers van de Europese Unie en het Europees Parlement. Er is in deze procedure geen 

sprake van de Europese Raad. Ook in verdragen spreekt men meestal van de Raad in 

samenstelling van staatshoofden en regeringsleiders (Vos, 2008, p. 42; Ibid, p. 53). Nochtans 

zijn deze bijeenkomsten van de staats- en regeringsleiders van groot belang. In de praktijk 

speelt deze club van de hoogste politieke gezagsdragers een doorslaggevende rol bij het 

nemen van ingrijpende of historische beslissingen (Vos, 2008, p. 34). Als de Europese Raad 

over moeilijke kwesties tot een compromis is gekomen, dan kan men de zaak in de meeste 

gevallen als afgehandeld beschouwen. Deze informele instelling speelt dus ook een 

belangrijke rol. Hieronder wordt dieper ingegaan op de instellingen die in de formele 

4.2.2 De randvoorwaarden 
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procedure worden aangehaald. Hierbij komt achtereenvolgens de Europese Commissie, de 

Raad van Ministers van de Europese Unie en het Europees Parlement aan de beurt. 

 

Om te beginnen is er de Europese Commissie. Dit is een supranationale instelling die 

onafhankelijk van de lidstaten functioneert (Vos, 2008, p. 88). Deze commissie bestaat sinds 

2004 uit één commissaris per lidstaat. Voor 2004 hadden de grote lidstaten recht op twee 

commissarissen (Vos, 2008, p. 90). De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat de 

commissarissen geen instructies van een nationale regering mogen vragen of aanvaarden 

(Vos, 2008, p. 88). Bij de uitoefening van hun ambt moeten ze het algemeen belang van de 

Gemeenschap vooropstellen. Verder bestaat de structuur van de commissie uit twee delen, 

namelijk een politiek deel en een administratief (Vos, 2008, p. 89). Het politieke deel bestaat 

uit de commissarissen en hun kabinetten. Het administratieve deel bestaat uit de 

Directoraten-Generaal en de Diensten. Deze opdeling lijkt sterk op de opdeling tussen 

ministers met hun kabinet, en de ministeries met hun ambtenaren. De Directoraten- 

Generaal bereiden het werk voor en dat komt dan op het politieke niveau terecht, als het 

wordt goedgekeurd door de verantwoordelijke commissaris (Vos, 2008, p. 101). Hierbij komt 

eerst het bevoegde kabinet aan de beurt. Slechts wanneer de commissaris zijn zegen geeft, 

wordt het behandeld door het voltallige College van commissarissen. Dit College streeft naar 

consensus, maar kan indien nodig overgaan tot een stemming, waarbij elke stem even zwaar 

weegt (Vos, 2008, p. 102). Met betrekking tot het Nabuurschapsbeleid heeft de Commissie 

vier belangrijke bevoegdheden (Tulmets, 2008, p. 116). Het College bereidt 

beleidsvoorstellen voor en leidt de onderhandelingen en de opvolging ervan in Associatie- 

en Partnerschaps- en Coöperatiecomités. De Commissie maakt hieromtrent ook evaluaties 

en rapporten. Ten slotte is de Commissie ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van 

het beleid. De Europese Commissie is dus met andere woorden bevoegd voor de 

werkzaamheden van de politieke en thematische comités in verband met het 

Nabuurschapsbeleid (Tulmets, 2008, p. 133). 

 

Als tweede instelling hebben we de Raad van Ministers van de Europese Unie, de Raad van 

de Europese Unie, de Ministerraad of kortweg de Raad (Vos, 2008, p. 102). In deze Raad 

zetelen telkens andere ministers uit de lidstaten, afhankelijk van de thema’s die men moet 

behandelen (Vos, 2008, p. 103). Deze intergouvernementele instelling vormt het 
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tegengewicht van de supranationale Europese Commissie. Het is strikt genomen één 

instelling, maar in de praktijk bestaat de Raad uit verschillende samenstellingen of 

raadsformaties (Vos, 2008, p. 104). Als de Raad een besluit aanneemt, wordt de precieze 

samenstelling ook nooit vermeld. Het Nabuurschapsbeleid wordt door de ministers van 

buitenlandse zaken besproken in de Raad Algemene zaken en Externe betrekkingen (Vos, 

2008, p. 105). Deze raadsformatie vergadert minstens één keer per maand en dit neemt 

vaak twee dagen in beslag. De vergadering bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden 

algemene zaken besproken, zoals onderhandelingen met kandidaat-lidstaten. In het tweede 

deel worden de Externe betrekkingen behandeld, zoals onder andere het veiligheidsbeleid. 

Met betrekking tot het Nabuurschapsbeleid heeft de Raad drie belangrijke bevoegdheden 

(Tulmets, 2008, p. 116). De Raad van Ministers beslist over de algemene beleidsobjectieven, 

maakt beslissingen in verband met het Europees Veiligheids- en defensiebeleid en is tot slot 

bevoegd voor het managen van het beleid. De Raad is dus met andere woorden bevoegd 

voor het voeren van de politieke dialoog over het beleid (Tulmets, 2008, p. 133).  

 

Tot slot komt het Europees Parlement aan de beurt. Deze instelling is er sinds haar ontstaan 

in geslaagd steeds meer aan invloed te winnen en haar actieradius te vergroten (Vos, 2008, 

pp. 125-126). Het Verdrag van Maastricht was een grote sprong voorwaarts in de 

geschiedenis van de instelling door de lancering van de medebeslissingsprocedure. Deze 

procedure maakt van het Europees Parlement een volwaardige medewetgever in de meeste 

dossiers. In politiek belangrijke of gevoelige dossiers zoals het buitenlands- en 

veiligheidsbeleid, belastingen en sociale zekerheid, beschikt het Europees parlement niet 

over deze medebeslissingsmacht. (Vos, 2008, pp. 126-127). In de externe relaties van de 

Europese Unie speelt het parlement dus geen grote rol (Tulmets, 2008, p. 115). Met 

betrekking tot het Nabuurschapsbeleid heeft het Parlement drie belangrijke bevoegdheden 

(Tulmets, 2008, p. 116). Deze instelling debatteert en rapporteert over het beleid, ratificeert 

Associatie-, Partnerschaps- en Coöperatieakkoorden en is ten slotte medebeslisser over het 

Europees budget. Door haar beperkte rol in verband met de externe relaties van de Unie 

wordt er niet verder ingegaan op werkzaamheden van deze instelling in de rest van het 

onderzoek. Het spreekt voor zich dat belangrijke en opmerkzame handelingen van het 

Parlement met betrekking tot het Nabuurschapsbeleid wel aan bod zullen komen. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat er binnen deze institutionele setting vooral 

competitie heerst tussen de Raad en de Commissie. Dit komt vooral tot uiting in de 

domeinen die onder de tweede pijler van de Unie vallen (Tulmets, 2008, p. 133). Hierbij zijn 

de lidstaten vertegenwoordigd in de Raad, terwijl de supranationale Commissie de 

gemeenschappelijke belangen van de Europese Gemeenschap behartigt. Het is dus niet 

verrassend dat er door deze institutionele competitie een vorm van incoherentie vervat zit in 

het Europees Nabuurschapsbeleid (Tulmets, 2008, p. 134). 

 

B) Conflicterende waarden 

Het Nabuurschapsbeleid beslaat landen in een uitgestrekte regio rondom de Europese Unie. 

Dit is zo gegroeid doordat de vele lidstaten hun eigen belangen willen veilig stellen en op die 

manier hun nationale waarden wensen na te streven. Nadat de officiële onderhandelingen 

werden geopend, die uiteindelijk leidden tot de uitbreiding van 2004, werden vanuit de 

lidstaten tal van Europese initiatieven gelanceerd. Daarnaast zijn er ook tal van nationale 

programma’s die de lidstaten aangaan met hun buren (Tulmets, 2008, pp. 126-127). Landen 

proberen ook hun eigen accenten te benadrukken in de Europese initiatieven. Zo is er het 

Duitse ‘ENP Plus’, dat een nieuwe ‘Ostpolitik’ wou voeren naar de Oost-Europese partners 

toe (Sobol, 2012, p.18). Deze nationale acties worden hier niet toegelicht. Een grondige en 

diepgaande bespreking van initiatieven zoals het ‘Eastern Partnership’ en de ‘Union for the 

Mediterranean’ zou ons ook te ver leiden.  

 

Met betrekking tot Oost-Europa kwamen de initiatieven vooral van het Verenigd Koninkrijk, 

Zweden, Polen, en Duitsland (Kahraman, 2006, p. 30; Sobol, 2012, pp. 5-6; Tulmets, 2006, p. 

30; Tulmets, 2007, p. 10; Tulmets, 2008, p. 113; Ibid, p. 132). Deze voorstellen namen de 

vorm aan van het ‘Wider Europe’-initiatief. Dit initiatief werd gelanceerd als reactie op het 

‘Northern Dimension’-initiatief afkomstig van onder andere Finland. Het was ook een reactie 

op het ‘Euro-Mediterranean Partnership’, met Frankrijk als voornaamste protagonist. Het 

doel was om een gelijkaardig beleid te gaan voeren tegenover de oostelijke buren. De 

Baltische Staten slaagden er dan weer in om op een gelijkaardige manier de Zuidelijke 

Kaukasus op de Europese agenda te plaatsen. Roemenië en Bulgarije willen dan weer de 

regio rond de Zwarte Zee in het beleid betrekken. Zuidelijke landen als Frankrijk, Spanje en 

Italië vonden echter dat er al te veel aandacht naar de oostelijke buren ging. Voor deze 
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landen was een herlancering van het Barcelona-proces of het ‘Euro-Mediterranean 

Partnership’ een absolute prioriteit.  

 

Wat betreft de nationale preferenties tegenover mogelijke uitbreidingen naar Oost-Europa 

toe, zijn de landen ook verdeeld. Hier kan men drie kampen onderscheiden (Sobol, 2012, 

p.17). Niet verrassend zijn landen als Spanje, Italië en Frankrijk tegen de uitbreiding. Een 

tweede groep landen hebben de voorkeur voor een ‘open door’-beleid. Dit zijn Finland, 

Oostenrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De laatste groep is voor de uitbreiding en 

bevat Estland, Letland, Polen, Roemenië en Hongarije.  

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het ENP als overkoepelend beleid, een ‘gentlemen’s 

agreement’ vormt tussen de conflicterende uitganspunten van de landen. Door verschillende 

regionale samenwerkingsinitiatieven in het beleid te betrekken is er een balans gevonden 

tussen de conflicterende waarden. 

 

C) Onderling afhankelijke subsystemen 

Om het beleid te coördineren vertrouwt de Commissie op de werking van talloze comités 

(Kahrman, 2006, p. 43; Tulmets, 2006, pp. 44-45; Tulmets, 2007, p. 11). Er zijn verschillende 

intergouvernementele formaties en werkgroepen die het hoofd buigen over de interne 

coördinatie (Tulmets, 2008, pp. 123-124). Daarnaast beraadslagen ze over kwesties die 

gelinkt worden aan het Nabuurschapsbeleid. Ook bij het Uitbreidingsbeleid worden de 

toetredingspartnerschappen en de onderhandelingen van de actieplannen door de 

Commissie geleid (Tulmets, 2006, pp. 44-45; Tulmets, 2007, p. 11). Dit gebeurt concreet 

door comités in het kader van toetredingsakkoorden. Het resultaat van deze 

onderhandelingen wordt daarna goedgekeurd door de Raad. Het ENP maakt hierbij gebruik 

van de oude institutionele structuren van de Associatieakkoorden, de Partnerschaps- en 

Coöperatieakkoorden en de Euro-Mediterrane associatie-akkoorden. Vervolgens werken 

talloze sub-comités aan de uitwerking van de technische kwesties. Zoals bij het 

Uitbreidingbeleid het geval was, vervult de Commissie bij het Nabuurschapsbeleid de functie 

van een centraal secretariaat.  
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De hoofdzakelijke politieke kwesties worden voorbereid door het comité van permanente 

vertegenwoordigers van de lidstaten of kortweg het Coreper (Kahrman, 2006, p. 43; 

Tulmets, 2008, p. 124). Deze topdiplomaten treffen de voorbereidingen voor de 

werkzaamheden van de Raad (Vos, 2008, p. 118). De echte technische discussies vinden niet 

plaats in het Coreper, maar bij de honderdtal werkgroepen van de Raad (Vos, 2008, p. 122). 

Nadat een onderwerp door de werkgroepen en comités werd besproken, komt het op het 

hoogste niveau terecht (Tulmets, 2008, p. 124). Bij het Nabuurschapsbeleid wordt het 

besproken op de Raad Algemene zaken en Externe betrekkingen. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat er zeker onderling afhankelijke subsystemen bestaan. In 

plaats van een grote multilaterale benadering, zoals bij de uitbreiding, kiezen ze in het 

Nabuurschapsbeleid resoluut voor een bilaterale aanpak (Smith, 2005, p. 762). De essentie 

blijft echter dezelfde: er zijn regelmatige bijeenkomsten tussen de Unie en haar buren op 

verschillende institutionele niveaus. 

 

D) Onderhandelingen achter gesloten deuren 

Enkel de agenda en de notulen van de vergaderingen van de Commissie zijn openbaar en 

worden bekendgemaakt via de website (Vos, 2008, p. 102). Deze zijn erg beknopt van aard 

en bevatten geen informatie over eventuele stemmingen die hebben plaatsgevonden binnen 

het college. 

 

Als de Raad dossiers behandelt die met wetgeving te maken hebben waarop de 

medebeslissingsprocedure van toepassing is, dan zijn alle zittingen in principe openbaar 

(Vos, 2008, p. 116). Deze procedure geldt alleen voor de domeinen die behoren tot de 

voormalige eerste pijler van de Europese Unie (Vos, 2008, p. 70). Het ENP valt hierbuiten en 

dit heeft tot gevolg dat bij vergaderingen van de Raad over het Nabuurschapsbeleid enkel de 

eerste gedachtenwisseling openbaar is. Zowel bij de Raad als de Commissie gebeuren de 

onderhandelingen dus achter gesloten deuren. 
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Meervoudige besluitvormers  

A) Vetoposities 

Net zoals bij regeringen worden de beslissingen binnen het college van commissarissen 

collegiaal genomen (Vos, 2008, p. 93). 

 

In de Raad worden stemmingen bij unanimiteit steeds minder toegepast, ondanks het feit 

dat dit vroeger de algemene regel was (Vos, 2008, p. 110). Bij het nemen van beslissingen in 

enkele politiek heel gevoelige domeinen geldt echter wel nog steeds een 

unanimiteitsvereiste. Bij belastingen, sociale zekerheid of bij het nemen van fundamentele 

beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid is meestal unanimiteit vereist. Indien 

één lidstaat tegen een voorstel stemt, kan er geen beslissing worden genomen. Indien 

enkele lidstaten zich onthouden terwijl de anderen instemmen, wordt het voorstel 

aangenomen (Vos, 2008, p. 111). Deze unanimiteitsvereiste is nog bij ongeveer een vierde 

van alle beslissingen van de Raad van toepassing.  

 

Er wordt dus vaker gestemd met een gekwalificeerde meerderheid (Vos, 2008, p. 111). Door 

de controverses die ontstaan wanneer de gekwalificeerde meerderheid wordt toegepast, 

wordt dit in de praktijk meestal vermeden (Vos, 2008, p. 113). Met andere woorden: men 

zoekt dus meestal naar een compromis dat door iedereen wordt aanvaard. Dit heeft tot 

gevolg dat er veel veto’s kunnen gesteld worden, zowel in de Commissie als in de Raad. 

 

B) Specialisten 

Een commissaris wordt door de voorzitter van de Commissie een bepaalde portefeuille 

toebedeeld (Vos, 2008, p. 90). Zo was Benita Ferrero-Walder van 2004 tot 2009 

verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Buitenlandse betrekkingen en Europees 

Nabuurschapsbeleid’ (Vos, 2008, pp. 91-93). Ook in het administratieve deel worden de 

Directoraten-Generaal opgedeeld volgens domeinen, thema’s of portefeuilles (Vos, 2008, 

pp. 94-95). Zo is er onder andere een Directoraat-Generaal Buitenlandse betrekkingen en 

een Directoraat-Generaal Uitbreiding. Een Directoraat-Generaal wordt verder onderverdeeld 

in Directoraten, die op hun beurt opgesplitst worden in eenheden. 
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De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat op ministerieel niveau die 

gemachtigd is om de regering van de lidstaat die hij vertegenwoordigt, te binden (Vos, 2008, 

pp. 103-104). Deze Raad kan sinds 2002 bijeenkomen in negen samenstellingen. Zo wordt 

het Nabuurschapsbeleid besproken door de Raad Algemene zaken en Externe betrekkingen.  

 

Een bespreking van alle mogelijke opdelingen zou ons te ver wegleiden van het onderwerp 

van deze scriptie. Er zijn namelijk nog tal van comités en werkgroepen die het werk van de 

instellingen voorbereiden. De algemene tendens is al duidelijk geworden, namelijk dat de 

instellingen en hun medewerkers optreden als specialisten in een bepaald domein. 

 

C) Positief tegenover het beleid  

Er is vanuit de politieke arena een opmerkelijk optimisme tegenover het beleid, ondanks de 

vele kritieken vanuit academische hoek en de realiteit in de partnerlanden (Kahraman, 2006, 

p. 44; Kelley, 2006, pp. 50-52). De overmaat aan oude initiatieven wordt vergeten en men 

hanteert het Uitbreidingsbeleid als referentiepunt. De landen waarop het 

Nabuurschapsbeleid van toepassing is, zijn echter niet gelijk aan de kandidaat-lidstaten. Zo 

hebben ze een lager startpunt in termen van gemeenschappelijke waarden. Dit heeft 

verstrekkende gevolgen voor de democratische hervormingen. Met die landen heeft de EU 

bovendien ook al lang een economische relatie aangeknoopt. In het laatste decennium 

kwamen daar nog mensenrechten en democratische hervormingen bovenop. Doordat vele 

van deze inspanningen ineffectief bleken te zijn, is de lange geschiedenis met deze landen 

nefast. De partnerlanden stellen zich door die falende strategieën immers vragen bij de 

geloofwaardigheid van alle initiatieven. Hoeveel de EU de partnerlanden ook kan aanbieden, 

het gebrek aan een lidmaatschapsperspectief speelt hen parten. De instrumenten zijn 

namelijk zwakker, terwijl de politieke hervormingen veeleisender zijn. In veel ENP-landen is 

er ook geen democratisch leiderschap te bespeuren. Dus hebben die politici alleen maar 

macht te verliezen. De combinatie van het ondemocratisch leiderschap en een gebrek aan 

een toekomstig lidmaatschapsperspectief biedt de bevolking geen rooskleurig vooruitzicht 

wat betreft de mensenrechten en de democratische hervormingen. 
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Besluit randvoorwaarden 

De Unie beantwoordt aan alle randvoorwaarden die werden afgeleid uit de incrementele 

theorie. Daardoor kan ik aannemen dat de besluitvorming in werkelijkheid incrementeel 

verloopt: er is immers aan alle voorwaarden voldaan. Dit wil nog niet zeggen dat het 

Nabuurschapsbeleid aan het doormodderen is. Om dit te kunnen beantwoorden, moeten 

alle deelvragen worden beantwoord. Daarom gaan we over naar de bespreking van de 

impulsen die een ingrijpende verandering kunnen veroorzaken. 

 

 

A) Verandering top management 

Met betrekking tot het Europees Nabuurschapsbeleid is de Raad van de Europese Unie en de 

Europese Commissie van belang. De Raad van de Europese Unie telt eigenlijk geen vaste 

leden. Elk land stuurt steeds de minister die bevoegd is voor een bepaald onderwerp naar de 

Raad (Vos, 2008, p. 105). De samenstelling van de Raad is dus afhankelijk van het thema 

waarover ze beraadslagen. Zo wordt het ENP besproken tijdens de raadsformatie Algemene 

zaken en Externe betrekkingen. De raadsvergaderingen worden voorgezeten door de 

bevoegde minister van het land dat het roterend EU-voorzitterschap voor zes maanden 

bekleedt. Sinds het Verdrag van Amsterdam heeft de Raad Algemene zaken en externe 

betrekkingen als enige raadsformatie een vaste voorzitter, namelijk de hoge 

vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (Vos, 2008, 

p. 108). Van 1999 tot eind 2009 werd deze functie bekleed door de Spaans politicus Javier 

Solana. 

 

Daarnaast speelt de Europese Commissie een grote rol in het Europees Nabuurschapsbeleid. 

Om de vijf jaar wordt een nieuw team van commissarissen benoemd. Van 1999 tot eind 

2004 was de commissie Prodi benoemd. Er kan dus geconcludeerd worden dat er geen 

veranderingen waren in het top management van de Europese Unie tijdens de periode van 

2002 tot en met 2004. Met andere woorden: er was vanuit dit perspectief geen impuls voor 

een niet-incrementele verandering waar te nemen. 

 

  

4.2.3 Impulsen voor niet-incrementele verandering 
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B) Verandering omgeving 

Er zijn vier ingrijpende veranderingen in de omgeving van de Europese Unie die een grote 

impact hebben gehad op het Europees Nabuurschapsbeleid. Ten eerste zijn er de 

terroristische aanvallen op de Verenigde Staten van Amerika op 11 september 2001 

(Ceremona & Hillion, 2006, p. 4; Dannreuther, 2006, p.186; Kahraman, 2006, p. 17; Ibid., 

p.27; Sobol, 2012, p. 2). Dit gebeurde niet in de directe omgeving van de EU, maar het leidde 

wel tot een grotere bezorgdheid rond terrorisme en de link met de georganiseerde misdaad. 

Dit had ook tot gevolg dat men meer oog ging hebben voor de grensoverschrijdende 

beweging van personen en de illegale handel (Kahraman, 2005, p. 4). Daarnaast is er ook een 

groeiende bezorgdheid betreffende het moslimfundamentalisme (Gebhard, 2007, p. 12). 

Naar aanloop van de invasie in Irak, en de verdeeldheid bij de lidstaten die daarop volgde, 

werd het duidelijk dat de Unie met één stem moet kunnen spreken om de 

veiligheidskwesties aan te kunnen pakken (Ceremona & Hillion, 2006, p. 6; Dannreuther, 

2006, p.186). 

  

De tweede ingrijpende verandering is gerelateerd aan de impact van de uitbreiding van de 

Unie in 2004 (Ceremona & Hillion, 2006, p. 4; Dannreuther, 2006, p.186; Kahraman, 2005, p. 

3; Kahraman, 2006, p. 17; Sobol, 2012, p. 2). De toenmalige grenzen schoven namelijk 

aanzienlijk op naar het oosten. Naast het verdwijnen van interne grenzen, begon de 

Europese Unie meer belang te hechten aan de veiligheid van haar externe grenzen. De 

uitbreiding resulteert namelijk ook in het ontstaan van nieuwe grenzen. Dit heeft tot gevolg 

dat er economisch en politiek onstabiele landen aan de nieuwe grenzen van de Europese 

Unie komen te liggen. 

 

Ten derde zijn de sociale omstandigheden aanzienlijk veranderd (Gebhard, 2007, p. 12). De 

uitbreidingsmoeheid vormt intern een grote politieke uitdaging. Verder oefenen factoren als 

immigratie en de verwachtingen van andere landen een externe druk uit op de Unie. Tot slot 

is de aard van de relaties met de partnerlanden veranderd (Gebhard, 2007, p. 12; Kahraman, 

2005, p. 3). De EU heeft met de ENP-landen al decennia lang een economische relatie, in 

tegenstelling tot de situatie met de landen in de context van het Uitbreidingsbeleid. Dit 

nalatenschap is niet zo positief als het lijkt, want deze relaties waren grotendeels ineffectief.  
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Kortom, deze veranderingen in de omgeving van de EU vormen een krachtige impuls voor 

niet-incrementele verandering. Daarnaast leidden deze veranderingen ook tot wijzigingen in 

de publieke opinie die we hierna bespreken. 

 

C) Verandering publieke opinie 

Zoals vermeld heerste er een uitbreidingsmoeheid in de oude lidstaten (Dannreuther, 2006, 

pp. 186-187). Dit heeft betrekking op de publieke opinie, die geen verdere uitbreiding wil. 

Daarmee verbonden is de term absorptiecapaciteit. Daarmee wordt bedoeld dat de 

bevolking twijfelt aan de capaciteiten van de Unie om nieuwe leden toe te laten, of te 

absorberen. Dit gaat niet alleen over de destijds nakende uitbreiding met tien nieuwe 

lidstaten. Het wordt ook gelinkt aan de achterstallige lijst van landen die al de belofte 

hebben gekregen van een toekomstig lidmaatschap in de Europese Unie. Er is met andere 

woorden een gevoel bij de bevolking dat de Europese Unie zijn limieten in verband met het 

aantal toetredingen heeft bereikt, of zelfs heeft overschreden.  

 

Het steeds sterker wordende gevoel dat de Unie een lange periode van interne 

aanpassingen nodig heeft alvorens nieuwe uitbreidingsronden toe te laten kwam al eerder 

tot uiting (Dannreuther, 2006, pp. 186-187). Het resulteerde namelijk in de afwijzing, in 

Franse en Duitse referenda, van de ontwerp-grondwet van de EU. De aanleiding hiervoor 

was het omslachtige en lange proces dat nodig bleek te zijn om tot een compromis te komen 

met alle lidstaten.  

 

Tot slot hebben ook de veranderingen in de omgeving van de Unie, die hierboven werden 

aangehaald, bijgedragen aan de veranderende publieke opinie. De nasleep van de aanslagen 

op elf september en de verdeeldheid bij de lidstaten die daaruit voortvloeide, hebben hierin 

zeker een grote rol gespeeld. Samenvattend kan gezegd worden dat de veranderingen in de 

omgeving, en daarmee samenhangend in de publieke opinie van de Unie, krachtige impulsen 

zijn voor een niet-incrementele verandering. 
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A) Besluitvorming van parallel naar serieel orgaan 

B) Nieuwe deelnemers en keuzes 

 

Deze twee punten worden samen genomen omdat de situatie niet zo eenduidig is als bij de 

voorbije onderdelen van het model. Er zijn vele aspecten waarmee rekening moet gehouden 

worden. Om tot een genuanceerd beeld te komen, wordt de ‘niet-incrementele verandering 

door positieve feedback’ als geheel besproken, in plaats van in de twee afzonderlijke punten. 

 

Zoals hierboven al aan bod kwam, is de institutionele infrastructuur van de Commissie en de 

Raad uitzonderlijk. De normale gang van zaken in deze instellingen is dan ook van die aard 

dat de besluitvorming altijd van een parallel orgaan naar een serieel orgaan verschuift. De 

talloze comités en werkgroepen treden hierbij op als parallel orgaan dat de werkzaamheden 

voorbereid. Nadien wordt het besproken door de Commissie en/of Raad, die fungeert als 

een serieel orgaan.  

 

De essentie van de ‘niet-incrementele verandering door positieve feedback’ is dat een 

kwestie afkomstig van een parallel orgaan, na de bespreking in een serieel orgaan, wordt 

uitgewerkt in een ander parallel orgaan. In dit laatste parallel orgaan zetelen dan nieuwe 

deelnemers en maken ze nieuwe, andere beleidskeuzes.  

 

Strikt genomen heeft het mechanisme van positieve feedback plaatsgevonden bij de 

commissie. Sinds 2004 is er immers sprake van de nieuwe portefeuille ‘Buitenlandse 

betrekkingen en Europees Nabuurschapsbeleid’. Maar eigenlijk heeft de Commissie actief 

haar rol in buitenlandse betrekkingen uitgebreid gedurende de verschillende 

uitbreidingsronden (Kelley, 2006, pp. 31-32). Er kan gedebatteerd worden over de relatieve 

invloed van de Raad en de Commissie in de buitenlandse betrekkingen. Het staat echter 

buiten kijf dat de commissie de uitbreidingspolitiek beheerde. Op gelijkaardige manier heeft 

het College het ENP vormgegeven en uitgevoerd. Het beleid voor de buren laat de 

Commissie toe dat ze een blijvende, mogelijk sterkere, rol speelt in externe betrekkingen. 

Men spreekt hier over een beleidsadaptatie van het Uitbreidings- naar het 

4.2.4 Niet-incrementele verandering door positieve feedback  



 

58 
 

Nabuurschapsbeleid (Tulmets, 2008, p. 115). In de woorden van Elsa Tulmets: ‘The 

Commission received the responsibility not only to suggest a solution to the Council on how 

to coordinate these different policy preferences [van de lidstaten], but also to take care of 

the implementation of the whole process in the candidate countries (2007, p. 2)’. Deze 

uitbreiding van het mandaat van de Commissie heeft niets te maken met positieve feedback. 

 

De pivotale rol die de Commissie speelde tijdens het formuleren van het beleid komt vooral 

tot uiting bij diens voorzitter (Sobol, 2012, pp. 6-7). Zo was de voormalige voorzitter Romano 

Prodi de eerste die de relaties met de buren op de agenda zette. Hij was ook één van de 

voornaamste voorstanders van de inclusie van ‘het zuiden’ in het initiatief. Prodi wou 

immers een ENP creëren voor alle buren van de Unie. Hierbij wordt geopperd dat Prodi een 

groter gezag had dan de commissaris voor Externe Betrekkingen, destijds Chris Patten. Hij 

werkte nauw samen met de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijke 

buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU, Javier Solana. Zoals eerder vermeld is dit de 

vaste voorzitter van de Raad Algemene zaken en Externe betrekkingen. 

 

In dit opzicht worden vaak verklaringen geopperd in de lijn van de principaal-agent-theorie 

(Sobol, 2012, pp. 12-14). De principalen zijn de lidstaten, vertegenwoordigd in de Raad. De 

Commissie wordt dan gezien als de agent van die principalen. De Commissie heeft handig 

gebruik gemaakt van het feit dat de Raad heel druk bezig was met het uitbreidingsproces. De 

agent had zo genoeg ruimte om het beleid volgens haar eigen preferenties vorm te geven. 

Doordat er vele lidstaten of principalen zijn met conflicterende waarden, of zelfs een gebrek 

aan interesse, heeft dit ertoe geleid dat de Commissie zich kon vestigen als voornaamste 

actor in het Nabuurschapsbeleid. Dit kwam vooral tot uiting in de latere fases van het 

formulatieproces. Zonder de toestemming van de Raad begon de Commissie met de 

partners te onderhandelen en besprak hierbij zelfs zaken die tot de tweede en derde pijler 

behoren. De Commissie kan hier dus gezien worden als een ‘competence maximizer’, die 

meer competenties wou voor zichzelf als institutie. Het zou raar zijn overgekomen indien de 

Raad, de Commissie en het beleid in vraag stelde in deze late fase van conceptualisatie. De 

Raad had de acties van de Commissie betreffende het Nabuurschapsbeleid immers altijd 

beaamd. De kans zit er dus in dat de lidstaten ingestemd hebben met een beleid waar ze 

niet volledig achter stonden. De principalen zetten zich bijgevolg niet volledig in voor het 



 

59 
 

beleid. Dit laatste doet dan weer denken aan de ‘escalation of commitment’ zoals dit eerder 

werd toegelicht. Wederom heeft dit niets te maken met positieve feedback en niet-

incrementele veranderingen binnen de geest van de theorie.  

 

Verder zijn de gelijkenissen tussen het Uitbreidings- en Nabuurschapsbeleid juist deels te 

danken aan het gebruiken van dezelfde deelnemers en keuzes (Kelley, 2006, pp. 31-32). Veel 

van de functionarissen die vroeger werkten aan het Uitbreidingsbeleid, werden 

getransfereerd naar het Nabuurschapsbeleid. De portefeuille ‘Buitenlandse betrekkingen’ 

werd geamendeerd en heet voortaan ‘Buitenlandse betrekkingen en Europees 

Nabuurschapsbeleid’. Het beleid heeft nochtans zijn eigen werkgroep, waarvan alle hoogste 

ambtenaren echter een lange geschiedenis achter de rug hebben bij het Uitbreidingsbeleid. 

Door de ‘niet-incrementele verandering door positieve feedback’ als geheel te bespreken, 

kon een genuanceerd beeld gevormd worden van achterliggende dynamieken. Daar kan uit 

besloten worden dat er geen positieve feedback heeft plaats gevonden die leidt tot een niet-

incrementele verandering. 

 

 

Het ENP kan gezien worden als het meest ambitieuze plan van externalisering van een 

bewind, dat het Europese project vooropgesteld heeft tot nu toe (Gebhard, 2010, p. 100; 

Magen, 2006, p. 383). Het moet dan ook gezien worden voor wat het is. Het is namelijk een 

pijler-overschrijdend beleid met een expliciete lange-termijnoriëntatie. Dit impliceert dat de 

materiële voordelen niet direct waarneembaar of voelbaar zijn, maar verwacht worden op 

lange termijn. Een beleid voor de buurlanden is ook een nieuwe aanwinst voor de Europese 

Unie. Ze moesten hun inspiratie ergens vandaan halen en het wekt weinig verbazing op dat 

ze daarvoor te rade gingen bij het uitbreidingsbeleid. Dit beleid wordt namelijk gezien als het 

meest succesvolle externe beleid dat de Unie voorhanden heeft. 

 

Het is dus met andere woorden een poging om het succes van de uitbreidingen te herhalen 

en toe te passen in een nieuw domein van de Commissie. In interviews met ambtenaren van 

de Commissie kwam er echter een andere toon naar boven (Gebhard, 2007, pp. 7-10; 

Gebhard, 2010, pp. 91- 92; Kelley, 2006, p. 41-44). Het wordt beschreven als ‘a diluted 

4.2.5 Conclusie conceptualisatie ENP 
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version of the enlargement policy’. Een andere ambtenaar zei: ‘there is nothing new in the 

ENP except packaging’. Hierboven kwam ook al aan bod dat het ENP ook de ‘human 

resources’ overneemt van het Uitbreidingsbeleid. Verder was het ook zo dat de eerste 

versies van de ENP-actieplannen direct gebaseerd waren op de associatieakkoorden die 

tijdens de recente uitbreidingsrondes werden gebruikt (Kelley, 2006, p. 32). In deze eerste 

actieplannen waren namelijk sporadische referenties naar de Kopenhagen-criteria terug te 

vinden. Dit zijn de politieke standaarden die gebruikt worden voor het lidmaatschap in het 

kader van het Uitbreidingsbeleid. Daarbovenop had een ambtenaar opgemerkt dat de naam 

van een recente kandidaat-lidstaat opdook in de eerste, interne ontwerpen van het ENP 

beleid (Kelley, 2006, p. 33). Sindsdien is het taalgebruik in het ENP wel aangepast, ook voor 

wat betreft de bewoording van het conditionaliteitsprincipe. Er wordt ook gesteld dat het 

verschilt van het Uitbreidingsbeleid in de officiële lijn van het ENP. Het heeft namelijk niets 

te maken met lidmaatschap of uitbreiding. Maar de imitatie van het Uitbreidingsbeleid blijft 

echter evident.  

 

Deze overname van het uitbreidingsmodel is ook niet zonder gevaar (Ceremona & Hillion, 

2006, pp. 16-18). Eerst en vooral stuurt het een verwarrend signaal naar de buurlanden. Als 

het ENP niets te maken heeft met lidmaatschap, waarom worden er dan 

toetredingstechnieken gebruikt en moeten ze de EU’s ‘acquis’ overnemen? Zo gaan de 

landen voorbij aan het doel van het beleid en blijven ze focussen op dit 

lidmaatschapsperspectief. De partnerlanden zien niet in waarom ze het ‘acquis’ moeten 

overnemen als ze toch geen lid kunnen worden. Het is zelfs zo dat naarmate het ENP 

succesvoller wordt, hoe meer het zal worden gelinkt aan het lidmaatschap. De voorwaarden 

voor het lidmaatschap worden de facto bereikt en zo creëert het beleid kandidaten.  

 

De vraag blijft ook of het uitbreidingssjabloon gepast is in de situatie met de buurlanden. Er 

werd veel aangepast, maar weinig uit het verleden geleerd. Het is dan ook niet zeker dat het 

ENP de aantrekkingskracht van het lidmaatschapsperspectief kan compenseren, laat staan 

evenaren (Gebhard, 2010, p. 97). Het namelijk zo dat dit structurele conservatisme de 

effectiviteit van het beleid ondergraaft op lange termijn (Gebhard, 2010, p. 102). Het is 

duidelijk geworden dat de mechanismen om regels voorbij de grenzen van de Unie te 

projecteren grotendeels bewaard zijn gebleven. Daarmee gaat men eraan voorbij dat de 



 

61 
 

omstandigheden en situaties waarin die mechanismen toegepast worden heel wat 

veranderd zijn. Het wordt dus duidelijk dat de Unie door dit institutioneel conservatisme het 

risico loopt om haar eigen doelen niet te halen (Gebhard, 2007, p.12).  

 

A) Kleine aanpassingen aan het beleid 

‘Given this strong evidence of structural borrowing from previous policy models, it should 

hardly be surprising that the rate of factual changes in the overall policy structure and set-up 

has to remain poor. Indeed, there are not many instances of modification or even innovation 

identifiable in the concept and making of the ENP (Gebhard, 2010, p. 98)’.  

 

De strategie en de instrumenten die werden ontwikkeld in het kader van het 

Nabuurschapsbeleid tonen aan dat deze gebaseerd werden op het gerenommeerde model 

van de uitbreidingspolitiek (Gebhard, 2010, p. 100). In veel verschillende opzichten is het 

beleid voor de buren direct gemodelleerd op de pre-toetredingsprocedures zoals 

gehanteerd bij de uitbreiding in Centraal- en Oost-Europa. In de woorden van Gebhard, 

‘what is genuinely new is in fact the missing membership perspective (2010, p. 97)’. 

 

Er zijn veel gelijkenissen tussen het Uitbreidingsbeleid en het Nabuurschapsbeleid. Niet 

alleen de technieken, maar ook de institutionele set-up werden gekopieerd (Ceremona & 

Hillion, 2006, p. 14). De toetredingscondities van het Uitbreidingsbeleid hebben duidelijk het 

ENP geïnspireerd (Tulmets, 2006, p. 32). Het gaat zelfs zo ver dat Elsa Tulmets zichzelf de 

vraag stelt of het Nabuurschapsbeleid de gemeenschappelijke waarden van de Unie of pre-

toetredingscondities nastreeft (Tulmets, 2006, p. 31; Tulmets, 2007, p. 10). 

 

Vooral de overname van de twee voornaamste methoden die gehanteerd werden tijdens de 

uitbreidingspolitiek springen in het oog. Dit is enerzijds de conditionaliteit en anderzijds de 

socialisatie. De conditionaliteit die vervat zit in het Nabuurschapsbeleid hanteert een quid 

pro quo, dat gelijkaardig is aan het Uitbreidingsbeleid (Kelley, 2006, pp. 35-36). 

Conditionaliteit omvat de belofte van integratie, op voorwaarde van de vervulling van 

politieke, economische en administratieve condities (Gebhard, 2010, p. 93). In ruil voor 

politieke, economische en democratische hervormingen krijgen de partners dus een aandeel 

in de interne markt van de Unie (Ceremona & Hillion, 2006, p. 13; Emerson, 2004, p. 15; 
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Gebhard, 2007, p. 8; Gebhard, 2010, pp. 93-94; Kelley, 2006, pp. 35-36; Tocci, 2005, p. 25; 

Tulmets, 2008, pp. 121-123). Verder kunnen ze deelnemen aan de vrije beweging van 

personen, goederen, diensten en kapitaal. Deze conditionaliteit is echter niet zonder 

problemen. De effectiviteit ervan hangt namelijk af van de welwillendheid van de politici die 

aan de macht zijn in de partnerlanden. De conflicterende strategische en economische 

interesses, en de verschillende standpunten over conditionaliteit binnen de EU, ondergraaft 

de geloofwaardigheid van de methode. Zeker wanneer de Unie er niet in slaagt om de 

hervormers consequent te belonen, creëert dit wrevel bij de partners.  

 

Ook het principe van socialisatie, dat gehanteerd wordt in het Nabuurschapsbeleid was een 

essentieel concept in het Uitbreidingsbeleid (Emerson, 2004, p. 15; Gebhard, 2007, p. 8; 

Gebhard, 2010, p. 94). Dit is het proces van druk uitoefenen op de reputatie van een land 

door middel van ‘shaming’, overtuigingskracht en het zoeken van steun van 

hervormingsgezinde krachten. Dit socialisatieproces is dus gericht op het bekomen van 

verandering van binnenin. De Unie werkt dus samen met de binnenlandse oppositie 

teneinde gedragsveranderingen te bewerkstelligen en op die manier haar slagkracht bij 

onderhandelingen te vergroten (Kelley, 2006, p. 39).  

 

Hoewel ze niet gericht zijn op toetreding, hanteert het ENP ook dezelfde technieken en 

procedures als bij het Uitbreidingsbeleid (Ceremona & Hillion, 2006, pp. 10-12; Gebhard, 

2007, p. 8; Gebhard, 2010; p. 94; Kahraman, 2005, p. 23; Kelley, 2006, p. 33; Smith, 2005, p. 

763). Ten eerste wordt er ook gebruik gemaakt van de ‘country reports’. Hierin wordt een 

overzicht gegeven van de wetgeving en de politieke, economische en sociale situatie. Dit 

instrument voor controle en evaluatie is gelijkaardig aan de vooruitgangsrapporten van de 

uitbreidingspolitiek. Deze rapporten worden gebruikt om de vooruitgang van een land te 

loven of daarentegen het land te beschamen in het socialisatieproces. Ten tweede hebben 

we de actieplannen. In deze actieplannen worden de politieke en economische prioriteiten 

weergegeven waar het partnerland actie moet ondernemen. Tot slot wordt de 

implementatie opgevolgd door de sub-comités en rapporten van de Commissie, zoals ook in 

het Uitbreidingsbeleid gebeurde. 
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Verder werden ook ‘human resources’ overgenomen van het Uitbreidingsbeleid (Emerson, 

2004, p. 7; Gebhard, 2007, p. 8; Gebhard, 2010; p. 94; Kelley, 2006, p. 32; Tocci, 2005, p. 28; 

Tulmets, 2006, p. 36; Tulmets, 2008, pp. 114-115). Grote delen van het personeel van de 

Commissie werd getransfereerd van het Uitbreidings- naar het Nabuurschapsbeleid. 

 

‘By suggesting established tools and instruments for the realisation of an allegedly ‘new’ 

policy approach, and by appointing a body of staff that has been consigned to do very similar 

technical work over years but in a completely different geopolitical context, the makers of 

the ENP have most likely determined the extent to which the new policy conception could 

actually depart from the ethos of enlargement, and thereby, account for the essential 

difference of ‘integrating without enlarging’ (Gebhard, 2010, p. 95)’. Het 

Nabuurschapsbeleid kan dus gezien worden als een verderzetting van de 

uitbreidingsstrategie om verschillende politieke doeleinden, maar met dezelfde 

gereedschappen en instrumenten (Kahramen, 2006, p. 41). Het ENP verschilt van het 

uitbreidingsproces simpelweg omdat het geen lidmaatschapsperspectief aanbiedt. Of zoals 

Carmen Gebhard zei: ‘In many different respects, the ENP may thus be said to constitute a 

sort of diluted policy variation, or what Vahl called an overstretched and wannabe ‘ersatz 

enlargement’ (2010, p. 101)’. 

 

B) Hecht meer belang aan vroegere tekortkomingen dan positieve doelen 

Ook al is er niet echt een nieuw beleid tot stand gekomen, er zijn toch lessen getrokken uit 

de voorbije uitbreidingsrondes. In vergelijking met de voorgaande initiatieven die gericht 

waren op de buren, zijn er enkele nieuwigheden te ontdekken in het Nabuurschapsbeleid 

(Tulmets, 2006, p. 30). Sommige van deze nieuwigheden zijn echter niet volledig nieuw, 

maar overgenomen uit het Uitbreidingsbeleid. Sommige van deze nieuwe elementen zijn 

ook substituties voor de beloning van het lidmaatschap, omdat dit wegvalt in het ENP. 

 

Om te beginnen zou het Nabuurschapsbeleid een grotere beloning bieden aan de buren dan 

de voormalige initiatieven (Danreuter, 2006, p. 190). Ten eerste krijgen ze een aandeel in de 

interne markt van de Unie. Deze zilveren wortel wordt echter slecht gedefinieerd en is 

weinig concreet. Zoals Karen Smith opmerkte: ‘*..+ the benefits on offer from the ENP are 

only vaguely summarized at the start of the action plans, and they are not directly connected 
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to fulfilment of the huge number of objectives or even the most important priorities. It is 

hard to see how these action plans provide a ‘real incentive for reform’(2005, p. 764)’. 

 

Ten tweede is er bij het ENP een grotere coherentie en consistentie waar te nemen dan bij 

de voorgaande regionale strategieën (Danreuter, 2006, p. 192). Zo was er geen coherente 

aanpak wat betreft de ontwikkeling van het beleid van de Balkan en dat van de landen rond 

de Middellandse Zee. Ze hadden hun eigen financieringsinstrumenten, regels en objectieven. 

Daarbovenop kwam nog de institutionele wirwar die eigen is aan de Unie als politieke actor. 

Zo boden de drie pijlers elk een te onderscheiden meerwaarde aan op die regionale 

strategieën. 

 

Ten derde hebben we de eerste echte vernieuwing, de differentiatie. Er is een 

overkoepelende methode van beleidscoördinatie (Kahraman, 2005, pp. 18-19; Tulmets, 

2006, pp. 41-42). Dit heeft als doel een aangepast bilateraal partnerschap tot stand te laten 

komen tussen de EU en elk van de partnerlanden. In het Nabuurschapsbeleid wordt de 

nadruk gelegd op een gedifferentieerde aanpak. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

bestaande relaties in elk land, de noden, de capaciteiten alsook de gemeenschappelijke 

belangen (Danreuter, 2006, pp. 191-192; Kahraman, 2005, pp. 18-19). Deze differentiatie is 

een erkenning van de grote diversiteit van de ENP-landen en het besef dat een ‘one fits all’-

aanpak contraproductief werkt. Dit besef is een gevolg van het compromis dat de lidstaten 

hebben gesloten om alle buren bij één beleid onder te brengen (Ceremona & Hillion, 2006, 

p. 16). Daardoor ontstond er een druk om te differentiëren. In de praktijk leidt dit tot een 

‘hub-and-spoke’-aanpak, dat geen sub-regionale integratie promoot (Danreuter, 2006, pp. 

191-192; Kahraman, 2005, pp. 18-19). De differentiatie geeft de partners wel een groter 

gevoel van ‘local ownership’ en is beter dan een ‘one fits all’-aanpak.  

 

De uitbreidingen gebeurden namelijk in rondes of golven, waarbij onderhandelingen werden 

geopend met landen als groep (Gebhard, 2007, p. 9; Kelley, 2006, p. 34). Daardoor kon de 

vooruitgang in de landen niet individueel geëvalueerd worden. Hoge ambtenaren in de 

partnerlanden zijn optimistisch en zien dit concept van differentiatie als een belangrijk 

voordeel van het ENP. Toch is er een vorm van groepering waar te nemen op basis van de 

afronding van de actieplannen met de buurlanden (Gebhard, 2007, p. 9; Kelley, 2006, p. 34; 
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Tulmets, 2006, pp. 35-36). Verder worden de landen rondom de EU ook gegroepeerd op 

basis van het vooruitzicht van het lidmaatschap (Tulmets, 2006, p. 35). Ten eerste zijn er de 

Balkanlanden die expliciet het lidmaatschap nastreven. Daarom werden ze uitgesloten van 

het Nabuurschapsbeleid. Ten tweede zijn er de Mediterrane staten en de landen in het 

Midden-Oosten die nooit lid kunnen worden. Tot slot zijn er de landen die behoren tot het 

Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Dit is een los verband van ex-Sovjetstaten, 

opgericht na de val van de Sovjet-Unie. Deze landen vallen tussen beide groepen en voor 

hen was het ENP oorspronkelijk opgericht. De maatregelen om differentiatie te 

bewerkstelligen, blijken echter niet doortastend te zijn (Tulmets, 2006, p. 50). Zo waren de 

referentiepunten in de eerste zeven actieplannen gelijklopend, wat toch de indruk geeft van 

een ‘one-size fits all’ aanpak. Bij deze differentiatie ontbreekt ook nog steeds het ‘joint 

ownership’ of een vorm van wederkerigheid in het partnerschap (Kahraman, 2006, pp. 36-

41). De relatie is er één waarbij de acties van de ENP-landen worden beoordeeld door de 

Unie. Daarnaast is er ook geen ruimte binnen het ENP om de regionale samenwerking van de 

buurlanden zelf te bevorderen. De vraagt blijft dus of de Unie gedeelde waarden nastreeft, 

of haar eigen objectieven. 

 

Tot slot is er een nieuw financieringsinstrument, met name het ‘European Neighbourhood 

Policy Instrument’ of ENPI (Danreuter, 2006, p. 193; Tulmets, 2008, pp. 127-130). Dit ENPI 

geldt voor alle buren en vervangt de voorgaande waaier aan financieringsinstrumenten. Zo 

waren INTERREG, PHARE, CARDS, Tacis en Meda allemaal van toepassing op landen die nu 

onder het ENP vallen. Dit ENPI kwam maar aan bod in september 2004 en trad pas in 

werking vanaf 2007 (Emerson, 2004, p.7). Dit financieringsinstrument voor de 

grensoverschrijdende projecten van lidstaten en de buren, kwam er dus maar nadat het 

Nabuurschapsbeleid al was uitgewerkt. Hoewel er dus geen relevante afwijking is van het 

uitbreidingssjabloon, kan de introductie van dit ENPI gezien worden als een werkelijke 

innovatie (Gebhard, 2007, p. 9; Gebhard, 2010, p. 98). Opmerkelijk is dat het ENPI wel van 

toepassing is op Rusland, terwijl het op eigen verzoek geen deel uitmaakt van het ENP 

(Tulmets, 2008, p. 127).  

 

Over het budget van dit instrument werd heftig gediscussieerd tussen de Raad, de 

Commissie en het Europees Parlement (Tulmets, 2008, p. 129). Er werd getwijfeld aan de 



 

66 
 

capaciteit om de kostelijke instrumenten te implementeren met het budget, waardoor de 

som constant verminderde. In vergelijking met het PHARE budget voor kandidaat lidstaten, 

is het budget van het ENPI relatief mager (Tulmets, 2006, p. 46). Het budget voor de 10 

kandidaat lidstaten besloeg € 21.84 miljard voor een periode van zes jaar. Het ENPI is van 

toepassing op 16 landen en Rusland, geld voor zeven jaar en bedraagt slechts € 12 miljard. 

Als het doel van het ENP, zoals bij uitbreiding, is om alle mogelijke sectoren met de Europese 

wetten te harmoniseren, schiet het budget ruim tekort. De commissie had daarom een 

groter budget gevraagd, namelijk € 15 miljard (Sobol, 2012, p. 16). Verder moet men 

rekening houden met de situatie in de buurlanden en de grootte van hun bevolking. 

Daarnaast heeft het ENP zich vooropgesteld dat het hervormingen, rechtsstaten en stabiele 

democratieën wil bekomen. Tot slot heeft het beleid ook de kostelijke pre-

toetredingsinstrumenten overgenomen. Critici beschouwen het budget dan ook als ruim 

onvoldoende om de doelen van het ENP te kunnen bereiken (Tulmets, 2006, p. 46). Dit doet 

terug denken aan een ‘escalation of commitment’ zoals eerder aangehaald. 

 

Er kan dus besloten worden dat er meer belang wordt gehecht aan vroegere tekortkomingen 

dan aan positieve doelen voor de toekomst. Hierbij wordt vooral gekeken naar de 

tekortkomingen uit de voorbije uitbreidingsrondes en de vroeger initiatieven gericht op de 

landen rondom de EU. Er kan niet gezegd worden dat er daaruit geen lessen getrokken 

worden, althans in retoriek. Daarbij blijft men in dezelfde richting doorgaan, zonder echt 

nieuwe doelen voorop te stellen. Zoals Carmen Gebhard zei: ‘To a very large extent, the ENP 

has been modelled directly on the enlargement policy, undergoing only marginal 

modifications that were obviously meant to adapt the methodology to the new practical 

circumstances in the post enlargement setting (2007, p. 9)’. 
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4.3 De verdere evolutie van het Nabuurschapsbeleid na 2004  
 

 

Uit het voorgaande deel bleek dat de opbouw en conceptualisatie van het 

Nabuurschapsbeleid gekopieerd werden van het Uitbreidingsbeleid. Er werden slechts kleine 

aanpassingen aan de oppervlakte gemaakt, waardoor men spreekt van structureel 

conservatisme (Gebhard, 2010, p. 102). Uit de evaluatie van de eerste vijf jaar Europees 

Nabuurschapsbeleid door Rob Boudewijn, bleek dat dit structureel conservatisme blijft 

aanslepen (Boudewijn, 2009, pp. 28-31). De problemen die in het begin van deze scriptie 

werden aangehaald, komen in deze periode aan de oppervlakte drijven. Verder zijn er geen 

noemenswaardige veranderingen in het beleid te bespeuren, die niet eerder aan bod 

kwamen. In dit deel wordt nagegaan of de verschillende initiatieven na 2004 breken met het 

verleden van het ENP en zodoende een drastische verandering introduceren. 

 

Dit deel gaat van start met de bespreking van de gevolgen van het verdrag van Lissabon. Hier 

worden alleen de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot het Nabuurschapsbeleid 

toegelicht. Een allesomvattende bespreking van het verdrag behoort immers niet tot het 

onderwerp van deze scriptie. Daarna wordt overgegaan naar de vernieuwing van het 

Nabuurschapsbeleid in 2011. De Unie kondigde in twee communicaties een verandering van 

het beleid aan. Er wordt nagegaan wat de aanleiding hiervan was en of er wel degelijk sprake 

is van een vernieuwing. Als laatste wordt een korte achtergrond geschetst van de actuele 

evoluties in Oekraïne. De recentste ontwikkelingen in dit buurland waren een belangrijke 

aanleiding tot het schrijven van deze masterproef. Daarom werden de actuele feiten reeds in 

de inleiding vermeld. De situatie is inmiddels al veranderd, maar de problemen in Oekranië 

blijven bestaan. Daarom is het een goed voorbeeld van het beleid in de praktijk. Het legt de 

link tussen de theorie en de realiteit bij de partnerlanden. Om af te sluiten wordt er een 

korte conclusie gegeven over de evolutie van het Nabuurschapsbeleid na 2004. Daarna gaan 

we over naar het algemene besluit, dat tevens het sluitstuk van deze masterproef is. Hierbij 

worden de periodes vóór en na 2004 met elkaar in verband gebracht om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden. 

 

  

4.3.1 Inleiding 
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Het Lissabonverdrag heeft als voornaamste doel de EU democratischer, transparanter en 

meer coherent te maken (Maurer & Simão, 2013, pp. 96-97). Vooral bij het aangaan van 

haar buitenlandse relaties werd de EU al lang bekritiseerd voor het gebrek aan consistentie. 

Om een actieve speler te kunnen zijn in een snel veranderende wereld moest de EU haar 

capaciteit om te handelen verder ontwikkelen (Ghazaryan, 2012, p. 207). Daarom was het 

vergroten van die coherentie een centrale focus tijdens de verdragsonderhandelingen 

(Ghazaryan, 2012, p. 208; Maurer & Simão, 2013, pp. 96-97). Het Lissabonverdrag verzekert 

de consistentie tussen de Externe Betrekkingen en de andere beleidsdomeinen.  

 

De meest opvallende verandering door het Lissabonverdrag in dit opzicht is de formele 

ontbinding van de traditionele pijlerstructuur (Maurer & Simão, 2013, pp. 100-101). Alle 

Externe Betrekkingen werden samen geplaatst onder de noemer ‘External Action’. Dit is met 

uitzondering van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Belangrijk hierbij 

is dat de intergouvermentele besluitvorming behouden blijft (Ghazaryan, 2012, p. 207; 

Maurer & Simão, 2013, pp. 100-101; Wessels & Bopp, 2008, pp. 23-24). Daarnaast 

combineert de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en het 

Veiligheidsbeleid een dubbele functie. Dit is de functie van Hoge vertegenwoordiger en de 

functie van vicevoorzitter van de Commissie, in hoedanigheid van commissaris Externe 

Betrekkingen (Ghazaryan, 2012, pp. 209-211; Maurer & Simão, 2013, pp. 100-101; Wessels 

& Bopp, 2008, pp. 19-22). Met deze ‘double-hatting’ wil men de coherentie tussen externe 

relaties en het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid nog vergroten. Dit kan 

belangrijke voordelen met zich meebrengen op vlak van efficiëntie en coherentie (Maurer & 

Simão, 2013, p. 105). Door het creëren van de dubbele functie voor de Hoge 

Vertegenwoordiger worden de Commissie, de Raad en de lidstaten bij elkaar gebracht. Dit 

moet toelaten om de interne tegenstellingen beter te overbruggen. Op die manier kan men 

een effectiever crisis management- en conflictresolutiebeleid voeren, wat van fundamenteel 

belang is in de relaties met de buren. De belangrijkste uitdaging hierbij is om het beleid van 

de Unie en dat van de lidstaten consistent te laten verlopen. Lidstaten proberen vaak hun 

eigen belangen veilig te stellen, ten koste van de gemeenschappelijke doelen. Om het werk 

4.3.2 De gevolgen van het verdrag van Lissabon in 2009  
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van de Hoge Vertegenwoordiger te ondersteunen werd ook een ‘European External Action 

Service opgericht’ (EEAS).  

 

Het EEAS werd opgericht om de institutionele architectuur van de EU te verbeteren op het 

gebied van buitenlands beleid (Dragneva & Wolczuk, 2012, pp. 234-235; Ghazaryan, 2012, p. 

211; Kostanyan, 2013, p. 1). Voor het verdrag van Lissabon waren er binnen het Directoraat 

Generaal Externe Betrekkingen van de Commissie, drie directoraten die handelden in het 

kader van het ENP. Sinds de inwerkingtreding van het verdrag is het Directoraat Generaal 

verhuisd naar het EEAS (Kostanyan, 2013, p. 2). Sinds het ontstaan van het EEAS is er een 

druk op de budgetten en een druk om te rationaliseren. Dit leidde tot een samensmelting 

van de voormalige directoraten en tot afvloeiingen bij het personeel. Binnen het EEAS zijn er 

vervolgens twee ‘managing directors’ (MD’s) opgericht die bevoegd zijn voor het ENP. De 

eerste focust op de oostelijke buren, namelijk het MD Europa en Centraal Azië. De tweede is 

bevoegd voor de zuidelijke buren, het MD Noord-Afrika, het Midden-Oosten, het Arabisch 

schiereiland, Iran en Irak. Daarnaast zal ook het huidige financiële raamwerk, het ENPI, 

vervangen worden door het Europees Nabuurschaps Instrument (ENP) (Kostanyan, 2013, pp. 

3-4). Naast een naamsverandering, zal Rusland voortaan niet meer onder de begunstigden 

vallen. Verder zal het budget iets groter uitvallen dan onder het ENPI, maar ook op dit vlak 

kan de EEAS het gevoerde beleid niet drastisch wijzigen. Het Lissabonverdrag verandert 

verder ook niets aan de spanningen tussen de EU en de lidstaten in verband met het 

Nabuurschapsbeleid. Zoals Kostanyan het verwoorde: ‘For the EU’s interests to be served, 

the EEAS needs to ensure that all the partner countries are granted equal chances to come 

closer to the EU rather than focusing on the ‘important’ neighbors favored by this or that 

member state’ (Kostanyan, 2013, p. 4). 

 

Het verdrag heeft een invloed op de manier waarop het volledige buitenlandse beleid van de 

Unie voortaan tot stand zal komen (Maurer & Simão, 2013, p. 101). Het verandert echter 

niets aan de structurele opbouw of de onderliggende principes van het ENP-beleid in het 

bijzonder. Het verdrag maakt met andere woorden geen breuk met het verleden van het 

ENP, maar sommige principes worden wel versterkt. Zo focust men voortaan meer op de 

toepassing van positieve conditionaliteit. Voor het eerst werden de relaties met de buren 

ook in een Europees verdrag vermeld (Ghazaryan, 2012, p. 212; Hanf, 2011, p. 3). In het 
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verdrag van Lissabon werd namelijk een ‘neighbourhood clause’ opgenomen, waardoor de 

relaties met de buren sinds 2009 rechtsbasis verkrijgen: 

The Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an area of 

prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterised by close and 

peaceful relations based on cooperation (verdrag van Lissabon, TEU Art. 8). 

 

Dit artikel geeft de EU een legale basis om specifieke associatieakkoorden te onderhandelen 

en aan te nemen (Hanf, 2011, p. 4). Dit betekent ook dat dit gebeurt met unanimiteit van de 

Raad, na het instemmen van het Europees Parlement. Daarnaast kunnen deze akkoorden 

met de buren voortaan betrekking hebben op alle domeinen die onder de bevoegdheden 

van de EU vallen (Ghazaryan, 2012, p. 213; Hanf, 2011, p. 4). Deze vernieuwde 

‘neighbourhood agreements’ zijn gericht op het vestigen van substantiëlere vormen van 

samenwerking (Hanf, 2011, p. 5). Dit heeft als doel om de relatie met de buren uit te diepen 

en kan opgevat worden als integratie zonder lidmaatschap. Door de vage bewoording is het 

artikel 8 TEU eerder een pragmatische voorziening. Het artikel spreekt van een speciale 

relatie tussen de EU en haar buren (Bechev & Nicolaïdis, 2010, pp. 478-479; Dragneva & 

Wolczuk, 2012, p. 233). Door die vage bewoording worden de verschillende interpretaties 

over de betekenis van die speciale relatie gevoed. 

 

Om af te sluiten kan gezegd worden dat het Nabuurschapsbeleid al pijler overschrijdend 

werkte voor het verdrag van Lissabon (Maurer & Simão, 2013, p. 105). Bijgevolg werd de 

bestaande praktijk van het beleid eerder verankerd of geconsolideerd in het verdrag, dan 

dat het ENP er ingrijpend werd door veranderd. Het Nabuurschapsbeleid werd sinds 

Lissabon formeel geïntegreerd in de institutionele structuren van het buitenslands beleid 

van de Unie. Daarom spreekt men ook over een constitutionalisatie van de relaties van de 

EU met de buurlanden (Hanf, 2011, p. 7). Het kan belangrijke voordelen met zich 

meebrengen op vlak van efficiëntie en coherentie (Maurer & Simão, 2013, p. 105). Dit moet 

vervolgens toelaten een effectiever crisis management- en conflictresolutiebeleid te voeren. 

Zoals uit de volgende delen zal blijken is dit van fundamenteel belang in de relaties met de 

buren. Kortom, het verdrag van Lissabon heeft dus niet geleid tot een ingrijpende 

verandering van het Nabuurschapsbeleid. 
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In 2011 werden door de Unie twee communicaties de wereld ingestuurd die de vernieuwing 

van het ENP verwoorden. De eerste is: ‘A Partnership for Democracy and Shared Prosperity 

with the Southern Mediterranean’ (EU, 2011, COM 200). De tweede werd: ‘A response to a 

changing Neighbourhood’ (EU, 2011, COM 303). Deze communicaties blijken een zoveelste, 

onsuccesvolle poging om de fouten die er reeds waren bij de creatie van het 

Nabuurschapsbeleid recht te trekken (Sobol, 2012, p. 1). Deze vernieuwing van het ENP 

moet namelijk met een korreltje zout worden genomen. De communicaties waren vooral 

bedoeld om te demonstreren dat de EU tijdig kon reageren op ontwikkelingen in de 

omringende landen (Colombo & Tocci, 2011, p. 84; Stroß, 2011, p. 1-2). Niettegenstaande 

het feit dat het een nieuwe en innovatieve aanpak naar voren schuift, kan alles al terug 

gevonden worden in voorgaande communicaties (Sobol, 2012, p. 20; Stroß, 2011, p. 3). Dit is 

zo voor onder andere de gedeelde waarden, de differentiatie, een groter budget en de 

‘more for more’-benadering. Deze ‘more for more’ betekent dat de EU meer voordelen zal 

geven naarmate de hervormingen in de buurlanden vorderen (Colombo & Tocci, 2011, p. 

87). 

 

Het recent opgerichte EEAS moest bij de herziening van het ENP een centrale rol spelen 

(Stroß, 2011, p. 1). Deze herziening was namelijk één van de prioriteiten van de dienst voor 

de komende jaren. De institutionele veranderingen die toen nog gaande waren bij het EEAS, 

maakten deze opdracht nog ingewikkelder (Stroß, 2011, p. 2). De nieuwe institutionele 

configuratie en het gebrek aan goed geoliede procedures leidden ertoe dat de EEAS een 

belangrijk doel niet haalde (Stroß, 2011, p. 4). Dit is namelijk het bijdragen tot de coherentie 

en coördinatie van het extern optreden van de EU, door het vereenvoudigen van het 

formuleren en het implementeren van het beleid. Het jonge EEAS was nog niet klaar om een 

toegevoegde waarde te kunnen zijn bij de herziening. De dienst moest zijn plaats nog vinden 

tussen de andere Europese instituties. 

 

De rechtstreekse aanleiding voor deze communicaties van de EU is de Arabische Lente 

(Colombo & Tocci, 2011, p. 71; Stroß, 2011, p. 1). Dit zette naderhand de zuidelijke buren 

aan tot het eisen van meer democratie. Daarnaast stagneerden de hervormingen ook bij 

4.3.3 De vernieuwing van het ENP in 2011  
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enkele oostelijke buren. Door deze drie factoren voelde de EU zich verplicht het ENP te 

vernieuwen. Het beleid werd immers al lang verweten meer bekommerd te zijn om de 

stabiliteit van enkele naburige landen, dan om de promotie van democratie. Nochtans zien 

de lidstaten democratie als één van hun belangrijkste kernwaarden (Hollis, 2012, p. 81). 

Daarnaast is de promotie van democratie ook een centraal aspect in het beleid voor de 

buren. 

 

Toen er eind 2010 in Tunesië, Egypte, Bahrein, Jordanië, Marokko, Jemen en Syrië mensen 

op straat kwamen in de naam van vrijheid, leek deze Arabische Lente de perfecte 

rechtvaardiging van het Nabuurschapsbeleid (Colombo & Tocci, 2011, pp. 74-76; Hollis, 

2012, p. 81). Door middel van grootschalige protesten zette de bevolking, vaak met behulp 

van het leger, de dictators af. Het in elkaar zakken van die decennialange regimes 

veroorzaakte een schokgolf doorheen verschillende landen in de regio. In de officiële 

berichten ondersteunt de EU deze ontwikkelingen. Daarbij benadrukt de EU steeds de 

promotie van mensenrechten en democratie. In de praktijk heeft de EU echter regimes en 

praktijken ondersteund die niet acceptabel bleken te zijn voor een groot deel van de 

Arabische bevolking. In het post-11 september tijdperk, werd de Europese strategie dan ook 

niet warm onthaald in de Arabische landen (Hollis, 2012, pp. 85-86). De bevolking maakte 

namelijk geen onderscheid tussen een Europese of een Amerikaanse aanpak na de Westerse 

invasie.  

 

Het ENP is er desondanks toch in geslaagd vooruitgang te bewerkstelligen, maar dit kwam 

niet door het aantrekkelijke Nabuurschapsbeleid. De Arabische regimes berekenden dat het 

voordeliger was om de Europeanen aan hun zijde te hebben om de confrontatie met hun 

rivalen aan te gaan (Hollis, 2012, pp. 86-87). Enkel door dit zelfbelang stapten deze landen 

mee in dit raamwerk, terwijl de EU hoopte om via het ENP politieke en economische 

hervormingen te introduceren (Hollis, 2012, p. 87). Het probleem hierbij is dat het acquis 

communautaire gebaseerd is op waarden en prioriteiten die de Unie formuleerde. De 

overname van de regels en wetten lijken nuttig vanuit het perspectief van een lidstaat; 

zonder het lidmaatschapsperspectief is dit is niet zo voordelig, zeker wanneer het slechts 

selectief en gedeeltelijk wordt toegepast in het kader van het ENP.  
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Samenvattend kan gezegd worden dat de Europese initiatieven geholpen hebben om bij 

toeval de Arabische Lente teweeg te brengen (Hollis, 2012, p. 94). Dit gebeurde niet 

intentioneel, want de EU focust op haar eigen welvaart en stabiliteit, niet op deze van de 

Arabische wereld. De Europese economische en financiële strategieën hebben hun 

geloofwaardigheid bij de bevolking in de lidstaten verloren; dit is ook zo bij de buren. De 

revoltes in de Arabische wereld demonstreren daardoor eerder de zwakheid van het 

Nabuurschapsbeleid (Colombo & Tocci, 2011, p. 85). Ondanks de bewoording van de 

communicaties is er van een vernieuwing van het ENP dus weinig terug te vinden. 

 

 

Zoals in de inleiding van deze scriptie al werd vermeld, streeft de Europese Unie al sinds het 

begin van de jaren ‘90 naar een goede relatie met Oekraïne (Europa Nu, 2014, 27 april;  “P. 

D. C. U. Leiden & E. P. I. Nederland”, 2013, 6 februari). Door middel van een 

associatieovereenkomst probeert de EU invloed uit te oefenen op het buurland. De reële 

invloed die kan worden uitgeoefend door de EU blijkt echter beperkt te zijn. Sinds president 

Janoekovitsj in 2010 aantrad, richt het land zich zelfs minder op Europa en meer op Rusland. 

Naar aanleiding van het opschorten van het overleg omtrent het vrijhandelsakkoord, braken 

grootschalige pro-Europese protesten uit onder de bevolking. Bij deze bevolkingsopstand, en 

de vele protesten die later uitbraken, lieten vele actievoerders het leven.  

 

Het Nabuurschapsbeleid was nochtans een instrument om landen als Oekraïne te 

transformeren tot een rasechte democratie (Dimitrova & Dragneva, 2013, p. 599). Bij 

potentiële kandidaat-lidstaten zoals Oekraïne, werd het als snel duidelijk dat het ENP als 

ontoereikend werd gezien door de buren. Dit is zeker het geval als de Unie hoopt om 

gelijkaardige hervormingen te bekomen zoals dit het geval was bij het Uitbreidingsbeleid. 

Zonder het lidmaatschapsperspectief is de geloofwaardigheid van de Europese condities 

volgens de buren onderuitgehaald (Dimitrova & Dragneva, 2013, p. 661). Er zijn geen 

voldoende incentives om te voldoen aan de Europese eisen. Daardoor willen de landen geen 

verregaande inspanningen doen die uiteindelijk leiden tot een convergentie van de regels 

met de EU. Bovendien gaat het ENP ook enkel intergouvermentele relaties aan met de 

buurlanden. In tegenstelling tot het Uitbreidingsbeleid gaat men met andere woorden geen 

4.3.4 Het ENP in Oekraïne 
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banden aan met actoren die niet tot de overheid behoren (Langbein, 2014, p. 165-167; Ibid, 

p. 169). Daardoor is het ENP ook minder effectief om een convergentie van de regels te 

verkrijgen dan de internationale financiële instituties die wel non-overheidsactoren 

betrekken. Het gebrek aan convergentie met de regels heeft ook gevolgen voor de 

economische ontwikkeling. Ondanks een gelijkaardige startsituatie is Oekraïne slechter af 

dan de lidstaten Bulgarije en Roemenië. Deze twee lidstaten behoren misschien wel tot de 

laggards van de Unie, toch zijn ze beter af dan een buurland. Er is dus nog altijd een 

duidelijke scheidingslijn waar te nemen tussen de Unie en de rest. 

 

Naast de zwakke incentives vanwege de EU, zijn er in Oekraïne ook heel wat vetospelers die 

tegen de hervormingen gekant zijn (Dimitrova & Dragneva, 2013, p. 663). Na de implosie van 

het communisme hebben ondernemers netwerken gecreëerd die de structuren van de staat 

zijn binnengedrongen. De bedrijfsbelangen kunnen als gevolg daarvan in de regering en in 

het parlement pro-Europese hervormingen tegenhouden. Deze toegang tot de 

staatsstructuren geeft oligarchieën de mogelijkheid om hun economische belangen te 

beschermen. De winst die ze daarbij opstrijken, gebruiken ze om hun politieke macht nog 

verder uit te breiden. Het zijn dus informele vetospelers die hun macht verkrijgen door hun 

uitgebreide informele netwerken, niet door de grondwet of instituties van het land 

(Dimitrova & Dragneva, 2013, p. 664).  

 

Het aantreden van president Janoekovitsj in 2010 veranderde het politieke landschap in 

negatieve zin (Dimitrova & Dragneva, 2013, p. 664). Hij consolideerde zijn invloed door 

middel van graduele veranderingen, waarbij hij de macht concentreerde bij het 

presidentschap. Daarnaast beperkte hij ook de vrijheden die het land een democratische 

indruk gaven. Bovendien richtte hij het land minder op de EU en meer op Rusland. 

Janoekovitsj heeft zijn electorale steun immers te danken aan het Russisch-sprekend deel 

van de bevolking (Dimitrova & Dragneva, 2013, pp. 665-667). Daarnaast is het ook zo dat 

vele oligarchen hun rijkdom te danken hebben aan export naar Rusland. Ze willen dus een 

beleid dat de relatie met Rusland niet schaadt. Deze vetospelers willen het status quo 

behouden en alle hervormingen tegenhouden die hun invloed op de staatstructuren zou 

kunnen beperken. Bijgevolg kunnen er slechts beperkte veranderingen waargenomen 

worden, wanneer de hervormingen de belangen van de oligarchen en hun politieke 
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bondgenoten schaden (Dimitrova & Dragneva, 2013, pp. 678-679; Langbein, 2014, pp. 161-

162).  

 

Om samen te vatten kunnen vergaande hervormingen dus niet snel worden gerealiseerd. 

Veel invloed lijkt het ENP in Oekraïne bovendien niet te hebben (Langbein, 2014, p. 166). De 

ontwikkelingen sinds 2010 toonden zelfs een grotere concentratie van macht bij de 

president aan, ondanks het Nabuurschapsbeleid. Intussen lijkt de situatie met een 

Europagezinde interim-regering al terug in positieve zin veranderd. Afgezien daarvan, is het 

einde van de achterliggende problemen in Oekraïne nog niet in zicht. Er is wel wat 

vooruitgang geboekt op vlak van economische hervormingen, maar de corruptie blijft 

wijdverspreid in de voormalige Sovjet landen (Moga, 2013, pp. 70-72). Het 

Nabuurschapsbeleid heeft de buren dus nog niet dichter bij de zelfverklaarde doelen van 

democratie, stabiliteit en welvaart gebracht. Door de ambiguïteit die sinds het ontstaan 

inherent in het beleid vervat zit, is ook de geloofwaardigheid ervan deels verdwenen. 

 

 

De evolutie van het ENP na 2004 begon met de bespreking van de gevolgen van het verdrag 

van Lissabon voor het ENP. Het verdrag heeft verregaande gevolgen voor de werking van de 

EU, maar dit blijkt niet zo te zijn in het geval van het Nabuurschapsbeleid. Het beleid werkte 

immers al pijler overschrijdend voor het verdrag van Lissabon. Na de bespreking van de 

belangrijkste veranderingen bleek dat de bestaande praktijk geconsolideerd werd in het 

verdrag. Het verandert verder ook niets aan de spanningen tussen de belangen van de Unie 

en de interesses van de lidstaten. Lidstaten proberen vaak hun eigen belangen veilig te 

stellen, ten koste van de gemeenschappelijke doelen. Kortom, het verdrag van Lissabon 

heeft dus niet geleid tot een ingrijpende verandering van het Nabuurschapsbeleid. 

 

Daarna werd overgegaan naar de vernieuwing van het Nabuurschapsbeleid in 2011. De Unie 

kondigde in twee communicaties een aanpassing van het beleid aan. In dit stuk werd kort 

nagegaan of er wel degelijk sprake is van een vernieuwing. Ondanks de bewoording van de 

communicaties is er van een vernieuwing van het ENP weinig terug te vinden. Het kan gezien 

worden als een tijdige reactie op de ontwikkelingen in de omliggende landen. De Europese 

4.3.5 Conclusie 
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initiatieven hebben wel geholpen om bij toeval de Arabische Lente teweeg te brengen. Dit 

was echter niet door het onaantrekkelijke Nabuurschapsbeleid. De Arabische landen 

reageerden op de initiatieven enkel uit eigenbelang, want het beleid heeft in de Arabische 

wereld zijn geloofwaardigheid verloren. De Arabische Lente toont daardoor juist de 

ineffectiviteit van het Nabuurschapsbeleid aan.  

 

Als laatste werd de achtergrond geschetst van de evoluties in Oekraïne. Die recentste 

ontwikkelingen in dit buurland waren een belangrijke aanleiding tot het schrijven van deze 

masterproef. Het blijkt dat vergaande hervormingen alleen maar bereikt kunnen worden als 

het interne Oekraïense systeem ook wordt veranderd. Ondanks het ENP kan er zelfs een 

grotere concentratie van macht bij de president worden waargenomen. Het 

Nabuurschapsbeleid heeft de buren dus niet dichter bij de zelfverklaarde doelen van 

democratie, stabiliteit en welvaart gebracht. 

 

Hierbij sluit ik af in de woorden van Kochenov: ‘Successive policy updates leave the main 

drawbacks of the policy unchanged (Kochenov, 2009, p. 3). *…+ Consequences of this are 

such that even the leading partner countries are not really enthusiastic about the policy. As 

the Ukrainian President, Viktor Yushchenko, told the European Parliament, his country 

‘do*es+ not accept the Neighbourhood Policy as an adequate basis of EU-Ukraine relations’ 

*…+ It is clearer than ever that the policy is in drastic need of fundamental reform. The ENP’s 

very starting points need to be deeply rethought’. 
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De probleemstelling voor deze masterproef was tweeledig. Ten eerste zijn er de talloze 

problemen die uit het ENP voortvloeien. Daarom werd ook gestart met de bespreking van de 

voornaamste gebreken in het Europees Nabuurschapsbeleid. Ten tweede wordt het 

incrementalisme onterecht afgeschreven als enkel een term of metafoor. De theorie wordt 

in allerhande onderzoeken en uiteenzettingen aangehaald maar wordt weinig echt 

toegepast. Op basis van de prominentste theoretici van het incrementalisme werd een eigen 

onderzoeksmodel ontwikkeld. Omdat deze theorie al enkele jaren oud is, werden in dit 

nieuwe model ook recente aanvullingen geïncorporeerd. Het model diende als leidraad om 

een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag: Is het Europees Nabuurschapsbeleid 

aan het doormodderen?  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd ze opgesplitst in vier deelvragen: 

a) Vindt men bij de EU de (rand)-voorwaarden of omstandigheden terug, die er 

toe leiden dat het Nabuurschapsbeleid wordt aangepast door middel van een 

incrementele besluitvorming? 

b) Welke impulsen vanuit de omgeving van de EU zetten aan tot een niet-

incrementele verandering van het Nabuurschapsbeleid? 

c) Heeft er een niet-incrementele verandering van het Nabuurschapsbeleid 

plaatsgevonden bij de conceptualisatie van het beleid? 

d) Heeft er een ingrijpende verandering van het Nabuurschapsbeleid 

plaatsgevonden sinds 2004? 

 

Ten eerste werden alle randvoorwaarden terug gevonden die werden afgeleid uit de 

incrementele theorie. De macht is verspreid over verschillende instituties waartussen er 

conflicterende waarden heersen. Daarnaast zijn er onderling afhankelijke subsystemen en de 

onderhandelingen gebeuren achter gesloten deuren. De besluitvormers zijn bovendien 

specialisten die hun veto kunnen stellen. Als gevolg van de compromissen die ze sluiten zijn 

ze ondanks alle kritiek steeds positief over het beleid. Door de randvoorwaarden kon 

aangenomen worden dat de besluitvorming van het Nabuurschapsbeleid incrementeel 

5 Besluit 
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verloopt. Deze factoren beschrijven de structuur van de overheid en lijken bepalend te zijn 

voor de manier waarop de besluitvorming verloopt. 

 

Ten tweede werd overgegaan naar de bespreking van mogelijke impulsen in de omgeving 

van de EU die kunnen aanzetten tot een niet-incrementele verandering van het 

Nabuurschapsbeleid. De eerste mogelijke impuls was een verandering van het top 

management. Er blijkt geen verandering te hebben plaatsgevonden bij het top management 

van ENP; dit kon dus geen aanzet geven tot een verandering van het beleid. Er waren echter 

wel grote evoluties in de omgeving te bespeuren, die nadien ook zorgden voor een 

veranderende publieke opinie. Dit kwam onder andere door de nasleep van 11 september, 

de uitbreiding van de Unie in 2004 en de uitbreidingsmoeheid die er mee gepaard gaat. 

Samen zorgden deze impulsen voor een vruchtbare bodem waaruit een drastische 

verandering van het beleid kon voortvloeien. Of de kans werd gegrepen om het beleid 

daadwerkelijk te veranderen, moest blijken uit het beantwoorden van volgende deelvragen.  

 

Als derde werd er immers nagegaan of er een niet-incrementele verandering heeft 

plaatsgevonden bij de conceptualisatie van het beleid voor 2004. De essentie van de ‘niet-

incrementele verandering door positieve feedback’ is dat een kwestie afkomstig van een 

parallel orgaan, na de bespreking in een serieel orgaan, wordt uitgewerkt in een ander 

parallel orgaan. In dit laatste parallel orgaan zetelen dan nieuwe deelnemers en maken ze 

nieuwe, andere beleidskeuzes. Het blijkt dat de gelijkenissen tussen het Uitbreidings- en 

Nabuurschapsbeleid juist deels te danken zijn aan het gebruiken van dezelfde deelnemers en 

het maken van dezelfde beleidskeuzes. Er werd een genuanceerd beeld gevormd van 

achterliggende dynamieken waaruit besloten kon worden dat er geen positieve feedback 

heeft plaatsgevonden die leidt tot een niet-incrementele verandering. 

 

Het oplossen van de deze drie deelvragen liet toe om een tussentijdse conclusie te trekken. 

Daarbij werd de bijzondere context van het voorgaande deel nog even toegelicht. Het ENP is 

namelijk een ambitieus plan om het Europese project te externaliseren. Het is een nieuw 

domeinoverschrijdend beleid met een lange termijnoriëntatie. De inspiratie voor dit beleid 

haalden ze bij het meest succesvolle externe beleid van de Unie, met name het 

Uitbreidingsbeleid. Ondanks het feit dat het ENP een verschillend politiek doel heeft, blijft de 
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imitatie van het Uitbreidingsbeleid evident. De overname van dit uitbreidingssjabloon is niet 

zonder gevaar en is tevens een onderliggende oorzaak van enkele problemen van het ENP. 

 

Het ENP kon dus bestempeld worden als een beleid dat bij haar conceptualisatie 

incrementeel tot stand kwam. Het vloeide voort uit het Uitbreidingsbeleid en er werden 

slechts kleine aanpassingen gedaan. Hoewel het ENP niet gericht is op toetreding, hanteert 

het beleid hoofdzakelijk dezelfde institutionele opbouw, concepten, technieken, procedures 

en human resources als het Uitbreidingsbeleid. Daarnaast is het ook zo dat men meer belang 

hecht aan vroegere tekortkomingen dan aan positieve doelen voor de toekomst. Heel wat 

communicaties zijn een poging om vroeger tekortkomingen en gebreken te verhelpen. Er 

kan niet gezegd worden dat er geen lessen getrokken werden uit het verleden, althans in 

retoriek. In de praktijk blijft men in dezelfde richting doorgaan, zonder echt nieuwe doelen 

voorop te stellen. 

 

Het voorgaande ging vooral over de conceptualisatie van het beleid of hoe het - met andere 

woorden - tot stand gekomen is. Om te kunnen besluiten dat het Nabuurschapsbeleid aan 

het doormodderen is moest de periode na haar ontstaan ook worden onderzocht. Sinds 

2004 is het beleid voor de buren geïmplementeerd en toegepast in de praktijk. Daarom werd 

ook nagegaan of er sindsdien een ingrijpende verandering van het Nabuurschapsbeleid heeft 

plaatsgevonden. In dit deel werden twee belangrijke initiatieven besproken, namelijk het 

verdrag van Lissabon en de vernieuwing van het beleid in 2011.  

 

Het verdrag van Lissabon kon een belangrijke breuk maken met het verleden van het ENP en 

een drastische verandering introduceren. Het Nabuurschapsbeleid werd sinds Lissabon 

formeel geïntegreerd in de institutionele structuren van het buitenslandse beleid van de 

Unie. Daarom spreekt men ook over een constitutionalisatie van de relaties van de EU met 

de buurlanden. Daarnaast is de pijlerstructuur afgeschaft en de functie van Hoge 

Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en het Veiligheidsbeleid 

hergedefinieerd. Het verdrag heeft misschien een grote invloed op de manier waarop het 

volledige buitenlandse beleid van de Unie voortaan tot stand zal komen, het verandert 

echter niets aan de structurele opbouw of de onderliggende principes van het ENP-beleid in 

het bijzonder. Lissabon maakt met andere woorden geen breuk met het verleden van het 
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ENP. Bijgevolg werd de bestaande praktijk van het beleid eerder verankerd of 

geconsolideerd in het verdrag, dan dat het ENP er ingrijpend werd door veranderd.  

 

Daarna werd overgegaan naar de vernieuwing van het Nabuurschapsbeleid in 2011. De Unie 

kondigde in twee communicaties een verandering van het beleid aan. Deze communicaties 

bleken nogmaals een onsuccesvolle poging te zijn om de fouten van bij het ontstaan van het 

ENP recht te trekken. Niettegenstaande de communicaties een nieuwe en innovatieve 

aanpak naar voor schuiven, kan alles al terug gevonden worden in voorgaande 

communicaties. De communicaties waren vooral bedoeld om te demonstreren dat de EU 

tijdig kon reageren op de Arabische Lente in de omliggende landen. De bevolking in de 

Arabische wereld liep niet warm van het voor hen onaantrekkelijke Nabuurschapsbeleid, 

ondanks de aanpassing in 2011. De revoltes in de Arabische wereld demonstreren daardoor 

eerder de zwakheid van het Nabuurschapsbeleid dan een positief praktijkvoorbeeld te zijn. 

 

Als laatste werd een beknopte achtergrond geschetst van de evoluties in Oekraïne om de 

link te leggen tussen het beleid in theorie en in de praktijk. De recentste ontwikkelingen in 

dit buurland waren tevens een belangrijke aanleiding tot het schrijven van deze 

masterproef. Ook uit dit praktijkvoorbeeld lijkt de reële invloed van het beleid beperkt te 

zijn. Ondanks het Nabuurschapsbeleid blijven de problemen bestaan en haalt het beleid haar 

doelen niet. De welvaart, de stabiliteit en de veiligheid van het land hebben nog veel ruimte 

voor verbetering, waardoor er een scheidingslijn blijft bestaan tussen de EU en de 

omliggende landen. 

 

Door al deze deelvragen te beantwoorden werd aangetoond dat de opeenvolgende 

vernieuwingen de belangrijkste gebreken in het beleid niet verhelpen. Het beleid bouwt 

steeds verder op het verleden en er worden slechts oppervlakkige aanpassingen gedaan. Het 

Nabuurschapsbeleid is dus aan het doormodderen. De problemen die in het begin van deze 

masterproef werden aangehaald zijn er nog steeds. Bijgevolg zijn zelfs de voornaamste 

partnerlanden niet enthousiast over het beleid. Het beleid lijkt dan ook een bureaucratisch 

oplossing voor het probleem in verband met de grenzen van de EU. Vanaf het begin lijdt het 

beleid eronder dat het geen Uitbreidingsbeleid is. Het kan namelijk de conditionaliteit die zo 

succesvol was in het verleden niet zo effectief toepassen.  
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Om effectieve invloed te hebben op de buurlanden kan de Unie de aspiraties van haar 

partners niet blijven negeren. De realiteit is dat veel buurlanden een perspectief op het 

lidmaatschap willen. Een simpele herkenning van de lidmaatschapsambities zou een boost 

kunnen geven aan hervormingen. Nu heeft het een negatieve invloed op de hervormingen. 

De voorgaande ‘vernieuwingen’ van het beleid hebben in het verleden dus nog niet geleid 

tot resultaten waar de EU echt trots op kan zijn. Ook de landen waarop het van toepassing 

is, bleven ontgoocheld achter. Om blijvende hervormingen te kunnen bewerkstelligen 

moeten de kerngebreken en -problemen van het ENP worden verholpen. Al de facelifts die 

het beleid heeft ondergaan, hebben immers tot niets anders dan doormodderen geleid. Het 

is tevens onwaarschijnlijk dat het beleid in de huidige conceptualisatie tot verregaande 

hervormingen zal leiden. Daartoe kan het beleid proberen een niet-incrementele breuk te 

maken met het uitbreidingsverleden. Als het beleid voor alle betrokkenen duidelijker zou 

zijn, kan men gemakkelijker doelstellingen realiseren.  

 

Beperkingen, implicaties en toekomstig onderzoek 

Deze masterproef is tot stand gekomen op basis van secundaire bronnen; daarvoor werden 

bij de methodologie al verschillende redenen aangehaald. Men redeneerde dus verder op de 

bevindingen van gerespecteerde onderzoekers. Op die manier kon men als onervaren 

onderzoeker zeker zijn dat er wetenschappelijke en objectieve informatie gebruikt werd. 

Primaire bronnen zijn bovendien niet altijd superieur tegenover secundaire bronnen. Zeker 

bij een kritische reflectie, kan primaire data vertekend zijn door de persoonlijke 

betrokkenheid van de onderzoeker. Het neemt niet weg dat toekomstig onderzoek best 

gebruik maakt van primaire bronnen om de resultaten te verifiëren in de praktijk. Een eigen 

longitudinaal onderzoeksopzet kan via observaties en interviews, in zowel de lidstaten als de 

partnerlanden, waardevolle informatie opleveren. Een dergelijk onderzoek was echter niet 

realiseerbaar in het kader van de masterproef.  

 

Verder stelde men in het onderzoeksopzet voorop dat er gefocust werd op de link tussen het 

Uitbreidingsbeleid en het Nabuurschapsbeleid. Het lijkt namelijk één van de voornaamste 

oorzaken van de blijvende problemen van het beleid. Daarmee samenhangend heeft het 

ENP een slecht imago. Dat heeft tot gevolg dat men nu eerder spreekt van het ‘Eastern 
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Partnership’ en de ‘Union for the Mediterranean’ dan van het Nabuurschapsbeleid. In deze 

scriptie werd expliciet niet opgesplitst naar regionale samenwerkingsverbanden of naar de 

verschillende waarden die worden gepromoot onder de gemeenschappelijke noemer van 

het ENP. Er werden globale verbanden aangetoond door het beleid over een decennium te 

bekijken. Daarnaast bouwen de verschillende initiatieven verder op het Nabuurschapsbeleid 

en zijn ze bovendien tot stand gekomen als gevolg van conflicterende belangen. Er is dus 

sprake van een compromis, die de problemen van het overkoepelende Nabuurschapsbeleid 

niet fundamenteel verhelpen. Daarom werd geopteerd om zich te richten op het algemene 

ENP, maar bevindingen van verschillende initiatieven werden wel geïntegreerd. In het vele 

onderzoek waarop deze masterproef gebaseerd is, worden ze apart vermeld. Verdergezet 

onderzoek kan naast het overkoepelend beleid, ook de verschillende initiatieven met elkaar 

vergelijken om nauwkeurigere uitspraken te kunnen doen.  

 

De belangrijkste implicatie van deze scriptie is dat een theoretisch antwoord gevormd is op 

basis van tien jaar Nabuurschapsbeleid. Dat gebeurde naar aanleiding van een lacune in de 

literatuur. Om dit te realiseren, werd een incrementele theorie aangevuld tot een concreet 

onderzoekskader, dat zich vooral richt op de institutionele setting van de EU. Daarbij werd 

niet specifiek nagegaan hoe de besluitvorming binnen deze instituties verlopen is. Het lijkt 

bijgevolg een vruchtbare piste te zijn voor toekomstig onderzoek om de besluitvorming na te 

gaan. Er werd ook vertrokken vanuit de assumptie dat doormodderen iets negatiefs is. Dit 

betekent niet dat het beleid onveranderlijk is of niets kan realiseren. Het beleid heeft al 

goede dingen gerealiseerd, maar verandert slechts minimaal aan de oppervlakte. Daardoor 

is het niet altijd in staat om in te spelen op de vluchtige evoluties in de omgeving. De 

oorzaak van deze incrementele besluitvorming lijkt te liggen bij de structuur van de 

overheid, en bij de conflicterende belangen van de vele betrokkenen. Het verband moet nog 

verder worden onderzocht in de toekomst. 
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