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Rutte en Cameron delen 
de diagnose, maar niet 
de remedie

De Britse premier David Cameron is op zoek naar bondgenoten om zijn Europese hervormings-

agenda te verwezenlijken. Londen wil bevoegdheden terughalen uit Brussel en de voorwaarden 

van het Britse EU-lidmaatschap heronderhandelen. Cameron heeft zijn pijlen onder andere op 

Nederland gericht. In plaats van mee te gaan met Cameron, kan Nederland zich beter opstellen als 

bruggenbouwer tussen het Europese vasteland en het Britse eiland.

In zijn speech van januari jl. riep Cameron op tot heronderhandeling van Europese bevoegdheden en 

kondigde – als de Tories de verkiezingen winnen – een referendum in 2017 aan over de vraag of het 

Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie moet blijven. Hierdoor ligt een mogelijke ‘Brexit’ in het 

verschiet.

De speech had eigenlijk in Amsterdam gehouden moeten worden, maar werd op het laatste mo-

ment toch verplaatst naar Londen. Wél haalde Cameron premier Mark Rutte aan. Hij verwees naar het 

Nederlandse regeerakkoord en zei dat grondig onderzocht moet worden wat de EU wel en vooral niet 

moet doen. Op 21 juni presenteerde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de uitkomsten 

van de zogeheten subsidiariteitsexercitie. Dit document noemt 54 onderwerpen waarvan Nederland vindt 

dat er geen – of een minder grote – rol voor de EU zou moeten zijn. Camerons plan voor heronderhan-

deling van EU-bevoegdheden is in Europa met scepsis ontvangen. Des te meer ziet hij de Nederlandse 

exercitie als een steuntje in de rug. Cameron denkt dat Rutte hem zal helpen een stok te steken tussen 

de spaken van een steeds verdergaand Europees integratieproces.

De Nederlandse en Britse discussies over de EU vertonen gelijkenissen. De minister van Buitenlandse 

Zaken, Frans Timmermans, schrijft dat de “tijd van een ‘ever closer union’ op alle mogelijke beleidsterrei-

nen” voorbij is. De subsidiariteitsexcercitie verzet zich tegen een grotere rol voor de Europese Commissie 

op beleidsterreinen als sociale zekerheid, pensioenstelsels, strafrecht en mediabeleid. Nederland is ver-

der tegen een onafhankelijk budget voor de eurozone en EU-belastingen. De regering-Rutte pleit ook 

voor een Europese Commissie die een koers uitzet in plaats van zich bekommert om de wijze waarop 

lidstaten daar invulling aan geven.

In het Verenigd Koninkrijk wordt hard gewerkt aan de Balance of Competences Review. Deze overheids-

brede excercitie heeft tot doel het Britse EU-lidmaatschap te evalueren: wat levert het op en waar schort 

het aan. Hoewel Camerons wensenlijstje voor Europese hervormingen nog onduidelijk is, zijn de belang-

rijkste zorgpunten voor de Tories immigratie, Europese arbeidsrichtlijnen, regelgeving over de financiële 

sector (vooral met het oog op de City) en justitiële samenwerking.

Net als Camerons referendumstrategie is de Nederlandse subsidiariteitsexercitie bedoeld om 

te reageren op de toenemende binnenlandse europscepsis; Cameron maakt zich zorgen om de UK 

Independence Party, Rutte om de PVV. Nederland en het Verenigd Koninkrijk delen daarnaast de doel-

stelling van een sterke, geliberaliseerde interne markt, en betwijfelen of de as Berlijn-Parijs – dan wel een 

sterke Commissie – altijd hun nationale belang zal verdedigen. Nederland was een van de belangrijkste 

pleitbezorgers van het Britse EU-lidmaatschap in de jaren zeventig, juist omdat het gelooft in een balans 

tussen de drie belangrijkste Europese landen. Een ‘Brexit’ kan voor Nederland grote gevolgen hebben.
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Maar hier houdt de Brits-Nederlandse vergelijking op. De politieke machtsbalans in Londen is anders 

dan die in Den Haag. Rutte heeft rekening te houden met de pro-Europese PvdA (een coalitiepartner van 

bijna gelijke grootte), terwijl Camerons conservatieven de Britse agenda bepalen (de Liberal-Democrats 

van Nick Clegg hebben slechts 9% van de zetels in het Lagerhuis). De Tories kunnen daardoor een ste-

vig standpunt innemen, terwijl Rutte compromissen moet zoeken. Daar komt bij dat Timmermans, de 

minister verantwoordelijk voor de subsidiariteitsexcercitie, een fervent Europeaan is, en Nederland – als 

leider van de eurogroep – maar moeilijk een zeer euro-kritische toon kan aannemen. Terwijl Nederland 

geopolitiek en economisch belang heeft bij een sterk Europa, is dat voor de Britten niet altijd evident.

De voorstellen in de Nederlandse subsidiariteitsexcercitie zijn daarom niet zo vérgaand als Cameron 

gehoopt zal hebben. Nederland wil onder andere dat de salarisstijging van EU-ambtenaren gecorrigeerd 

wordt en dat de Commissie zich niet bezighoudt met onderwerpen als gezinshereniging, een Europees 

bossenverdrag, handelsnormen voor olijfolie of schoolmelk. Dit zijn niet de grote hervormingen waar 

Cameron aan denkt. Verder wil Nederland juist meer Europese samenwerking op het gebied van defen-

sie, klimaatbeleid, energie, migratie en de aanpak van transnationale criminaliteit. Ook pleit het voor het 

versterken van de interne markt en het vergroten van de efficiëntie en legitimiteit van besluitvorming in 

de eurozone.

Rutte en Cameron delen de diagnose wat er mis is met de EU, maar zijn het oneens over de remedie. 

Cameron pleit voor ‘opt-outs’ of voor het terughevelen van bevoegdheden naar het nationale niveau. 

Rutte wijst dat af en zegt dat een verdragswijziging (die nodig is om bevoegdheden opnieuw te verde-

len) niet wenselijk of haalbaar is. Rutte heeft een Commissie die als bemoeizuchtig ervaren wordt in het 

vizier; vandaar de focus op subsidiariteit. Het naleven van dit principe – dat stelt dat besluitvorming al-

leen Europees dient plaats te vinden als nationale besluitvorming tot een minder resultaat zou leiden – is 

daarbij cruciaal.

Voor veel landen gaan Camerons plannen te ver, maar de 

subsidiariteitstoets lijkt steun te krijgen in bijvoorbeeld Duitsland, 

Finland, Oostenrijk en Zweden. In een radio-interview in augus-

tus zei bondskanselier Merkel dat sommige activiteiten terug 

zouden moeten kunnen vloeien naar de lidstaten. Tot de Duitse 

verkiezingen zou zij zich echter op de vlakte houden.

Veel zal ook afhangen van de economische ontwikkelingen in 

de eurozone. Europese leiders suggereren dat het ergste van 

de crisis achter de rug is. Hierdoor neemt de druk voor verdere 

Europese integratie af en wordt het mogelijk te praten over subsi-

diariteitsexcercities of de verhouding tussen het Europese en het 

nationale niveau. Maar wanneer Griekenland, Portugal, Cyprus, 

Italië of Spanje een nieuwe economische tegenslag zouden erva-

ren, kan de roep voor een bankenunie, of anderszins Europese integratie, weer toenemen. Er is dan een 

risico dat Cameron alleen komt te staan.

Nederland heeft belang bij een efficiënte Europese Unie en een Britse bondgenoot binnen de Unie, 

maar niet ten koste van alles. Juist Nederland kan de rol van bruggenbouwer spelen; Rutte heeft het oor 

van Cameron, en Nederland bekleedt een aantal sleutelposities in Europa. Nederland wordt ook serieu-

zer in Europa genomen, nadat het slechte Europese imago van het vorige kabinet enigszins is hersteld.

Welke concrete hervormingen kan Nederland voorstellen die acceptabel zouden zijn voor zowel 

Cameron als andere EU-lidstaten? Nederland steunt een sterkere subsidiariteitstoets, daarbij hoort een 

sterkere rol voor de nationale parlementen. De gele-kaartprocedure (waarbij nationale parlementen de 

Europese Commissie kunnen vragen een voorstel te herzien) zou uitgebreid kunnen worden met een 

rode-kaartprocedure (waarbij voorstellen van de Commissie moeten worden ingetrokken). Ook kan de 

hoeveelheid commissarissen verkleind worden, waardoor het aantal initiatieven van de Commissie af zal 

nemen. Hoewel een kleinere Commissie vastgelegd is in het Verdrag van Lissabon, houdt de Unie nog 

vast aan de regel ‘1 land, 1 commissaris’. In 2014 zullen ook 28 nieuwe commissarissen aantreden; een 

tussenstap zou zijn om met de vorming van de nieuwe Commissie senior en junior commissarissen aan 

te stellen.

Met een focus op subsidiariteit heeft Nederland een belangrijk signaal aan Cameron afgegeven: grote 

EU-hervormingen zijn niet haalbaar, maar het indammen van de Europese Commissie misschien wel. 

Premier Rutte kan dit kracht bijzetten door zich resoluut uit te spreken tegen een ‘Brexit’. Misschien moet 

hij overwegen ook een Europa-speech te houden, maar dan in Londen.
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