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De Vlaamse overheid en meer bepaald het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen dank ik
voor de financiering.
Dan zijn er nog enkele andere mensen die ik persoonlijk wil bedanken omdat ze het werken
voor mij plezierig maakten. Dit zijn in de eerste plaats mijn (ex-)collega’s: Lien, Kris en Jeroen: wij
vaarden meer dan 10 jaar geleden samen uit op het toenmalige Ufisa, en zijn nu allemaal
aangekomen als doctor op UA. Wie had dat ooit gedacht? Look-a-like Lien was een gedroomde
bureaugenoot en soulmate, die ik nergens anders zal vinden. Kris en Jeroen wil ik danken voor de
heerlijke relativerende babbeltjes en het enthousiaste supporteren naar het einde toe. Maar ook ex-
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UA-ers als Marjolein, Marleen en Dominique, die al lang geen collega’s meer, maar wel goede
vriendinnen zijn, maakten dat ik me thuisvoelde. Ook Jappe, Jorg en Hans wil ik vermelden. Zij zijn
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en dit kwam door jullie allen.
Mijn vrienden en familie bedanken voor dit proefschrift is wat vreemd. Mijn werk bleef op de
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Ik ben opgegroeid in een erg warm nest, waar de deur altijd open staat voor iedereen. Mama
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SAMENVATTING
De centrale doelstelling van dit proefschrift is een beter begrip van regionaal strategisch handelen in
een meerlagige bestuurscontext. Regionale strategiekeuzes in vijf sterk gedecentraliseerde Europese
lidstaten worden beschreven en verklaard. De focus ligt op de manier van handelen, de wijze of stijl
waarop de regionale regering in onderhandeling treedt met de nationale met het oog op het
bereiken van een staatshervorming. Vlaanderen, Wallonië, Catalonië, Baden-Württemberg en
Schotland worden in comparatief perspectief geplaatst. De twee afhankelijke variabelen zijn
dimensies van regionaal strategisch handelen: de mate van conflict in de strategie enerzijds, een
interessant aspect vanuit onder meer het kenmerk van multi-level party politics en de mate van
Europeanisering van de strategie anderzijds, die een indicatie geeft van de rol die de EU speelt in de
manier waarop regionale overheden zich opstellen in het kader van binnenlandse hervormingen. De
methode is kwalitatief comparatief case study onderzoek, met semi-gestructureerde face-to-face
interviews als voornaamste databron.
De literatuur en praktijk wijzen op een steeds sterkere verwevenheid tussen bestuurslagen,
zeker in federale en sterk gedecentraliseerde Europese lidstaten. De nationale staat wordt
geërodeerd door decentralisatie van onderuit en Europese integratie van bovenuit. Deze meerlagige
context omvat mogelijkheden en beperkingen. De empirische case studies tonen aan dat de
betrokken regio’s, ondanks de gelijkaardige meerlagige bestuurscontext waarin ze handelen, toch
verschillende strategiekeuzes maken. De centrale onderzoeksvraag in dit proefschrift peilt naar
verklaring voor deze variatie. Vanuit het actor-centered institutionalisme wordt verklaring gezocht in
zowel context- als actor-gerelateerde institutionele variabelen. De invloed van de partijpolitieke
actorvariabelen

wordt

in

belangrijke

mate

door

de

empirie

bevestigd.

Institutionele

contextvariabelen blijken een minder eenduidige impact te hebben. De variatie in mate van conflict
wordt ook beter verklaard dan deze in mate van Europeanisering. De empirische bijdrage van dit
proefschrift is groot omwille van de uitgebreide en consistente internationale comparatieve originele
data over twee theoretisch relevante concepten. Om deze vraag te beantwoorden werden
bestaande theorieën binnen een nieuw werkveld getest. Tenslotte heeft dit proefschrift een
belangrijke beleidsrelevantie. Vanuit een sociaal, democratisch en legitimiteitsoogpunt is het zinvol
om een evaluatie te maken van het strategisch handelen van deze actoren. Strategisch inspelen op
de veranderende context van Europese integratie enerzijds en regionaliseringsprocessen anderzijds
is een dagelijkse uitdaging voor hen.
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HOOFDSTUK 1 - Inleiding, probleemdefinitie en relevantie
van het onderzoek
Inleiding
De meerlagige bestuurscontext vervangt de nationale staatscontext als primaire institutionele
realiteit waarbinnen politieke interactie en besluitvorming plaatsvindt. De centrale rol van de staat
transformeerde door supranationale integratie en decentralisatie (Wallace 1994; Jeffery 1997;
Keating 2001; Hooghe 2003; Wallace 2005). Het proces van Europese integratie brengt een transfer
van

bevoegdheden

naar

het

supranationale

bestuursniveau

met

zich

mee.

Deze

bevoegdheidsverschuiving en de gevolgen voor de politieke context is uitgebreid beschreven in de
academische literatuur (onder andere Milward 1992; Moravcsik 1994; Hooghe 1995; Marks, Hooghe
et al. 1996; Bulmer and Lequesne 2005). Parallel hiermee vindt in verschillende Europese lidstaten
een tweede beweging van bevoegdheidsoverdracht plaats, dit maal naar het subnationale, regionale
bestuursniveau. De mate waarin en de manier waarop deze tweede bevoegdheidsverschuiving
bepaalde EU-lidstaten kenmerkt is divers. Ze omvat processen van decentralisering, devolutie of
regionalisering (onder andere Moreno 2001; Swenden 2006; Erk 2008; Marks, Hooghe et al. 2008).
De Europese bevoegdheidstransfer en de bijhorende aanpassingsdruk zijn voor al deze lidstaten
gelijkaardig, de decentraliseringsbewegingen binnen de lidstaten zijn daarentegen verschillend van
vorm en inhoud. Het resultaat is één of andere vorm van meerlagige bestuurscontext, die
gekenmerkt wordt door verticale machtsverdeling en interacties tussen drie bestuurslagen met
legislatieve bevoegdheden: een regionale1, een nationale en een Europese. Over de eigenschappen
en de werking van de meerlagige bestuurscontext zijn meerdere onderzoeksagenda’s ontwikkeld in
de politieke wetenschappen. Voorbeelden hiervan zijn multi-level governance (MLG) (bv. Hooghe and
Marks 2001), Europeanisering (bv. Featherstone and Radaelli 2003) en comparatief federalisme
(bv.Swenden 2006). Mijn onderzoek is geïnspireerd door deze drie scholen, maar voornamelijk
ingebed in het comparatief federalisme.

1

De term regio is op zich problematisch omdat het in de academische literatuur zowel gebruikt wordt voor een supranationale organisatie
van staten als voor een subnationaal bestuursniveau binnen staten. Hier wordt de term regio gebruikt voor een subnationaal
bestuursniveau met legislatieve bevoegdheden dat zich net onder het staatse niveau positioneert. Concreet wordt de term in dit
proefschrift aangeduid voor Belgische Gemeenschappen en Gewesten, Duitse Länder, Spaanse Autonome Gemeenschappen en Britse
gedecentraliseerde entiteiten (devolveds).

HOOFDSTUK 1
De twee processen van bevoegdheidsoverdracht vinden tegelijkertijd plaats en staan daarenboven in
interactie met elkaar. De literatuur hierover is talrijk (Keating and Hooghe 1996; Börzel 2002; Bursens
2002; Roller and Sloat 2002; Hrbek 2003; Bourne 2004; Jeffery 2004; Dardanelli 2005; Beyers and
Bursens 2006; Grotz 2006). Hoewel de EU bijna geen bindende besluitvorming over de interne
staatsordening van lidstaten kan nemen, bestaat er academische consensus over een verwevenheid
tussen bestuurslagen. Europese integratie heeft een impact op de institutionele ordening van de
lidstaten. Het Europese regionale structuurbeleid versterkte decentraliseringsprocessen in
verschillende lidstaten. Onderzoek wees uit dat Europese integratie in verschillende federale en
gedecentraliseerde staten leidde tot meer machtsdeling en coöperatieve relaties tussen regionale en
nationale autoriteiten (Börzel 2002; Beyers and Bursens 2006). En omgekeerd kenden de Europese
instellingen en besluitvormingsmechanismen transformaties omwille van de federale kenmerken van
verschillende lidstaten. Het Comité van de Regio’s en art 203 (dat regionale ministers toelaat in de
Raad) die met het Verdrag van Maastricht werden ingevoerd, zijn hier concrete voorbeelden van.
De impact van Europese integratie op de territoriale instellingen van lidstaten, gedreven door
de bevoegdheidstransfers, is groter in sterk gedecentraliseerde lidstaten (Börzel 2002). Hier dragen
regio’s de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het merendeel van het Europese beleid.
Europese integratie is met andere woorden een serieuze uitdaging voor de institutionele
machtsevenwichten tussen nationale overheden en regio’s met legislatieve bevoegdheden in
federale of sterk gedecentraliseerde lidstaten. Sterke regio’s met legislatieve bevoegdheden vinden
hun weg naar de Europese bestuurslaag, die steeds belangrijker wordt en een bijkomende politieke
opportuniteitsstructuur vormt bovenop de nationale arena (Scully and Wyn Jones 2010).
Supranationale instellingen als de Europese Commissie of het Europees parlement zijn potentiële
bondgenoten met het oog op het bereiken van regionale preferenties. Deze Europese bestuurslaag
biedt regio’s dus mogelijkheden, maar brengt ook beperkingen met zich mee. De transfer van
regionale bevoegdheden naar het Europese bestuursniveau impliceert een bevoegdheidsverlies voor
regionale entiteiten omdat nationale overheden de centrale spelers blijven op het Europese toneel
en binnenlandse compensaties voor het bevoegdheidsverlies in de meeste gevallen beperkt zijn
(Alaminos 2001; Bourne 2003; Beyers and Bursens 2006).

Probleemstelling
Er is in de literatuur veel geschreven over de verwevenheid van bestuurslagen en het meerlagige
bestuurssysteem die de nationale staatscontext als de primaire institutionele realiteit vervangt (voor
2
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een recent overzicht van theorie en praktijk van meerlagige bestuurscontexten, zie Enderlein, Wälti
et al. 2010). Deze vaststelling brengt de verwachting met zich dat actoren die binnen deze context
handelen de mogelijkheden die hen geboden worden zullen benutten en de valkuilen die het
meebrengt trachten te ontwijken. Een interessante en nog weinig belichte insteek is het
functioneren van het regionale bestuursniveau in deze meerlagige bestuurscontext (Högenauer
2010; Scully and Wyn Jones 2010). Dit proefschrift heeft aandacht voor deze onderbelichte actor en
beperkt zich tot een bepaald type van Europese regio’s, namelijk deze met uitgebreide legislatieve
bevoegdheden in (quasi)federale EU lidstaten. Omdat Europese integratie een gedeeltelijke transfer
van hun legislatieve bevoegdheden met zich meebracht, hebben deze regio’s sterke incentives om
Europese besluitvorming te beïnvloeden met het oog op het compenseren van dit
bevoegdheidsverlies. Dit type regio’s heeft meer middelen en politieke legitimiteit dan regio’s in
andere lidstaten. Het gevolg is een sterkere aanwezigheid en invloed op het EU niveau. Daarnaast
hebben deze regio’s vaak constitutioneel gegarandeerde mogelijkheden om de posities van hun
nationale overheden over EU besluitvorming te beïnvloeden. Ze zijn actieve spelers in het meerlagige
bestuurssysteem, precies omdat ze er meer dan andere regio’s mee in contact komen en gevolgen
van ondervinden. De vraag is dan ook of ze in hun strategisch handelen in politieke processen
rekening houden met mogelijkheden van deze meerlagige context, er een impactanalyse van maken
en erop anticiperen. Het handelen van deze regionale actor kan in verschillende settings bestudeerd
worden: bijvoorbeeld in de Europese beleidsarena, maar ook in de binnenlandse beleidsarena.
Daarnaast is het mogelijk om in het kader van dagdagelijkse beleidsvoering of op momenten van
grote institutionele hervormingen te focussen. Dit onderzoek bestudeert het regionaal handelen in
institutionele hervormingen op het lidstaat-niveau, namelijk in het kader van globale
staatshervormingen of aanpassingen van de constitutionele status van één regio. Dit is interessant
omdat het nog een blinde vlek in het onderzoeksveld vormt, waarvan de bestaande literatuur ons
wel vermoedelijke aanwijzingen geeft, maar empirische studies die hierover uitsluitsel geven
ontbreken.
Als de verwevenheid tussen het regionale, nationale en Europese bestuursniveau zo sterk is
als de academische literatuur doet vermoeden,

dan is het plausibel dat regio’s in sterk

gedecentraliseerde EU-lidstaten hun strategisch handelen aanpassen aan deze meerlagige
bestuurscontext. Of kunnen ze deze prominente Europese bestuurslaag negeren wanneer ze in een
louter binnenlandse (quasi)federale context opereren? Dit proefschrift focust op het strategisch
handelen van vijf prominente regio’s in (quasi)federale lidstaten van de Europese Unie. Met name
Vlaanderen, Wallonië, Catalonië, Baden-Württemberg (hierna BW) en Schotland. De centrale vraag
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is of deze regio’s in hun strategisch handelen met betrekking tot binnenlandse staatshervormingen
rekening houden met het proces van Europese integratie. Daarnaast is er aandacht voor een tweede
dimensie van regionaal strategisch handelen, namelijk de mate van conflict. Dit conflict in de
strategie is voornamelijk interessant vanuit de kenmerken van het partijpolitieke systeem dat, naar
analogie van de bestuurscontext in de bestudeerde lidstaten, gekenmerkt wordt door meerlagigheid.
De centrale actor, de regionale regering, moet handelen binnen deze omgeving van multi-level party
politcs (Deschouwer 2003) .
Er bestaat onderzoek naar strategieën van regio’s in het Europese besluitvormingsproces
(Keating and Hooghe 1996; Tatham 2008; Högenauer 2010; Roelen, Deforche et al. 2011) en naar het
effect van de Europese integratie op bestuurlijke systeem van lidstaten, inclusief het regionale
bestuursniveau (Ladrech 1994; Goetz and Hix 2001; Mair 2001; Olsen 2002; Vink 2003; Bursens
2007). Er was daarentegen weinig academische aandacht voor de manier waarop dit meerlagige
bestuurssysteem het gedrag van regionale entiteiten in federale of sterk gedecentraliseerde EU
lidstaten beïnvloedt in het kader van binnenlandse staatshervormingen. Dit is precies de centrale
onderzoeksvraag in dit proefschrift: Wat kenmerkt het strategisch handelen van regionale regeringen
in een meerlagige bestuurscontext? En hoe kunnen gelijkenissen en verschillen in regionale
strategiekeuzes in binnenlandse staatshervormingen tegen een Europese achtergrond worden
verklaard? Hieronder volgt de beschrijving van onderzoek over verwante thema’s, waaruit de
probleemstelling en de onderzoeksvragen van dit proefschrift volgen.
De probleemstelling is geïnspireerd vanuit eerder onderzoek dat een duidelijke meerlagige
focus vaststelde in regionale strategieën in het kader van Europese institutionele hervormingen.
Daarnaast zijn er al enkele studies die op een Europese focus in binnenlandse staatshervormingen
wijzen, maar deze bevatten steeds slechts één casus2 en zijn moeilijk vergelijkbaar door een
verschillende theoretische en empirische focus. De meeste van deze case studies focussen op
Duitlsand (Grosse Hüttmann 2005; Grotz 2006; Jeffery 2007; Eppler 2010; Moore 2010), maar ook de
Belgische casus (Beyers, Delreux et al. 2004) kwam eerder aan bod. De conclusies van deze studies
over de rol en invloed van de EU in binnenlandse hervormingen zijn echter niet eenduidig.
Jeffery (2004; 2007) beschreef het strategisch handelen van de Länder in de Duitse
staatshervorming van 2006 en in de Europese institutionele hervorming, die uitmondde in het
Verdrag van Lissabon. De Duitse deelstaten opteren voor een gecombineerde strategie die

2

Grots (2006) beschrijft het verband tussen Europese integratie en de binnenlandse institutionele setting van verschillende (federale en
unitaire) lidstaten, maar is door een andere theoretische en empirische aanpak niet echt bruikbaar voor dit proefschrift.
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uitwerkingen krijgt op het Europese én op het binnenlandse bestuursniveau. In het kader van
Europese integratie hebben de Duitse Länder een strategische kentering gemaakt. In de woorden
van Jeffery veranderde de strategie van ‘let us in’ naar een strategie van ‘leave us alone’ (Jeffery
2007). De regionale aanpak wijzigde na ontgoochelingen over de ‘let us in’ strategie, die een
versterkte regionale input op het EU niveau beoogde. De nieuwe strategie was ‘leave us alone’,
waarbij het behoud van nationale bevoegdheden centraal stond en meer bevoegdheidstransfers
naar Europa werden bestreden. Deze laatste strategie werd ook doorgetrokken in de Duitse
staatshervorming van 2006 (Grosse Hüttmann 2005). De Länder grepen deze hervorming namelijk
ook aan om hun preferentie voor duidelijkere bevoegdheidsafbakening met betrekking tot
binnenlandse verantwoordelijkheden voor het EU beleid te realiseren (Moore 2010). Eppler (2010)
stelde eveneens een verband vast tussen Europese integratie en de Duitse staatshervorming van
2006. Ook in een eerdere hervorming werd een koppeling van strategieën op verschillende
bestuurslagen gemaakt. Zo verkregen Duitse Länder bijvoorbeeld constitutionele garanties voor
participatierechten in het Duitse Europabeleid als pasmunt voor het ratificeren van het Verdrag van
Maastricht (Moore 2010). De impact van de verwevenheid van bestuurslagen op de strategieën van
de Duitse regio’s werd echter niet bevestigd in onderzoek naar de Belgische case. De conclusie van
Beyers, Delreux en Steensels (2004) dat het Europese argument bij politieke actoren in het kader van
de regionalisering van landbouw, een nochtans erg prominent Europese beleidsthema, grotendeels
ontbrak, ligt niet in de lijn der verwachting. Ook de vaststelling van Swenden (2010) dat met het
proces van Europese integratie weinig rekening werd gehouden in Belgische constitutionele
hervormingen toont aan dat het niet vanzelfsprekend is dat de meerlagige bestuurscontext
doorwerkt in strategiekeuzes.
In de analyses van Jeffery (2007) en anderen (Beyers, Delreux et al. 2004; Grosse Hüttmann
2005; Grotz 2006; Jeffery 2007; Eppler 2010; Moore 2010) lag de focus eerder op het resultaat van
de hervorming dan op het strategisch handelen van de actoren, laat staan de regionale actor.
Daarnaast is er alleen onderzoek naar de Duitse casus (en in één studie de Belgische). Het is relevant
en wetenschappelijk uitdagend om te bekijken of gelijkaardige regio’s met uitgebreide legislatieve
bevoegdheden in federale of sterk gedecentraliseerde lidstaten op eenzelfde manier een meerlagige
strategie hanteren in binnenlandse hervormingen. Om deze vraag te beantwoorden is een
systematisch internationaal comparatief onderzoek noodzakelijk. Formuleren regio’s gelijkaardige
strategische antwoorden op de uitdagingen van de meerlagige bestuurscontext of maken ze erg
andere strategische keuzes? En waarom?
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De probleemstelling is eveneens ingebed in de literatuur over het handelen van regio’s met
legislatieve bevoegdheden op het Europese niveau (Keating and Hooghe 1996; Marks 1996; Jeffery
2000; Bauer 2006; Tatham 2008; Högenauer 2010; Roelen, Deforche et al. 2011). Recent onderzoek
wees uit dat regionale actoren verschillende strategiekeuzes maken in het kader van Europese
institutionele hervormingen (Roelen, Deforche et al. 2011). Zij bestudeerden regionaal strategisch
handelen in de periode 2002-2007, in het kader van de Europese institutionele hervorming, die zich
uitstrekte van Europese Conventie tot het Verdrag van Lissabon. De strategie van dezelfde vijf regio’s
die in dit proefschrift centraal staan, werd onder de loep genomen. Hieruit bleek dat de regio’s
variatie vertoonden in hun strategiekeuzes. Er werden dus andere antwoorden geformuleerd op de
gelijkaardige beperkingen en uitdagingen van de meerlagige bestuurscontext. Een aantal
binnenlandse systeemkenmerken boden hiervoor verklaring (Roelen, Deforche et al. 2011). De focus
in dit doctoraat gaat naar de antwoorden die dezelfde regio’s op institutionele vraagstukken in de
meerlagige

bestuurscontext

formuleren,

maar

dan

in

het

kader

van

binnenlandse

staathervormingen. Ik bouw voort op de kennis dat regionale actoren op verschillende manieren
strategisch handelen in de meerlagige context, getest in het kader van Europese institutionele
hervormingen. Er is daarnaast de aanwijzing, gebaseerd op het onderzoek van onder meer Jeffery in
de Duitse staatshervorming, dat ook in het kader van binnenlandse staatshervormingen regionale
strategieën een Europese focus kunnen hebben. Dit brengt me tot de vraag of gelijkaardige regio’s in
andere lidstaten ook een meerlagige strategie hanteren? En of dit zowel strategisch handelen met
betrekking tot institutionele aspecten (zowel EU-coördinatie als daarbuiten) als voor concrete
beleidsdomeinen geldt? De meeste van de bestaande literatuur focuste (net als Jeffery) enkel op
aspecten van EU-coördinatie, slechts twee studies keken ook naar andere concrete beleidsdomeinen
(Beyers, Delreux et al. 2004; Eppler 2010).
Een andere erg inspirerende onderzoeksagenda die de probleemstelling van mijn doctoraat
voedde, is het werk van Hepburn (2007; 2010; 2011). Zij focuste in haar doctoraatsonderzoek op de
invloed van Europa op territoriale partijstrategieën in een meerlagig bestuurssysteem (Hepburn
2010). Deze regionale partijen (zowel regionale partijen als regionale afdelingen van nationale
partijen) gebruiken Europa om hun territoriale projecten te ondersteunen. Net als in dit doctoraat is
het centrale thema bij Hepburn de manier waarop regionale actoren (partijen) inspelen op Europese
integratie, decentralisatie en MLG en hier hun handelen op afstemmen. Haar conclusie is dat de
veranderde meerlagige bestuurscontext zorgde voor een aanpassing van de partijdoelstellingen. Ze
kregen een Europese dimensie en waren dus minder op de staat gericht. De activiteiten van
regionale partijen hebben allen een sterke Europese dimensie. Ze hebben hun engagement in
6
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Europese fora steeds vergroot, formuleerden posities over EU beleid en participeerden in
Europawijde netwerken, partijorganisaties en lobbygroepen. Regionalische partijen zien Europa als
een bijkomende arena om hun politieke project te vertalen en allianties te vormen (Hepburn 2010 p.
195). Hepburn stelt wel verschillen vast in deze meerlagige strategieën. Europese integratie heeft
niet geleid tot eenzelfde strategie in de drie regio’s in haar onderzoek. Het effect van Europa op
strategieën van regionalistische partijen in Schotland, Beieren en Sardinië is dus variabel (Hepburn
2010 p. 188). Europa werd op drie verschillende manieren gezien en gebruikt in de regionale
strategieën: In Schotland werd het gezien als een nieuwe arena om de legislatieve autonomie die
met devolution was verkregen te ontplooien. In Beieren werd de Europese integratie als een
opportuniteit, maar tegelijkertijd als een bedreiging gezien voor de regionale autonomie, wat leidde
tot een beperking van de inmenging van Europese wetgeving in Länderbevoegdheden. Voor Sardinië
was de EU in de eerste plaats een bron van financiering en werd politieke autonomie voornamelijk
vanuit een Mediterrane visie nagestreefd, waarbij er aandacht bestaat voor relaties met de
Mediterraanse landen waarmee de EU een assocoiatieverdrag heeft en Sardinië de brug tussen de
EU en Noord-Afrika kan zijn.
De hierboven beschreven wetenschappelijke vaststellingen (Hepburn 2007; Jeffery 2007;
Hepburn 2010; Roelen, Deforche et al. 2011) boden inspiratie voor mijn onderzoek en de bijhorende
probleemstelling is mede hieruit gegroeid. Onderzoeksmatig is nooit eerder op systematische wijze
naar een verband tussen Europese integratie enerzijds en strategiekeuzes in puur binnenlandse
institutionele hervormingen anderzijds gekeken. Zo’n verband is niet evident, er is namelijk geen
Europese wetgeving over institutionele invulling van de lidstaten. De inmenging van internationale
organisaties met puur binnenlandse politiek ligt moeilijk3. Toch is een verband te verwachten
wanneer de literatuur over sterk de verweven bestuurscontext van Europese integratie en
decentralisering (Börzel 2002; Hrbek 2003; Dardanelli 2005; Beyers and Bursens 2006; Enderlein,
Wälti et al. 2010) in het achterhoofd houden. Hebben regio’s een zuiver binnenlandse focus in
binnenlandse constitutionele debatten, of is het strategisch gedrag afgestemd op de politieke
realiteit van de meerlagige context. Kunnen regio’s met oogkleppen handelen en de verstrengelde
Europese realiteit negeren? En wat karakteriseert beide uiterste opties voor het al dan niet
meenemen van de meerlagige bestuurscontext in een strategiekeuze? Hiermee samenhangend kan

3

Hoewel de Europese Unie vanwege haar supranationale karakter geen gewone internationale organisatie is en volgens verschillende
waarnemers als een federaal politiek systeem wordt beschouwd Hix, S. (2005). The Political System of the European Union (2nd Ed.).
London, Palgrave.
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de vraag gesteld worden of een strategiekeuze leidt tot onvoorziene effecten of gemiste kansen?
Hoe kan een regionale strategie in een binnenlandse staatshervorming afgestemd zijn op de
meerlagige bestuurscontext? Hoe uit geëuropeaniseerd regionaal handelen zich? Spelen EUargumenten mee in de strategiekeuzes van regionale overheden?
Het regionaliseren van zeer sterk geëuropeaniseerde beleidsdomeinen (zoals landbouw of
milieu bijvoorbeeld) heeft als resultaat niet steeds de autonomiewinst die de regionale actoren voor
ogen hadden. Dit komt door het effect van de meerlagige bestuurscontext op deze binnenlandse
constitutionele beslissing. De net verworven regionale bevoegdheid verdwijnt namelijk meteen naar
het Europese niveau, waar de krijtlijnen van deze sterk geëuropeaniseerde beleidsdomeinen worden
uitgezet. Als hiertegenover ter compensatie in de binnenlandse context geen gegarandeerde
regionale input staat in het nationale Europabeleid, blijft de stem van het nationale bestuursniveau
de enige hoorbare in Europa. Het in binnenlandse context regionale beleidsdomein wordt dus nog
grotendeels door het nationale niveau behandeld in het Europese forum waar het beleidskader
wordt uitgetekend. Het is daarentegen eveneens denkbaar zijn dat precies omwille van Europese
integratie regionaliseringskeuzes worden gemaakt. De functie van kaderbesluitvorming in
verschillende federale landen bestaat erin heterogeniteit in de besluitvorming tegen te gaan. Deze
coördinatie gebeurt nu in belangrijke mate door het Europese bestuursniveau, waardoor een
bijkomend kader op het federale niveau overbodig lijkt te worden. Europese integratie kan zo een
argument zijn voor een strategische binnenlandse bevoegdheidsverschuiving.

Onderzoeksvraag
De theoretische literatuur over de sterke verwevenheid van bestuurslagen waarmee regionale
regeringen in (quasi)federale lidstaten worden geconfronteerd, doet vermoeden dat hiervan een
effect op hun strategiekeuzes merkbaar is, ook in binnenlandse staatshervormingen. Zoals hierboven
beschreven is het

empirisch onderzoek

over regionale strategiekeuzes

bestuurscontexten hier echter niet eenduidig over.
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Dit proefschrift biedt een antwoord op volgende concrete onderzoeksvragen:
______________________________________________________________
Wat verklaart gelijkenissen en verschillen in regionaal strategisch handelen in meerlagige
bestuurscontexten?




Wat kenmerkt het regionaal strategisch handelen in binnenlandse staatshervorming?
o

Zijn er verschillen in mate van Europeanisering?

o

Zijn er verschillen in mate van conflict?

Welke binnenlandse institutionele kenmerken kunnen verklaring bieden voor
gelijkenissen of verschillen in strategisch handelen in binnenlandse staatshervorming?
o

Wat verklaart de mate van Europeanisering?

o

Wat verklaart de mate van conflict?

__________________________________________________________
De centrale onderzoeksvraag is opgesplitst in twee deelvragen: een beschrijvende en een
verklarende vraag. Zowel de beschrijvende als de verklarende vraag zijn op hun beurt, naar analogie
met de conceptualisering van strategisch handelen als twee afzonderlijke variabelen, op te spiltsen in
opnieuw twee deelvragen. Concrete definities van de gebruikte concepten en operationalisering van
de variabelen zijn beschreven in de hoofdstukken twee en drie.
Eén van de centrale concepten in de hierboven geschetste probleemstelling is de meerlagige
bestuurscontext. Zoals hierboven te lezen is dit concept in de onderzoeksvraag in het meervoud
geformuleerd. Dit komt omdat er in feite vier verschillende contexten zijn. Het Europese
lidmaatschap en de (quasi)federale setting zorgen voor een gelijkaardig bestuurskader waarbinnen
de vijf regio’s in de vier landen handelen. Wanneer we echter van wat dichter bij naar deze
binnenlandse (quasi)federale systemen kijken, zijn belangrijke verschillen merkbaar. En het is precies
in deze verschillende binnenlandse systeemkenmerken dat ik verklaring probeer te vinden voor
gelijkenissen en verschillen in politiek handelen.
Een tweede centraal concept uit de onderzoeksvraag is ‘regionaal strategisch handelen’. Dit
onderzoek focust op regionaal strategisch handelen in binnenlandse staatshervormingen in
(quasi)federale landen tegen de achtergrond van Europese integratie. Onderzoek over mogelijke
regionale strategiekeuzes in deze typerende meerlagige bestuurscontext is erg beperkt. Vandaar de
grote nadruk die in dit proefschrift wordt gelegd op de beschrijving van de afhankelijke variabele (zie
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empirische invulling in hoofdstuk vijf). Een tweede stap is het begrijpen en verklaren van de
strategiekeuzes.

Relevantie en meerwaarde
In dit onderzoek wordt een belangrijke plaats ingenomen door de te verklaren factor, namelijk
regionaal strategisch handelen in een meerlagige bestuurscontext. Omdat dit nooit eerder vanuit een
zuiver binnenlands perspectief gebeurde, levert het onderzoek hier een bijdrage in deze
onderzoeksagenda. Een eerste stap is een nauwkeurige beschrijving van de vijf regionale strategieën
met betrekking tot de twee dimensies (Europeanisering en conflict). Daarna worden gelijkenissen
en/of verschillen in de empirisch waargenomen regionale strategieën belicht. Ten slotte ga ik op zoek
naar de verklarende waarde van het institutionalisme, meer specifiek de school van het actorcentered institutionalisme, dat het bredere theoretische uitgangspunt in dit proefschrift vormt.
Hierbinnen

zijn

comparatief

federalisme

en

multi-level

party

politics

toegepaste

onderzoeksstromingen waaruit inspiratie wordt geput voor de conceptualisering van de variabelen
en het afleiden van de hypotheses.
Dit proefschrift biedt een meerwaarde op empirisch, theoretisch en beleidsrelevant gebied.
Ten eerste is er een belangrijke empirische relevantie. Dit onderzoek bevat tien casestudies van
processen van institutionele hervorming, waarbij nooit eerder aandacht was voor het aspect van
‘Europeanisering’, met name de aandacht die de regionale overheid heeft voor de meerlagige
bestuurscontext waarbinnen het handelt. Gelijkaardig systematisch comparatief onderzoek naar een
Europeanisering van regionale strategieën in binnenlandse staatshervormingen bestaat niet. Dit
onderzoek heeft dus een sterk exploratief karakter. Daarnaast bevat dit proefschrift ook data over
een tweede aspect van regionaal strategisch handelen, de dimensie ‘mate van conflict’, die helder
werd geoperationaliseerd en vervolgens op een erg systematische manier via kwalitatieve
onderzoeksmethodes werd onderzocht. De data in dit proefschrift laat toe om gemeenschappelijke
patronen van regionale antwoorden op EU integratie te identificeren en te beschrijven. Deze kunnen
worden gebruikt in vervolgonderzoek om meer comparatieve en generaliseerbare data te
verzamelen die een veel bredere waaien aan cases omvat.
Het onderzoeksdesign en de verzamelde data laten toe om de verklarende kracht van een
aantal variabelen te testen voor potentiële gelijkenissen en/of verschillen in regionale
strategiekeuzes. Geïnspireerd vanuit actor-centered institutionalisme, comparatief federalisme en
multi-level party politics, onderzoek ik de verklarende kracht van vier institutionele variabelen vanuit
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de binnenlandse politieke setting. Hierdoor worden bestaande theorieën binnen een nieuw werkveld
getest, meteen de theoretische relevantie van dit proefschrift. Er werd gekozen voor een combinatie
van context-gerelateerde institutionele factoren (structurele en culturele binnenlandse institutionele
setting enerzijds en regionale EU-ervaring anderzijds) en actor-gerelateerde institutionele factoren
(verticale congruentiegraad en de aanwezigheid en macht van NSWP met regionalistische agenda
anderzijds). Voor beide types actoren werd beroep gedaan op andere theoretische uitgangspunten
om hypotheses op te stellen.
Tenslotte heeft dit proefschrift een belangrijke beleidsrelevantie. Alle vijf de betrokken
regio’s hebben verkozen parlementen en regeringen met uitgebreide legislatieve bevoegdheden en
een publieke functie. Deze verkozen regionale entiteiten moeten hun handelen legitimeren en zijn
verantwoordelijk tegenover de burgers. Vanuit een sociaal, democratisch en legitimiteitsoogpunt is
het zinvol om een evaluatie te maken van het strategisch handelen van deze actoren. Omdat dit
onderzoek een internationale comparatieve analyse maakt is het daarnaast mogelijk om
aanbevelingen tot beleidsverbetering te maken voor regionale overheden. Strategisch inspelen op de
veranderende context van Europese integratie enerzijds en regionaliseringsprocessen anderzijds is
een dagelijkse uitdaging voor deze overheden. Zeker voor de in dit proefschrift bestudeerde regio’s,
die allen verregaande legislatieve bevoegdheden hebben en ingebed zijn in (quasi)federale lidstaten
van de Europese Unie. Dit proefschrift kan voor politici en beleidsmakers in de eerste plaats de
kennis vergroten over de realiteit van de meerlagige bestuurscontext waarin regionale overheden
functioneren en de bewustwording over de mogelijkheden en beperkingen die dit bestuurlijk kader
hen biedt vergroten. In het kader van de beleidsrelevantie van dit proefschrift verwijs ik naar mijn
werkzaamheden in het parallelle project voor het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen II.
Dit project in hoofdstuk acht is beschreven en resulteerde in verschillende publicaties die hun
beleidsrelevantie reeds bewezen.

Overzicht van het proefschrift
Dit proefschrift bevat na deze inleiding nog zes hoofdstukken waarin de geformuleerde
onderzoeksvraag wordt beantwoord. Hoofdstuk twee bevat een uitgebreide literatuurstudie,
gestructureerd vanuit theoretische bouwblokken voor het aanpakken en oplossen van
probleemstelling. Vanuit dit literatuuroverzicht worden relevante variabelen (zowel AV als OV) voor
de centrale vraagstelling geselecteerd en geoperationaliseerd. Dit onderzoek gaat op zoek naar
gelijkenissen en verschillen met betrekking tot twee afhankelijke variabelen. Deze zijn twee
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dimensies van regionaal strategisch handelen, namelijk de mate van Europeanisering enerzijds en de
mate van conflict anderzijds. De vier onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn allen
institutionele kenmerken, waarvan er twee context-gerelateerd zijn en twee actor-gerelateerd zijn.
Vanuit de literatuur worden hypotheses afgeleid die een verband leggen tussen deze twee dimensies
van regionaal strategisch handelen en institutionele factoren waaruit verklaring wordt geput.
Hoofdstuk drie behandelt methodologische issues zoals casusselectie en dataverzameling en –
analyse.
De empirische invulling volgt in hoofdstukken vier en vijf. Hoofdstuk vier start met een
algemene inleidende beschrijving van de bestudeerde binnenlandse hervormingen en geeft
empirische invulling aan de vier institutionele variabelen waarover theoretische verbanden werden
geformuleerd in hoofdstuk 2. Volgens de principes van het actor-centered institutionalisme zijn er
twee van deze institutionele onafhankelijke variabelen eerder context-gerelateerd en twee eerder
actor-gerelateerd. Hoofdstuk vijf focust opnieuw op het empirische invullen, maar dit maal van de
afhankelijke variabelen in de verschillende case studies. Voor elke casus wordt op een gedetailleerde
en zorgvuldige het regionaal strategisch handelen in de meerlagige bestuurscontext beschreven.
Beide dimensies (en tevens afhankelijke variabelen), Europeanisering en conflict, worden hier
behandeld.
Vervolgens komen theorie en empirie echt samen in hoofdstuk zes. Hoofdstuk zes beschrijft
de impact van contextvariabelen op de mate van conflict en de mate van Europeanisering van
regionaal strategisch handelen. Hoofstuk zeven bevat tot slot de conclusies, gebaseerd op de
empirische bevindingen.
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Figuur 1: Overzicht van het proefschrift
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Inleiding
In dit tweede hoofdstuk volgt een uitgebreide literatuurstudie met als doel de probleemstelling
theoretisch te kaderen en de relevante variabelen (zowel AV als OV) hieruit te lichten. Vanuit de
literatuur worden ook hypotheses afgeleid die een theoretisch verband veronderstellen tussen
afhankelijke en onafhankelijke variabelen. De empirische invulling volgt in hoofdstukken vier en vijf.
Hoofdstuk 2 is geconstrueerd op basis van theoretisch bouwstenen die een bijdrage leveren
tot het oplossen van de in hoofdstuk 1 geschetste onderzoeksvraag. De doelstelling van dit
proefschrift is het beschrijven en verklaren van het gedrag van regionale regeringen in institutionele
hervormingen op het nationale bestuursniveau. Er bestaat academische consensus over het feit dat
lidstaten zodanig zijn ingebed in het Europese institutionele kader dat de twee politieke
besluitvormingsarena’s los van elkaar bestuderen als politieke wetenschapper onverantwoord is.
Toch is nooit eerder op een gestructureerde manier en in comparatief perspectief gekeken naar
Europeanisering als onderdeel van de strategie van actoren in binnenlandse staatshervormingen. Ik
graaf in dit hoofdstuk in de literatuur naar een conceptualisering van dit regionaal strategisch
handelen in een meerlagige bestuurscontext. En zoek naar theoretische verklaringen voor potentiële
verschillen en gelijkenissen in strategiekeuzes.
Hieronder komt eerst de meerlagige bestuurscontext aan bod. Meer bepaald op de
voornaamste kenmerken, de werking ervan en de mogelijkheden en beperkingen die het biedt voor
regio’s met legislatieve bevoegdheden. Dit brengt me meteen tot de rol van de Europese
bestuurslaag (en concreter Europeanisering als theoretisch kader) in dit design. Vervolgens focus ik
op de mogelijke invulling van regionaal strategisch handelen, geconceptualiseerd als twee
afhankelijke variabelen. Een eerste afhankelijke variabele is de dimensie Europeanisering in de
regionale strategie. Daarnaast wordt ook een meer voor de hand liggende dimensie van strategisch
handelen, namelijk de mate van conflict, meegenomen in het onderzoek. Vanuit de literatuur van
institutionalisme, comparatief federalisme en multi-level party politics worden vervolgens vier
binnenlandse systeemkenmerken afgeleid, de onafhankelijke variabelen in het design. Hiervoor
wordt een mogelijk theoretisch verband beargumenteerd met de twee dimensies van regionaal
strategisch handelen, de twee afhankelijke variabelen in dit onderzoek. De empirische invulling in de
case studies zal deze theoretisch verwachte verbanden in de verdere hoofdstukken van dit
proefschrift al dan niet bevestigen.

HOOFDSTUK 2

De meerlagige bestuurscontext en de regionale actor
Zoals in het inleidende hoofdstuk werd beschreven, is de nationale staat niet langer de enige
belangrijke unit van politieke besluitvorming. Ze wordt geërodeerd door decentralisatie van onderuit
en Europese integratie van bovenuit. Zoals Bourne erg terecht concludeert is het
‘niet langer mogelijk om territoriale politiek te bestuderen zonder rekening te houden met de
activiteiten, beleid, beslissingen en relaties die het staatse niveau overstijgen. Dit is
voornamelijk zo in Europa, omwille van het bereik en de impact van de EU op de lidstaten…’
(Bourne 2004 p.3 mijn vertaling).
De uitholling van de natiestaat door supranationale integratie en decentralisatie werd in de politieke
wetenschappen veelvuldig besproken (zie onder meer Wallace 1994; Jeffery 1997; Keating 2001;
Kassim 2005; Piattoni 2010). Hiermee contrasterend argumenteren anderen, zoals Milward (1992),
dat de Europese Unie de natiestaat net van haar ondergang heeft gered door fysieke en economische
veiligheid te garanderen. Er bestaat wetenschappelijke discussie over de veranderende
bestuursstructuren en hun interactie-effecten (zie o.a. Marks, Hooghe et al. 1996). Leiden de nieuwe
relaties tussen supranationale en subnationale niveaus tot een verkleining of net een vergroting van
de
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nationale

overheden

door
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bevoegdheidsoverdrachten? Europese integratie heeft niet voor een duidelijke versterking van de
staten gezorgd zoals door de liberaal intergouvernementalisten werd gesuggereerd (Moravcsik
1994), maar ook niet voor een systematische verzwakking zoals neofunctionalistische theoretici
voorspelden (Marks 1993; Sandholtz 1996). Voor mijn onderzoek is de discussie over wie winnaar en
verliezer is van Europese integratie minder van belang. Het is de meerlagige context zelf, haar
kenmerken en de relaties tussen de bestuurslagen die mijn belangstelling wekken. Dit alles vanuit het
oogpunt van de centrale actor in dit onderzoek: de regering van een regio met legislatieve
bevoegdheden in een (quasi)federale Europese lidstaat.
Ik ga in de literatuur op zoek naar manieren waarop dit type regio’s zich strategisch verhoudt
tegenover de meerlagige context. Welke opportuniteiten en beperkingen biedt het voor de centrale
actor van dit proefschrift? De literatuur draagt voornamelijk argumenten aan op basis waarvan ik zou
verwachten dat een regio met de meerlagigheid rekening houdt. Ze is eveneens de basis voor een
gefundeerde conceptualisering van een mogelijke impact van de Europese bestuurslaag in de
regionale strategie in binnenlandse staatshervormingen. Dit brengt ons meteen tot de plaats van de
Europese bestuurslaag in dit design. Dit hoofdstuk beschrijft dit graven en putten uit de literatuur
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van onder meer multi-level governance, Europeanisering, comparatief federalisme/regionalisme,
multi-level party politics en (verschillende scholen van) institutionalisme. Allen zijn ze
inspiratiebronnen. Het is echter belangrijk om het design een duidelijke theoretische focus te geven
en de gebruikte theoretische brillen te benoemen. In dit proefschrift kies ik voor een theoretische
inbedding in het brede kader van het institutionalisme. Daarnaast zijn ook comparatief federalisme
en multi-level party politics theoretische bouwblokken van waaruit de concrete variabelen in het
design invulling krijgen, waarover later meer.
Hooghe en Marks (Marks 1993; Marks, Hooghe et al. 1996; Hooghe and Marks 2001) wezen
begin jaren negentig als eersten op het open en flexibele karakter van het bestuurssysteem dat zij als
multi-level governance (MLG) omschreven. Naast staatse kunnen in steeds belangrijkere mate ook
niet-staatse actoren een invloed hebben op de politieke besluitvorming op verschillende niveaus.
MLG wordt gedefinieerd als een ‘beleid creërend proces waarin autoriteit en invloed in het beleid
worden gedeeld over verschillende bestuursniveaus: subnationaal, nationaal en supranationaal
(Hooghe and Marks 2001p. 2). MLG heeft oog voor de rol van het regionale bestuursniveau in het
Europese beleidsproces4. In de literatuur werd over regionale participatie in Europese besluitvorming
gesproken als een ‘derde’ niveau, naast lidstaten en Europese instellingen (Bullmann 1997). Er is
geen academische overeenstemming over en het blijft onduidelijk in welke mate Europese regio’s in
staat waren om te profiteren van een versterkte rol in het beleidsproces binnen de meerlagige
bestuurscontext vandaag, zowel op het Europese als op het binnenlandse niveau (Bauer and Börzel
2010). Rond de eeuwwisseling werd duidelijk dat het ‘Europa van de regio’s’ in de sterke zin van het
woord geen realiteit zou worden. Het regionale bestuursniveau kreeg nooit de voorspelde
besluitvormingsbevoegdheid als volwaardig niveau naast de Europese instellingen en de lidstaten.
Onmiskenbaar zijn er wel nieuwe vormen van territoriale engagementen op het Europese niveau en
werden samenwerkingsvormen aangegaan tussen regio’s en staten om gemeenschappelijke posities
aan te nemen over Europese beleidsinitiatieven in het kader van gedeelde bevoegdheden in de
binnenlandse context. In de plaats van een Europa van de regio’s, verscheen een ‘Europa van
sommige regio’s, met grote verschillen tussen lidstaten en beleidsdomeinen (Bauer and Börzel 2010).
In mijn onderzoek gaat het precies om deze ‘sommige regio’s’, namelijk de sterke, zichtbare en

4

Het merendeel van de MLG studies start van een top-down visie kijkt naar de directe neerwaartse invloed van het Europese naar het

lidstaten niveau, waardoor de vraag naar veranderingen in strategisch handelen van regionale actoren vergeten wordt, het thema van dit
proefschrift.
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actieve regio’s met verregaande legislatieve bevoegdheden in federale of sterk gedecentraliseerde
lidstaten.
Voor mijn onderzoek is de discussie over het versterken of verzwakken van het nationale
bestuursniveau door Europese integratie enerzijds en de discussie over het Europa van, met of met
sommige regio’s zal zegevieren anderzijds niet van belang. Wat wel relevant is, is de
overeenstemming die bestaat over de verwevenheid tussen de bestuurslagen en de gewijzigde
opportuniteitsstructuren van regio’s met legislatieve bevoegdheden in de Unie. Verschillende
regionale politieke actoren én academici die hun gedrag bestuderen, conceptualiseren Europees
beleid niet langer als klassiek buitenlands beleid. De enorme reikwijdte van Europees beleid met een
direct effect op de lidstaten maakt het fundamenteel verschillend van klassiek buitenlands beleid. Ze
conceptualiseren het als binnenlands beleid en spreken dan ook over ‘domestic European policy’, of
binnenlands Europabeleid, wanneer over het vormgeven van Europees beleid wordt gesproken en de
rol van onder meer regionale actoren hierin (Jeffery 1997; Bourne 2004; Beyers and Bursens 2006).
Concreet ga ik hieronder in op literatuur die mogelijkheden en beperkingen van Europese
integratie voor regionale overheden beschrijft. Dit is interessant voor de centrale onderzoeksvraag,
die peilt naar strategiekeuzes van regionale overheden in binnenlandse staatshervormingen, waarbij
de focus op de handelingscontext ligt, waarvan de Europese Unie een wezenlijk onderdeel is. Welke
mogelijkheden en beperkingen beschrijft de academische literatuur voor regionale regeringen in het
kader van Europese integratie.

Mogelijkheden en beperkingen van Europese integratie voor regionale
overheden
Zo’n 60-80 procent van de wetgeving die door regionale overheden wordt behandeld, heeft een
oorsprong in de EU (Moore 2008). Europese integratie heeft dus zonder twijfel een enorme directe
impact op regionale bevoegdheden in erg uiteenlopende beleidsdomeinen. Regio’s handelen
vandaag in een post-soevereine staat waar autoriteit niet langer geconcentreerd is en de Europese
bestuurslaag
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opportuniteitsstructuur. Regionale overheden kunnen en zijn zelfs verplicht om hun preferenties en
belangen te kaderen op het sub- en het supranationale bestuursniveau, in de meerlagige
bestuurscontext dus (Hepburn 2007). De EU biedt regio’s incentives, in de vorm van subsidies,
vertegenwoordigingsrechten en toegang tot de beleidscyclus. Ook versterkt de Europese integratie
indirect de regionale legitimiteit in de meerlagige bestuurscontext (Kohler-Koch 2002). Maar er is een
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keerzijde aan de medaille, die steeds meer in de spotlight komt. Europese integratie wordt anderzijds
door sterke regio’s met legislatieve bevoegdheden steeds vaker gelinkt aan netto bevoegdheids- en
autonomieverlies (Jeffery 2004). Bevoegdheden glippen weg naar het Europese niveau, waar
regionale inbreng de besluitvorming ontgoochelde. De implementatiekost komt daarentegen wel op
hun schouders terecht. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van de
meerlagige bestuurscontext voor regionale regeringen (de centrale actor in dit proefschrift). Er is
eveneens aandacht voor de manier waarop deze relevant zijn voor de in hoofdstuk één geschetste
onderzoeksvraag.
Mogelijkheden
De Europese Unie vormt voor regionale entiteiten een bijkomende economische en politieke
opportuniteitsstructuur. De creatie van de interne markt maakte de regio’s afhankelijk van een
competitiedruk die nu Europees (en bij uitbreiding internationaal) speelt en niet langer wordt
beperkt door grenzen van de klassieke natiestaten. Verschillende economisch sterke regio’s konden
hiervan profiteren (Jones 2008; Swenden 2010 p. 19). Ook voor de economisch zwakkere regio’s
bood Europese integratie voordelen, met de komst van een sociale en territoriale agenda in de jaren
tachtig en negentig van de twintigste eeuw. Concreet konden zij profiteren van de subsidies in het
kader van Europese territoriale herverdelingspolitiek (Hepburn 2007). De lancering van het Europese
regionale beleid droeg bij tot een decentraliseringsdruk op de lidstaten. Regionalisme en Europese
integratie leken elkaar wederzijds te versterken (Keating 2005). Europese integratie was eveneens
een dynamische factor voor de versterking van politieke regionale belangen en identiteiten doordat
het een nieuwe context bood voor autonomievraagstukken (Lynch 1996; Jolly 2007; Elias 2009;
Hepburn 2010). Het supranationale economische kader bood bijvoorbeeld een extra troef voor
secessie, omdat ze de gevreesde economische gevolgen van politieke onafhankelijkheid zou
verzachten (Meadwell and Martin 2004; Dardanelli 2005). Europese integratie heeft een invloed op
de constitutionele- en beleidsdoelen van regionale partijen en is gebruikt in de ondersteuning van
territoriale politieke projecten (Hepburn 2007 p.25).
De verminderde betekenis van staatsgrenzen binnen de EU, biedt regio’s de mogelijkheid om
eigen of gemeenschappelijke belangen te definiëren en alleen of samen politieke en economische
strategieën uit te tekenen in de nieuwe ruimte van supraregionale integratie (Alesina and Spolaore
2003; Bartolini 2005). Europese integratie creëert nieuwe meerlagige opportuniteitsstructuren voor
politieke belangenvertegenwoordiging en biedt mogelijkheden voor nieuwsoortige partnerschappen
tussen verschillende regionale entiteiten (Bourne 2004). Hepburn concludeerde dat regionalistische
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partijen twee doelstellingen nastreven in de meerlagige bestuurscontext. Ten eerste is er het streven
naar constitutionele autonomiedoelstellingen in Europa, waarvan de vragen om het ‘Europa van de
regio’s’ en een ‘federaal Europa’ uitingen zijn. Daarnaast is Europa ook een mogelijke
capaciteitsverhogende factor voor regio’s in de vorm van EU-fondsen, participatie in Europese
transnationale netwerken en lobby-organisaties, en specifieke beleidsdoelstellingen zoals industrie,
landbouw- en visserij, immigratie en minderheidstalen (Hepburn 2010 p. 189).
Regio’s kunnen hun belangen via de nationale overheden naar het Europese niveau brengen,
maar ook rechtstreekse toegang tot de Brusselse instellingen en besluitvormingsarena’s zoeken.
Europese instellingen promoten gezamenlijke regionale initiatieven, door interreg projecten en Euroregio’s en Macro-regio’s, maar ook andere soort netwerken zoals de Four Motors for Europe, die op
de domeinen van technologische innovatie en promotie van externe handelssamenwerking focust
(Morata 2010). De creatie van het Comité van de Regio’s (hierna CoR) in 1994 met het Verdrag van
Maastricht creëerde een eerste formele politieke arena waar regionale standpunten op het Europese
bestuursniveau konden worden geuit. Ook al is er ontgoocheling over de beperkte impact door het
niet-bindende karakter van de adviezen en de wirwar aan leden, het CoR was wel de eerste formele
erkenning van een regionaal bestuursniveau. Het was een eerste formele stap in de richting van een
institutionele verzoening tussen botsende principes van de Europese ordening enerzijds en deze van
verschillende federale of sterk gedecentraliseerde lidstaten anderzijds. Daarnaast bracht Maastricht
een nieuw artikel 203 in het Verdrag, waardoor regionale ministers lidstaten konden
vertegenwoordigen in de Ministerraden. De regionale rol wordt daarnaast ook geuit via de nog
steeds groeiende groep aan regionale organisaties in de Europese politieke arena. Zo zijn er een 140
tal regionale informatiebureaus gevestigd in Brussel die regionale belangen trachten te verdedigen
bij de Europese instellingen. Naast participatie via het CoR, komt regionale participatie op EU niveau
er via drie kanalen: permanente kantoren/delegaties in Brussel (al dan niet onder de paraplu van de
nationale permanente vertegenwoordiging), coalities (AER, regleg, ) en regionale netwerken (interreg
ea). Donas, Beyers et al. (2011) geven een erg volledig en recent overzicht van alle mogelijke vormen
van territoriale vertegenwoordiging in Brussel. Het belangrijkste deel van de mogelijke kanalen om
EU-ervaring op te doen voor de regio’s zijn informeel (regionale kantoren, MEP’s, regionale
associaties) of consultatief (CoR). Högenauer stelde dat geen mogelijkheden bestaan voor de regio’s
om echte ’hard power’ uit te oefenen als regio (Högenauer 2010; Verboven, Beyers et al. 2011).
Het hierboven geschetste pallet aan mogelijkheden die de meerlagige bestuurscontext biedt
voor regionale actoren is relevant voor de in hoofdstuk één geschetste onderzoeksvraag. Ze
ondersteunt en concretiseert het vermoeden dat de Europese bestuurslaag geen complete afwezige
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kan zijn in regionaal strategische handelen in binnenlandse staatshervormingen. Toch bleek dit
bijvoorbeeld in het onderzoek van Beyers, Delreux en Steensels (2004) geen vanzelfsprekendheid te
zijn. Zij stellen vast dat de Europese implicaties van de binnenlandse staatshervormingen in België
niet goed doordacht werden bij aanvang. Hun onderzoek wees uit dat Europese argumenten geen
enkele rol speelden in de argumentatie van regionale politieke actoren in het debat over de
regionalisering van landbouw. Zij concluderen dat “Basically, politicians stressed domestic issues and
where ignorant of the Europe-level consequences” (Beyers, Delreux et al. 2004 P.41).5 Ook Swenden
stelt dat bij constitutionele hervormingen in België hebben weinig rekening gehouden met het
proces van Europese integratie. ‘Hardly any thought was given on how the domestic distribution of
competencies would match the European legal order. European regulation sometimes crosscuts the
domestic distribution of competencies.’ (Swenden 2010 p. 20). Dit neemt echter niet weg dat
institutionele parameters op het EU niveau wel een effect hadden op de binnenlandse
staatshervormingen (Jans and Tombeur 2000).
De doorwerking van de Europese bestuurslaag kan een ondersteunend argument zijn in
binnenlandse staatshervormingen. Zo kan de regionalisering van bevoegdheden beargumenteerd
worden door de harmoniserende werking van Europees beleid in verschillende domeinen. Hier is
nationale harmonisatie namelijk niet langer noodzakelijk. Of stuurt de kennis van de mogelijkheden
van de meerlagige bestuurscontext en van manieren waarop in andere lidstaten op gelijksoortige
uitdagingen ingespeeld de handelingsmogelijkheden. Buitenlandse voorbeelden en Europese kennis
en expertise kunnen inspirerend zijn en tot een betere en efficiëntere strategie (en vervolgens
beleid) leiden omdat het aangepast is aan de mogelijkheden en beperkingen van de prominente
Europese bestuurslaag.
Beperkingen
De belangrijkste beperking die Europese integratie met zich meebracht voor regio’s met legislatieve
bevoegdheden is het bevoegdheidsverlies door Europeanisering van (gedeelde of exclusieve)
regionale bevoegdheden (Bourne 2004 p.5). Ook het nationale bestuursniveau wordt geconfronteerd
met een Europese bevoegdheidsoverdracht, maar tegenover dit autonomieverlies staat voor hen
rechtstreekse inspraak in de Europese besluitvorming. Regio’s met legislatieve bevoegdheden
worden daarentegen geconfronteerd met de institutionele onmogelijkheid om zelf rechtstreeks op

5

Deze Europese argumenten werden echter wel teruggevonden bij andere actoren, zoals ambtenaren en vertegenwoordigers van
betrokken belangengroepen.
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het Europese niveau de eigen belangen te verdedigen (Högenauer 2010). De compensaties die hen
door middel van binnenlandse coördinatiestructuren in het kader van het Europabeleid werden
toegekend zijn erg verschillend6. De logica van geïnstitutionaliseerde decentralisatie in federale en
gedecentraliseerde lidstaten sluit niet naadloos aan bij de institutionele structuur van de EU. Het
Europese principe van eenheid van staat was vanaf de aanvang van de Europese integratie moeilijk
verzoenbaar met de geregionaliseerde bevoegdheden in verschillende landen, zoals het federale
Duitsland.7 Door de onmogelijkheid van een splitvote zijn veel van de exclusief regionale
bevoegdheden in verschillende lidstaten dit in de praktijk niet langer.
De bestuurlijke ruimte wordt beperkt door het harmoniserende beleid van de EU en het
steeds ruimere en verregaandere toepassingsveld van direct Europese wetgeving (Mair 2006). Ook
de keuze over beleidsinstrumenten en beleidsrepertoire is beperkt door de verregaande
doorwerking van het Europese beleid op de verschillende bestuursniveaus in lidstaten. Niet enkel
voor het nationale en regionale niveau, maar ook voor lokale besturen.
In 1990 ebde het geloof in het ‘Europa van de regio’s’ bij vele regionale actoren en partijen
weg omdat het CoR niet veel meer dan een praatbarak bleek, de homogeniseringsbewegingen die de
eenheidsmarkt met zich meebracht de regionale competitiviteit ondermijnden en de macht bij de
centrale overheden in de Raad van Minister gecentraliseerd bleef. Europa werd niet langer als een
belangrijke opportuniteit, maar zeker ook als een beperkende factor gezien (Jeffery 1997; Hepburn
2007). Economisch sterke regio’s die al een behoorlijke mate van zelfbestuur kennen, beginnen
Europa in belangrijke mate eerder als een struikelblok dan als een extra opportuniteit te zien
(Hepburn 2007). Onder meer omdat het in belangrijke mate regionale bevoegdheden zijn die worden
overgeheveld, eerder dan nationale. Europese integratie wordt op die manier gelinkt aan netto
bevoegdheids- en autonomieverlies voor de regio (Jeffery 2000; Jeffery 2007). De opportuniteiten en
uitdagingen van Europese integratie voor regionale entiteiten kregen plots een heel andere invulling
en recenter onderzoek heeft ook aangetoond dat deze sterke regio’s en minority nations in de eerste
plaats misschien geen winnaars van Europese integratie zullen zijn (Elias 2009). De magere oogst in
het het Lissabonverdrag, waar een aantal regionale eisen niet werden ingewilligd, bevestigde de
ontgoocheling in het Europa van de regio’s. Regionale actoren zagen meer heil in de piste van de

6

De variabele ‘formele EU-ervaring’ beschrijft voor de verschillende regionale entiteiten in dit onderzoek deze mogelijkheden. Een
empirische invulling is beschreven in hoofdstuk vier.
7

Met een Belgisch constitutioneel principe als in foro interno, in foro externo (dat Belgische deelstaten toelaat eigen buitenlands beleid te
voeren voor binnenlandse bevoegdheden) in combinatie met het ontbreken van een normenhiërarchie en exclusief regionale
bevoegdheden is het in wezen onverzoenbaar.
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centrale overheid naar EU toe (Roelen, Deforche et al. 2011) of onafhankelijkheid en volwaardig
lidmaatschap. De idee dat Europese integratie netto bevoegdheidsverlies betekent, deed de Duitse
Länder van strategie veranderen. Deze ging van een zogenaamde ‘Let us in’ strategie naar een
strategie onder de noemer ‘Leave us alone’ (Jeffery 2007). Europese wetgeving tast regionale
autonomie en bevoegdheden aan en integratie een halt toeroepen en duidelijke garanties op
bevoegdheidsafbakening waren antwoorden van Duitse Länder (zie beschrijving van onderzoek
Jeffery in hoofdstuk 1). De mogelijkheden blijken beperkter en regio’s hebben het gevoel steeds
minder
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De beperkingen die hierboven werden opgesomd zijn relevant voor de onderzoeksvraag
omdat ze argumenten aanleveren voor een geëuropeaniseerde regionale strategie wanneer over
bevoegdheden, instellingen, intergouvernementele relaties of zelfs concrete beleidsinstrumenten
wordt onderhandeld. Beslissingen over deze thema’s in een binnenlandse context hebben steeds (al
dan niet voorziene) Europese consequenties.

Plaats van de EU en Europeanisering in het onderzoek
De formulering van de onderzoeksvraag in dit proefschrift kan verwarring creëren over de plaats van
de EU in het bijhorende design. Wordt de EU geconceptualiseerd als onafhankelijke variabele of als
afhankelijke? Het antwoord hierop is: geen van beide. De Europese context wordt namelijk als een
constante factor beschouwd en komt als zodanig niet als variabele naar voren in het design. De
meerlagige bestuurscontext, die het gevolg is van Europese integratie (in combinatie met nationale
regionaliseringsprocessen), is de gemeenschappelijke context waarbinnen in dit proefschrift gedrag
van regionale overheden wordt bestudeerd. Uiteraard is de aanwezigheid van de Europese
bestuurslaag wel cruciaal, precies omdat op de Europeanisering van de strategie wordt gefocust, wat
onzinnig zou zijn buiten de politieke context van Europese integratie.
Wanneer de invloed van Europese integratie op actoren in binnenlandse politieke systemen
wordt bestudeerd, duikt de term ‘Europeanisering’ snel op. Europeanisering is in de literatuur voor
erg verschillende zaken gebruikt. Ik gebruik Europeanisering als term, die wijst op de mate waarin
Europese integratie een rol speelt in strategiekeuzes, maar niet als een theoretisch kader, dat
verklaring zoekt voor het mechanisme of de uitkomst van doorwerking van Europese integratie op
structuren, culturen of beleid in lidstaten. Het is nuttig een korte schets te geven van de brede
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waaier aan Europeaniseringsonderzoek en te verduidelijken hoe dit onderzoek zich hierbinnen
posititoneert.
Europeaniseringsonderzoek heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat het de binnenlandse
politiek tracht te begrijpen vanuit Europese ontwikkelingen. Sommige toepassingen ervan zijn
bruikbaar als inspiratiebron voor dit onderzoek, andere veel minder. Definities van Europeanisering
als ‘centrale doorwerking van Europese integratie in het nationale bestuurssysteem’ (Olsen 2002
p.923) of ’binnenlandse aanpassing aan Europese integratie’ (Graziano and Vink 2007) is een
toepassing waaronder de thematiek van dit proefschrift zou kunnen vallen. Toch kies ik ervoor om
Europeanisering enkel als term en niet als theoretisch kader niet te gebruiken. Ik opteer daarentegen
wél voor institutionalisme als breed theoretisch uitgangspunt. Het bewust vermijden van
Europeanisering als theoretisch kader gebeurt omwille van het naar mijn oordeel problematische
karakter van een bepaald deel van de Europeaniseringsliteratuur. Zo pretendeert het in sommige
toepassingen een theorie te zijn waarvan hypotheses kunnen worden afgeleid en die verklaring biedt
voor de binnenlandse aanpassingen aan Europese integratie (wat precies als definitie van
Europeanisering wordt gebruikt). Omwille van de ambiguïteit die bestaat tussen het proces en de
uitkomst van Europeanisering plaats ik mijn onderzoek liever niet binnen de noemer van
Europeanisering als theorie. De onderzoeksresultaten van het Europeaniseringsonderzoek zijn in veel
gevallen wel erg interessante startpunten (zoals bijvoorbeeld Börzel 2002; Beyers, Delreux et al.
2004; Morata 2004; Dardanelli 2005; Bursens 2007; Eppler 2010). En verschillende van de
gehanteerde centrale concepten uit dit proefschrift werden ook ontwikkeld of gebruikt in
Europeaniseringsonderzoek. Het helpt om de probleemstelling beter te begrijpen en de manier
waarop Europese integratie doorwerkt in regionaal strategisch handelen te beschrijven en verklaren,
ook al kijkt het merendeel van de literatuur over Europeanisering naar het effect op actoren op het
nationale niveau (zie bijvoorbeeld Goetz and Hix 2001; Mair 2001; Featherstone and Radaelli 2003),
en slechts beperkt naar het regionale niveau (wel in volgende gevallen Roller and Sloat 2002; Baetens
and Bursens 2005; Dardanelli 2005; Hepburn 2007; Bursens and Deforche 2008). Hieronder geef ik
een kort overzicht van de Europeaniseringsliteratuur en de manier waarop het bruikbaar is voor dit
onderzoek.
In de klassieke benadering van de Europeanisering gaat men ervan uit dat Europese
integratie een aanpassingsdruk met zich meebrengt die groter of kleiner kan zijn naargelang de ‘fit’
of ‘misfit’ tussen het Europese en het binnenlandse bestuurlijke systeem. Dit is de klassieke topdown benadering (Knill and Lehmkuhl 2002; Börzel 2005). Deze aanpassingsdruk wordt gemedieerd
door factoren op het binnenlandse niveau en leidt tot meer of minder aanpassingen in de
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binnenlandse context. Verschillen of gelijkenissen in Europeanisering worden door de combinatie
van misfit en instituties verklaard (Risse, Cowles et al. 2001). Politieke instituties en actoren reageren
op veranderende mogelijkheden en uitdagingen gecreëerd door het proces van Europese integratie.
De klassieke top-down conceptualisering van Europeanisering is voor dit onderzoek niet
geschikt door de eenzijdige benadering. Een meer recentere groep van Europeaniseringsonderzoek
ziet het ruimer. De visie van ‘bottum-up’ wordt gecombineerd met de ‘top-down’ benadering en
Europeanisering wordt geconceptualiseerd als een ‘two way process’ (Börzel 2002 p.193). Er is dus
een gelijktijdig proces van Europeanisering als handelingsdruk (invloed van de EU op lidstaten)
enerzijds, gecombineerd met Europeanisering als vergroting van de politieke opportuniteitsstructuur.
De top-down Europeanisering gaat van een misfithypothese uit, terwijl voor de bottum-up hypothese
een misfit niet langer een noodzakelijke voorwaarde is. De manier waarop regionaal strategisch
handelen een potentiële invloed van de Europese bestuurslaag ondervindt, is niet noodzakelijk het
gevolg van een ‘onaangepastheid’ tussen Europees en binnenlands beleid, processen of instituties
(Börzel and Risse 2000 p.5). Deze conceptualisering van Europeanisering werd in diverse
onderzoeksprojecten gebruikt, waarvan er verschillende ook empirisch aansluiting vinden bij de
probleemstelling in dit proefschrift (zie bijvoorbeeld Börzel 2002; Dardanelli 2005; Hepburn 2007;
Eppler 2010). Deze aanpak start vanuit de binnenlandse context en bekijkt vervolgens welke
veranderingen hierin aan de factor EU integratie kunnen worden toegewezen. De manier waarop
Europese integratie een potentieel effect heeft op het regionaal strategisch handelen wens ik ook
breder te bekijken dan een zuivere top-down Europeaniseringsaanpak die veranderingen in de
strategie begrijpt in functie van veranderingen op het supranationale niveau. Europeanisering kan
ook bekeken worden als een veel complexer proces waarbij actoren evenveel sturing proberen te
geven aan Europese integratie als ze er een directe invloed van ondervinden (zie bijvoorbeeld
Radaelli and Pasquier 2006).
Deze recentere Europeaniseringsliteratuur erkent dus expliciet dat Europese integratie niet
door alle politieke actoren op eenzelfde manier wordt gezien en hierdoor ook de reacties
verschillend kunnen zijn. “European signals are interpreted and modified through domestic traditions,
institutions, identities and resources in ways that limit the degree of convergence and
homogenization” (Olsen 2002 p. 936). En hier komt het centrale belang van instituties, binnenlandse
systeemkenmerken, naar voren. De antwoorden die op de veranderende context van
Europeanisering worden geboden zijn dus zowel actor als context-specifiek. “Developments on the
supranational level are perceived and interpreted by contextually embedded actors who filter their
external environment through a specific set of interpretative lenses constituted by ideology,
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experiences and objectives” (Díez Medrano 2003). Ook ik ga er in dit proefschrift vanuit dat
antwoorden op Europese integratie best erg verschillend kunnen zijn, precies omdat ze gefilterd
worden door kenmerken van zowel de actor als de context. Het verklarende kader in dit proefschrift
(actor-centered institutionalisme) start vanuit dit uitgangspunt en formuleert hypotheses over zowel
context- als actor-gerelateerde institutionele variabelen. Ik bestudeer regionaal strategisch handelen
dus vanuit de specifieke historische, partijpolitieke en institutionele context. Deze aanpak is op zich
weinig gestructureerd en heeft risico’s. Zoals Olsen al formuleerde zijn er verschillende mogelijke
interveniërende variabelen waarvan de invloed moeilijk analytisch te isoleren is. Dit maakt causale
verbanden leggen erg moeilijk en complex (Olsen 2002). Net zoals veel Europeaniseringsonderzoek
(Bulmer 2007) ook doet, grijp ik hier opnieuw naar institutionalistische theorieën om de
waargenomen gelijkenissen en verschillen in de binnenlandse aanpassing aan het Europese
integratieproces te begrijpen en verklaren. Ik verklaar regionaal gedrag niet vanuit de Europese
context, maar zoek verklaring in institutionalisme om regionaal gedrag tegen de achtergrond van een
meerlagig systeem te bestuderen (waarin de Europese bestuurslaag een constante is).
Europeanisering is het label voor één van de twee afhankelijke variabelen in dit proefschrift, namelijk
dit strategiekenmerk dat wijst op een invloed van de Europese bestuurslaag op strategiekeuzes. Ik
gebruik Europeanisering als term voor een feitelijke toestand, en dus als uitkomst eerder dan als
verklarend proces.
Nadat ik heb beargumenteerd waarom ik me niet in de Europeaniseringsliteratuur
(geconceptualiseerd als theorie) inschrijf, volgt hieronder een overzicht van de literatuur waarin dit
onderzoek en de betrokken variabelen wel ingebed zijn. De bestaande literatuur over dit thema of
aanverwante thema’s werd gescreend om mogelijke verklarende variabelen te selecteren waarvoor
een verband met regionaal strategisch handelen theoretisch kon worden afgeleid. Deze centrale
elementen van dit proefschrift komen hieronder aan bod. Eerst de twee dimensies van regionaal
strategisch

handelen,

geconceptualiseerd

als

twee

afhankelijke

variabelen,

namelijk

‘Europeanisering’ en ‘conflict’. Vervolgens zijn de onafhankelijke variabelen, binnenlandse
systeemkenmerken, aan de beurt. Hier staat de theoretische literatuur centraal van waaruit de
concrete hypothesen voortvloeien.
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Wat beschrijven en verklaren? De afhankelijke variabelen
De actor in dit proefschrift is de regionale regering, samengesteld uit één of meerdere
regeringspartijen. De uitvoerende macht onderhandelt in de staatshervorming en staat dus centraal.8
Het is wel belangrijk om te onderstrepen dat deze uitvoerende macht kan wijzigen doorheen de
casus, of met andere woorden doorheen de opeenvolgende fases in de beleidsvormingscyclus.
Wat wordt bestudeerd is het strategisch handelen van deze actor, de actie die de regering
onderneemt om de beslissingen te beïnvloeden in de richting van de eigen preferenties. Dit is
meteen de te verklaren factor in dit onderzoek. De definitie van regionaal strategisch handelen luidt:
de manier waarop getracht wordt vooraf gedefinieerde preferenties te bereiken. Deze preferenties
worden in dit onderzoek als gegeven beschouwd. Ik maak de assumptie dat alle betrokken regio’s
meer regionale autonomie wensen en/of meer invloed op het nationale/federale niveau. Onder
meer door de redelijk beperkte tijdspanne waarbinnen de bestudeerde staatshervormingen
plaatsvinden, is het verantwoord te veronderstellen dat de globale preferenties inzake
constitutionele status op een geaggregeerd niveau gelijkaardig en constant zijn. Dit neemt niet weg
dat de beleidspositie die regionale overheden in concrete dossiers innemen soms kan afwijken. Maar
dit vormt geen probleem voor dit onderzoek. De preferenties van de actoren zijn minder relevant
precies omdat de handelingen van de regionale actor en niet de uitkomst van de hervorming van
belang zijn in dit onderzoek. De focus van dit onderzoek ligt niet op wat de regio’s finaal hebben
bereikt in de hervorming. De doelstelling is dus niet het verklaren van het verwezenlijken van de
preferenties, maar wel het beschrijven en verklaren de manier waarop ze hebben gehandeld, wat
karakteriserend was voor hun aanpak in de onderhandelingen. Dat laatste is potentieel één van de
verklaringen voor het verwezenlijken van de preferenties, maar dat is dus niet de onderzoeksvraag.
De factor ‘regionaal strategisch handelen in een meerlagige bestuurscontext’ wordt gemeten
aan de hand van twee dimensies, ‘Europeanisering’ aan de ene kant en ‘mate van conflict’ aan de
andere kant. Deze twee dimensies worden in het design als twee afhankelijke variabelen beschouwd,
geconceptualiseerd en geoperationaliseerd. Er zijn uiteraard nog meer mogelijke onderdelen of
dimensies in regionale strategieën die zouden kunnen worden belicht, maar waarvoor hier dus niet

8 Door de verschillen in type hervorming en juridische procedure die ermee samenhangt, is de rol van de geselecteerde regionale actor
verschillend in elke hervorming. Zo kan slechts één regio betrokken zijn, zoals in het geval van Catalonië en Schotland of alle regio’s
betrokken en betreft het een globale hervorming op nationaal niveau. Ook de procedures zijn erg verschillend, van gewone tot bijzondere
meerderheden. Van goedkeuring in beide kamers van het nationale parlement over bijkomende goedkeuringen in de regionale
parlementen tot zelfs ratificatie door de bevolking in een referendum. Meer hierover in de empirische hoofdstukken.
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gekozen is. Zo kan de actor diverse onderdelen van de onderhandeling trachten te beïnvloeden, zoals
de inhoud, de machtsbalans of het klimaat en hierin verschillende mate van flexibiliteit tonen.
De keuze om, naast de vele andere mogelijkheden, voor deze twee dimensies van regionaal
strategisch handelen te kiezen, hangt samen met de meerlagige bestuurscontext waarop in dit
onderzoek gefocust wordt. De dimensie ‘Europeanisering’ peilt naar de impact van Europese
integratie op het strategisch handelen. De keuze om ook de dimensie ‘conflict’ van de regionale
strategie op te nemen hangt samen met de casusselectie9 enerzijds (bijvoorbeeld verscheidenheid in
type regio, namelijk nationalistische politieke en culturele bewegingen, verschillen in meerlagige
partijsystemen en aanwezigheid van NSWP’s met regionalistische agenda) en het karakter van
belangrijke politieke beslissingen (high politics) als staatshervormingen anderzijds. Vanuit theoretisch
oogpunt is de is de dimensie conflict van regionale strategieën erg relevant. De meerlagige
bestuurscontext wordt gekenmerkt door een meerlagig partijsysteem. De literatuur van multi-level
party politics die dit thema bestudeert wijst op de verschillende handelingsmogelijkheden van
partijen op het regionale bestuursniveau (zowel regionale afdelingen van SWP’s als NSWP’s). De
dimensie conflict zoals ze in dit proefschrift werd geoperationaliseerd vormt een theoretisch relevant
concept dat inspiratie vond in deze literatuur. Door de ruime en originele empirische data hierover
levert dit proefschrift ook een bijdrage aan deze literatuur.

Rol en invloed van de EU in de regionale strategie: variabele ‘Europeanisering’
Regio’s kunnen bij hun strategisch handelen rekening houden met andere bestuurslagen (Jeffery
2000; Roller and Sloat 2002; Nagel 2004). Ze kunnen de effecten van het onderhandelde akkoord op
bijvoorbeeld het lokale bestuursniveau, maar ook op het Europese of zelfs internationale
bestuursniveau inschatten en hierop anticiperen. In dit proefschrift ligt de focus op de invloed van de
meerlagige bestuurscontext op regionaal strategisch handelen. Ik bestudeer een binnenlandse
staatshervorming en zoek dus naar een potentiële rol en invloed van de EU in de regionale
strategiekeuzes in deze binnenlandse hervorming. Zo kan de regio ook aan beleidsleren doen door
over het muurtje te kijken naar andere Europese regio’s die in een gelijkaardige meerlagige
bestuurscontext functioneren en gelijkaardige uitdagingen en beperkingen ervaren. Ook is het
mogelijk om de eigen standpunten en strategie kracht bijzetten door argumenten met een Europese
inslag. Wanneer de regionale actor rekening houdt met wat zich op het Europese bestuursniveau
afspeelt, is het regionaal strategisch handelen geëuropeaniseerd. De potentiële invloed van het

9 Een verantwoording voor de casusselectie is weergegeven in hoofdstuk 3: Methodologie
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Europese bestuursniveau staat centraal wanneer de binnenlandse hervorming wordt bestudeerd.
Het gaat in de eerste plaats over de mate waarin de Europese integratie speelt in hoe regionale
overheden zich opstellen bij binnenlandse staatshervormingen. Het is wel belangrijk om te bepalen
wat ik versta Europese integratie. Dit heeft namelijk implicaties voor hoe de invulling en
operationalisering van de dimensie Europeanisering gebeurt. Europese integratie als concept is erg
breed en bevat economische, sociale, culturele en politieke integratie. In de behandeling van deze
onderzoeksvraag wordt met Europese integratie in de eerste plaats op politieke integratie gefocust.
Nooit eerder werd in de literatuur een strategie in een binnenlandse hervorming bekeken
vanuit de ooghoek van Europese integratie en werd op een gelijkaardige manier een
geëuropeaniseerde strategie geconceptualiseerd. Voor de operationalisering van deze variabelen kon
ik dus niet terugvallen op voorgaand onderzoek10. Deze afhankelijke variabele wordt gedefinieerd en
gemeten op basis van het voorkomen van drie indicatoren. Voor de concrete operationalisering van
deze en ook de andere afhankelijke en onafhankelijke variabelen verwijs ik graag naar het
methodologische hoofdstuk drie.

Mate van conflict in de regionale strategie: variabele ‘conflict’
De tweede dimensie van regionaal strategisch handelen is de variabele ‘conflict’ en kan waarden
aannemen tussen de polen ‘conflictueus’ en ‘niet-conflictueus’. Deze variabele geeft een indicatie
van de sfeer tijdens de onderhandelingen en de mate van vertrouwen tussen de betrokken actoren
(Moreno 2002; Lorenz 2011). Het is niet zozeer de positie op zich, maar de stijl van onderhandelen
die van belang is. Ook hier vond ik nergens in de literatuur eenzelfde concrete bruikbare
conceptualisering en operationalisering terug. Er is echter wel veel over strategisch handelen
geschreven in de politieke wetenschappen, vanuit verschillende ooghoeken. Hieruit is inspiratie
geput voor de conceptualisering en operationalisering in dit onderzoek, die in detail wordt
uitgewerkt in hoofdstuk drie. In de besluitvormingsliteratuur wordt erkend dat de manier waarop
actoren met een beleidsprobleem omgaan en de moeilijkheid van besluitvorming samenhangt met
de modaliteiten waaronder overeenstemming moet worden bereikt (Scharpf 1988). Een dimensie
van deze modaliteiten is de toegepaste besluitvormingsregel (unaniem, meerderheid of
unilateraal/hiërarchisch). De tweede dimensie van deze modaliteiten is ingesteldheid van de

10 De conceptualisering en operationalisering werd wel afgetoetst bij mensen uit de beleidspraktijk, concreet vonden vier gesprekken in
regionale vertegenwoordigingsbureaus in Brussel plaats in 2007.
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participanten en van de strategieën die ze hanteren om de uitkomst te beïnvloeden. Er is in de
literatuur geen overeenstemming over terminologie, maar allen wijzen wel op een attitude of stijl
van de actoren. Scharpf beschreef hoe de stijl van de onderhandelaars in grote institutionele
hervormingen kan verschillen, variërend van onderhandelen vanuit een zelfbelang naar meer
solidair, probleemoplossend onderhandelen (Scharpf 1988; Scharpf 2006). Hij zag in een aangepaste
onderhandelingsstijl een uitweg voor zijn welgekende joint-decission trap, zowel in het Duitse
federale systeem als in de Europese Unie (Scharpf 1988; Scharpf 2006). Olsen maakte de
onderverdeling in ‘problem-solving’, ‘bargaining’, ‘mobilization’ en ‘confrontation’. Ook hierin zit
conflict als een belangrijk kenmerk. En ook Hischman (1970) met zijn klassieke benadering van exit,
voice en loyalty focuste op de keuze voor conflict en confrontatie in strategisch handelen van
actoren, die verklarend zijn voor de exit-optie. Hirschman was bijvoorbeeld een inspiratiebron voor
concrete indicatoren (zoals de wil om een akkoord te bereiken) die de bouwstenen vormen voor de
conceptualisering en meting van de afhankelijke variabele ‘mate van conflict in het regionale
strategisch handelen’. Ook Lorenz (2011) focus op ‘patterns of behaviour’ van actoren in
staatshervormingen. Haar conceptualisering van ‘interaction orientation’ bij de betrokken actoren is
gebaseerd op twee criteria: de eerste maakt de inschatting of enkel de actor zelf, of ook anderen
gebaat zijn bij de uitkomst. De tweede focust op de wil om een akkoord te bereiken. De actor kan
zich in de hervorming op vier manieren opstellen: ‘individualistic’, ‘competitive’, ‘co-operative’ en
‘altruistic’. De operationalisering van de variabelen in dit proefschrift is uitgewerkt in hoofdstuk drie.
Naast beschrijven heeft dit proefschrift ook de doelstelling om convergentie en divergentie in
regionaal strategisch handelen te verklaren. De impact van vier onafhankelijke variabelen op het
regionaal strategisch handelen wordt onder de loep genomen. Institutionalisme en comparatief
federalisme liggen achter de hypothese van de contextvariabelen ‘institutionele setting’ en ‘EUervaring’. De actor-geïnspireerde partijpolitieke verklarende variabelen zijn ingebed opnieuw igebed
in de theoretische school van institutionalisme en zijn in het bijzonder geïnspireerd door het multilevel party politics onderzoek. Hieronder volgt de definiëring en operationalisering van de vier
onafhankelijke variabelen in dit proefschrift.
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Op weg naar verklaring vanuit binnenlandse context– en
actorkenmerken: de onafhankelijke variabelen
Dit proefschrift behandelt het gedrag van vijf Europese regio’s met legislatieve bevoegdheden in
Europese lidstaten in het kader van binnenlandse staatshervormingen. Dit onderzoek heeft twee
centrale doelstellingen. Een eerste is een gedetailleerde beschrijving geven van het regionaal
strategisch handelen vanuit een innovatief perspectief, namelijk de meerlagige bestuurscontext. Dit
gebeurt in hoofdstuk vijf. Een tweede doelstelling is een aantal factoren te bekijken die verklaring
kunnen bieden voor gelijkenissen en/of verschillen in strategiekeuzes. Hoofdstukken zes en zeven
beschrijven het effect van contextvariabelen op strategiekeuzes. Hieronder beschrijf ik de
theoretische uitgangspunten van dit verklarend kader. Daarna volgt een overzicht van de literatuur
van waaruit de onafhankelijke variabelen en hun theoretisch verwacht verband met de twee
dimensies van strategisch handelen zijn afgeleid. Ik vond het belangrijk om telkens een verband te
kunnen leggen met beide afhankelijke variabelen. Op die manier kan als de empirie uitwijzen of er
eventueel tussen beide dimensies een verband kan worden gelegd. De hypotheses zouden zo kunnen
worden doorgetrokken naar een combinatie van de twee dimensies van regionaal strategisch
handelen.
De vier onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn allen institutionele variabelen. Ik
maak een onderverdeling naar twee subcategorieën institutionele variabelen, die elk een eigen
theoretisch inbedding hebben. Twee zijn eerder context-gerelateerd en twee actor-gerelateerd.
Hieronder komen ze allen aan bod.

Institutionalisme en het samenspel van actor en context
Het uitgangspunt van het verklarende onderdeel van dit proefschrift is institutionalisme. De centrale
theoretische verwachting is dat institutionele variabelen een invloed hebben op de strategiekeuzes
van regionale actoren. Elke lidstaat wordt gekenmerkt door een combinatie van unieke binnenlandse
systeemeigenschappen, waarvan wordt verwacht dat ze een effect zullen hebben op de manier
waarop regionale actoren handelen in staatshervormingen. Institutionalisten stellen dat de context
bepalend is voor de bril die de regionale regering opzet (al dan geüropeaniseerd) en de houding die
ze aanneemt (mate van conflict).
Het nieuw institutionalisme (Scokpol 1985; Hall 1986; March and Olsen 1989; Pierson 2004)
is een middle-range theorie (Merton 1968) die erg vaak gebruikt wordt in de sociale wetenschappen.
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Het was een reactie op de behavioristische visie op vergelijkende studies van politieke systemen
waarbij weinig aandacht was voor de socio-economische en politieke structuren die bepalend zijn
voor gedrag in verschillende nationale contexten (Steinmo, Thelen et al. 1992). De centrale stelling is
dat politiek handelen gemedieerd wordt door de institutionele setting waarbinnen dit handelen
plaatsvindt. De actor zal dus zijn gedrag aanpassen aan wat institutioneel mogelijk en gepast is in een
gegeven context (Steinmo, Thelen et al. 1992: 8 ). De analyse in dit proefschrift start vanuit actoren
(regionale regeringen) die bepaalde preferenties hebben en waarvan de gedragskeuzes in een
politiek proces (staatshervorming) gestuurd worden door de institutionele setting waarbinnen dit
politiek handelen plaatsvindt. De institutionele structuur verdeelt macht en stuurt politieke
strategieën (Erk 2008). De meest gebruikte definitie van instituties in de nieuw-institutionalistische
literatuur is deze van Peter Hall: “The formal rules, compliance procedures, and standard operating
practices that structure the relationship between individuals in various units of the polity and
economy” (Hall 1986). Er bestaat een levendig debat over de reikwijdte van de definitie van
instituties. In dit onderzoek hanteer ik een erg brede definitie en bevat alle structurele en culturele
regels, procedures en praktijken in de maatschappij en staat die een invloed hebben op de manier
waarop politieke actoren preferenties definiëren en (machts)relaties met anderen structureren.
Er bestaan verschillende onderverdelingen en scholen binnen het globale theoretische
uitgangspunt. De drie meest gebruikte zijn ‘historisch’, ‘rational choice’ en ‘sociologisch’
institutionalisme (March and Olsen 1989; Hall and Taylor 1996). Een zuiver sociologische invulling van
institutionalisme dat veronderstelt dat actoren steeds handelen volgens culturele normen en
institutionele regels is voor dit onderzoek onrealistisch. Zoals de definitie van regionaal strategisch
handelen beschrijft is het een intentionele actie van de actor, die erop gericht is bepaalde
doelstellingen te behalen. De andere kant van de slinger, de visie die stelt dat rationele
doelstellingen en belangen worden nagestreefd, ongeacht de actor, het tijdskader of de sociaal,
culturele setting, is eveneens onwaarschijnlijk. Het historisch institutionalisme gaat uit van
historische determinatie en padafhankelijkheid en begrijpt beleidsprocessen doorheen de tijd. Het
centrale argument is dat keuzes die in het verleden werden gemaakt de mogelijkheden voor huidig
gedrag bepalen (Steinmo, Thelen et al. 1992: 8 ).
Het uitgangspunt van dit proefschrift past best in een vierde visie van institutionalisme, dat
kenmerken van de drie hierboven onderscheiden institutionele scholen omvat, het actor-centered
institutionalisme. Scharpf (1997 P. 37) stelt dat het actor-centered institutionalisme een kader is dat
beleidsprocessen conceptualiseert die worden gedreven door de interactie tussen individuele en
collectieve actoren begiftigd met bepaalde capaciteiten en specifieke cognitieve en normatieve
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oriëntaties, binnen een institutionele setting en een gegeven externe situatie. De actor in dit
proefschrift is de regerings(coalitie). De regering is samengesteld uit de partijen die hier deel van
uitmaken.11 Eerder suggereerde Gary Marks (1997) al om de strategieën van nationale overheden in
de meerlagige bestuurscontext te bestuderen vanuit een actor-centered approach. Hij focust op een
verklaring voor de uitkomst van de strategie (bevoegdheidsverschuivingen in de eerste plaats) van
het nationale niveau, ik bekijk het proces vanuit het regionale bestuursniveau en neem hiermee een
andere focus. Ook Bolleyer hanteerde het actor-centered institutionalisme als kader voor
verklaringen van regionale regeringskeuzes (Bolleyer and Börzel 2010). Ook Lorenz (2011) bekeek
constitutionele onderhandelingen door de bril van actor-centered institutionalisme. Zij wees erop dat
naast belangen van de betrokken actoren ook hun ‘interaction orientation’ een belangrijke variabele
is om constitutionele amendementen te verklaren.
Actor-centered institutionalisme biedt een integratie van actor-theoretische of rationalchoice ideeën enerzijds en institutionele of structuralistische visies anderzijds (Scharpf 1997). Dit
theoretisch uitgangspunt veronderstelt dat regionaal strategisch handelen wordt bepaald door een
aantal contextspecifieke en actorspecifieke factoren. Deze contextvariabelen zijn bepalend voor de
manier waarop regionale actoren de meerlagige bestuurscontext zien en erop reageren. De
instituties zijn belangrijke verklarende factoren voor de interactievormen tussen de actoren. Ik maak
de veronderstelling dat de binnenlandse institutionele setting een invloed heeft op de twee
dimensies van regionaal strategisch handelen. Eens instituties bestaan en actoren zich hierop
baseren in hun handelen is institutionele verandering moeilijk want kostelijk. Instituties zijn dus
moeilijk aan te passen of te verwerpen, zelfs wanneer de omstandigheden die hen oorspronkelijk
deden ontstaan en noodzakelijk maakten veranderd zijn.
Conform het theoretische startpunt van institutionalisme wordt verwacht dat de Europese
inbedding voor een aanpassingsdruk zorgt, die voor alle regio’s dezelfde is. Waar wel verschillen in
bestaan, zijn binnenlandse institutionele kenmerken. Het is dus correcter te spreken van
verschillende meerlagige bestuurscontexten waarmee regionale actoren worden geconfronteerd.
Volgende stellingen ondersteunen dit theoretisch standpunt. “Organisations confronted with similar
‘external challenges’ still ‘respond in their own terms, mobilizing resources they have accumulated
over time, and following pre-existing institutional logics” (Kassim, Peters et al. 2001 p. 237)

11

De actor is variabel en kan wijzigen doorheen de fases van de beleidscyclus, wanneer er verkiezingen plaatsvinden bijvoorbeeld. In de
cases waar dit voorkomt, maak ik voor deze nuancering plaats door de verschillende invulling in de fases te duiden in de empirische
stukken van dit proefschrift.
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“European signals are interpreted and modified trough domestic traditions, institutions, identities and
resources in ways that limit the degree of convergence and homogenization” (Olsen 2002 p. 936).
Hieronder bespreek ik deze binnenlandse systeemkenmerken, die als onafhankelijke
variabelen in dit design fungeren. De antwoorden die op de veranderende context van Europese
integratie worden geboden zijn dus zowel actor als context-specifiek. Dit is ook het uitgangspunt dat
in het verklarend kader van dit onderzoek naar voren wordt geschoven. Van de vier opgenomen
verklarende variabelen zijn er twee eerder context specifiek en twee eerder actor specifieke. Deze
actor-specifieke zijn meteen ook de variabelen die meer veranderlijk zijn doorheen de tijd (en
eventueel doorheen de besluitvormingsfases van de binnenlandse staatshervormingen die als cases
fungeren).
Specifiek bestaat de verwachting dat twee binnenlandse institutionele contextkenmerken
een rol zullen spelen. Dit zijn de onafhankelijke variabelen in het model. De ‘structurele en culturele
institutionele setting’ (verder verkort tot ‘institutionele setting’) enerzijds en ‘formele EU–ervaring’
anderzijds. Deze contextvariabelen stimuleren een leerproces dat toekomstig gedrag bepaalt. Een
actor-centered approach stelt dat niet enkel formele instituties een rol spelen, maar ook de politieke
actor zelf. Deze actor kan op een strategische manier gebruik maken van de politieke mogelijkheden
die het meerlagige bestuurskader hen biedt. Het theoretisch uitgangspunt veronderstelt dat de
politieke opportuniteitsstructuur verschilt met het al dan niet voorkomen van ‘congruentie in
regeringspartijen op de binnenlandse bestuursniveaus’ enerzijds en de ‘aanwezigheid van NSWP’s
met regionalistische agenda’ anderzijds. De actor maakt eigen kosten-batenanalyse en probeert
strategisch in te spelen op institutionele setting die de meerlagige bestuurscontext biedt. Het schema
geeft een overzicht van de vier onafhankelijke variabelen in dit proefschrift.
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Figuur 2: Onafhankelijke variabelen

Binnenlandse institutionele variabelen
Contextvariabelen

Institutionele
setting

Formele EUervaring

Actorvariabelen
Aanwezigheid en
macht van
NSWP’s met
regionalistische
agenda

Verticale
regeringscongruentie

Naast het institutionalisme als uitganspunt is het nuttig nog enkele paragrafen te spenderen
aan meer toegepaste theoretische kaders, in de eerste plaats comparatief federalisme, maar
daarnaast ook multi-level party politics. Door deze toegepaste theoretische kaders liet ik me
inspireren om de vier concrete variabelen die in bovenstaand schema zijn opgenomen af te leiden en
te conceptualiseren. Comparatief federalisme voor de contextvariabelen en multi-level party politics
voor de actorvariabelen. Heel vaak wordt opnieuw naar institutionalisme als verklarend kader
gegrepen in beide onderzoeksscholen.
Contextvariabelen: inspiratie vanuit comparatief federalisme
Comparatief federalisme is een onderzoeksschool binnen comparative politics die een inzicht tracht
te krijgen in het functioneren van federale en sterk gedecentraliseerde staten (Burgess 2006; Heuglin
and Fenna 2006; Swenden 2006; Erk 2008). Zowel vanuit theoretisch als empirisch comparatief
onderzoek over de bevoegdheidsverdeling en relaties tussen regio’s en nationale overheden worden
hypothesen afgeleid over hoe specifieke federale12 systeemkenmerken een effect kunnen hebben op
bepaalde regionale strategiekeuzes.

12Van de vier Europese lidstaten waarbinnen in dit proefschrift staatshervormingen worden bestudeerd (voor details over caseselectie
verwijs ik naar hoofdstuk drie), zijn België en Duitsland, volgens de meeste gehanteerde definities, volwassen federale staten. Over de
categorisering van Spanje en het VK bestaat meer discussie. Swenden (2006: p.20) maakt een onderscheid tussen een confederatie, een
federatie, een geregionaliseerde en een unitair gedecentraliseerde staat. Regio’s in geregionaliseerde staten blijven, in tegenstelling tot
regio’s in federale staten, altijd afhankelijk van goedkeuring door de nationale regering. Swenden noemt Spanje en het VK
geregionaliseerde staten die dicht bij een federatie komen.
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De meerlagige bestuurscontext is een erg aanwezig contextkenmerk voor regio’s met verregaande
legislatieve bevoegdheid en met een sterk Europees profiel. In deze gevallen zijn er veel aanwijzingen
in de literatuur om een Europese doorwerking in de regionale strategie te verwachten. Ondanks de
grote gelijkenissen, verschillen (quasi)federale staten erg in geschiedenis, algemene kenmerken,
sociale samenstelling en institutionele ordening. Er is dus verregaande diversiteit in binnenlandse
systeemkenmerken waarover institutionalisme en comparatief federalisme schrijven.
De binnenlandse systeemkenmerken die in de institutionalistische en comparatief
federalistische literatuur worden behandeld zijn erg uitgebreid, en de keuze is dus ruim. De
theoretische literatuur leidt me om de relevante van de minder relevante systeemkenmerken te
onderscheiden wanneer mijn doelstelling is om verschillen of gelijkenissen te verklaren ten aanzien
van twee dimensies van regionaal strategisch handelen. Ik heb gekozen voor variabelen waarvoor in
de literatuur als eens eerder verbanden werden gelegd, of waarvan de logica kan worden
getransfereerd

naar

de

specifieke

situatie

van

regionale

actoren

in

binnenlandse

staatshervormingen.
OV: De structurele en culturele binnenlandse institutionele setting
Federale systemen bevatten een geheel aan formele en informele instituties die als doel de
integratie en het samenleven van verschillende territoriale groepen of entiteiten hebben (Colino
2010). Een evenwicht moet worden bereikt tussen autonomie enerzijds en samenwerking anderzijds.
Elk federaal systeem zoekt een eigen balans die telkens dichter bij één van deze twee polen ligt.
De structurele en culturele binnenlandse institutionele setting (verder afgekort tot
institutionele setting) wordt gedefinieerd als het geheel van formele regels, organisaties en normen,
gecombineerd met informele praktijken en conventies. Analytisch zijn er twee subaspecten te
onderscheiden, namelijk de ’institutionele structuur’ enerzijds en de ‘institutionele cultuur’
anderzijds. In de literatuur wordt dit onderscheid ook vaak gemaakt, soms onder een andere
noemer. Colino beschrijft het verschil als het ‘formal institutional framework’ enerzijds en de ‘federal
relations’ anderzijds (Colino 2010). Onder het ‘formal institutional framework’ beschrijft hij drie
dimensies, namelijk constitutional design, intergovernmental structure of decisions and recources en
intergovernmenal decision-making rules. ‘Federal relations’ anderzijds bevat ook drie dimensies:
Interactions and joint-decision styles, type of governmental actor strategies en conflict lines and
intergovernmental coalitions.
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Onderstaand schema biedt een overzicht van het kader dat in dit proefschrift wordt toegepast en op
een gelijkaardige manier een onderverdeling maakt. De binnenlandse institutionele setting kan
coöperatief of non-coöperatief zijn en wordt gemeten aan de hand van twee dimensies die hun
oorsprong vinden in de literatuur over institutionalisme en comparatief federalisme. Deze dimensies
zijn institutionele structuur en institutionele cultuur. In dit onderzoek wordt naar de setting van het
systeem in totaliteit gekeken.13 Voor een concrete operationalisering van de variabele (en haar twee
dimensies) verwijs ik naar het methodologische hoofdstuk drie.
Figuur 3: De structurele en culturele binnenlandse institutionele setting
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Het institutionalisme stelt dat de binnenlandse institutionele context een effect heeft op de
politieke actie van de regio’s. Externe veranderingen, in dit geval Europese integratie, worden
geïnterpreteerd door het bestaande institutionele kader. Vanuit dit kader wordt ook op deze externe
verandering gereageerd (Olsen 2002 p. 933). Hierop voortbouwend verwacht ik dat regio’s in
systemen gekarakteriseerd door een coöperatieve institutionele setting eerder kiezen voor het nietconflictueuze strategisch handelen, gekenmerkt door een beperkte mate van Europeanisering dan
regio’s in een non-coöperatieve institutionele setting.
Wanneer de structuren en de cultuur voor veelvuldige samenwerking aanwezig zijn, is het
waarschijnlijk dat er meer vertrouwen tussen de actoren bestaat en ook de wil om een akkoord te
bereiken groter is. Dit zijn precies de indicatoren voor een niet-conflictueus regionaal strategisch
handelen. In duale systemen zijn deze samenwerkingservaringen veel beperkter.

13

Wanneer het analyseniveau lager is, zoals de beleidssectoren binnen een systeem, zijn verschillende invullingen van de verklarende
factor mogelijk. Dit onderscheid wordt in ons onderzoek niet gemaakt.
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Als de samenwerking vlot verloopt, is de motivatie beperkter om andere routes zoals het Europese
niveau te overwegen. Wanneer het EU-overleg in de betrokken lidstaat reeds sterk
geïnstitutionaliseerd is en er een algemene tevredenheid bestaat over het functioneren van het
bestaande systeem, is een beperktere Europeanisering van de strategie te verwachten. Het
bestaande systeem wordt als bevredigend ervaren en een strategie die dit in vraag stelt, er
bijzondere aandacht aan besteed, er impactanalyses van maakt, erop anticipeert en eventueel zelfs
inspiratie zoekt in buitenlandse voorbeelden is minder te verwachten dan wanneer het bestaande
systeem als onbevredigend wordt ervaren en de samenwerkingmechanismen en cultuur om hierover
te communiceren beperkt aanwezig zijn. Vanuit het institutionalisme verwacht ik dat ander
strategisch handelen pas zal worden gekozen wanneer de strategie van het verleden onsuccesvol of
onbevredigend was (Pierson 2004).
Een tegengestelde hypothese is daarentegen ook mogelijk. Een concreet verband tussen de
institutionele context en strategiekeuzes met een Europese focus heb ik nergens in de literatuur
teruggevonden. Vanuit een algemeen institutionalistisch perspectief is het mogelijk om twee
contrasterende hypotheses te formuleren over het verband tussen institutionele setting en
Europeanisering van de strategie. Omdat de bestaande literatuur zo weinig aanwijzingen geeft, heb
ik ervoor gekozen beide hypothesen op te nemen en verder te onderzoeken in hoeverre ze verklaring
kunnen bieden voor meer of minder geëuropeaniseerde regionale strategiekeuzes.
In een coöperatieve institutionele setting worden deelstaten beter bij het meerlagige
bestuur betrokken en dus potentieel ook meer betrokken in de mate waarin de EU een invloed heeft
op de binnenlandse meerlagige verhoudingen. De kennis en het bewustzijn over de mogelijkheden
en beperkingen die Europese integratie met zich meebrengen zijn bij gevolg groter dan in een nietcoöperatieve institutionele setting. Ook is het waarschijnlijker dat een betere inschatting van de
gevolgen van de binnenlandse hervorming voor een vlotte up-en downloading van EU beleid bestaat
bij de regionale actor, die hierop kan anticiperen. Dit zal het geval zijn wanneer er ontevredenheid
bestaat over het bestaande EU-coördinatiesysteem en naar alternatieven wordt gezocht
(bijvoorbeeld ook door het beleidsleren vanuit andere lidstaten).
Het is theoretisch te verwachten dat het regionaal strategisch handelen van regio’s in
federale systemen met een coöperatieve institutionele setting (die wordt gekarakteriseerd door een
coöperatief federalisme, met een coöperatieve informele cultuur) een niet-conflictueus karakter zal
hebben. Met betrekking tot de dimensie Europenisering is de theoretische verwachting van uit het
institutionalisme minder eenduidig. Een belangrijke interveniërende variabele die van invloed kan
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zijn op de relatie tussen de institutionele setting en de Europenisering in het regionaal strategisch
handelen is de mate van institutionalisering van de EU-coördinatie in het binnenlandse systeem en
de tevredenheid hierover bij de betrokken actoren.
Hypothese 1a: Hoe coöperatiever de institutionele setting, hoe minder conflictueus het regionaal
strategisch handelen zal zijn.
Hypothese 1b: Hoe coöperatiever de institutionele setting, hoe minder ge-europeniseerd het
regionaal strategisch handelen zal zijn.
Hypothese 1c: Hoe coöperatiever de institutionele setting, hoe sterker de Europeanisering van het
regionaal strategisch handelen zal zijn.
OV: Formele ervaring met het EU-niveau
De andere contextvariabele die potentieel een verklaring kan bieden voor het gehanteerde
strategisch handelen is ‘formele ervaring met het EU-niveau’. Deze variabele verwijst naar de
formele wettelijke vertegenwoordigings- en beïnvloedingsmogelijkheden die regio’s hebben op het
Europese niveau (Raad van Ministers, Europees Parlement en Europese Commissie), zowel direct als
indirect via de centrale overheid. In (quasi)federale Europese lidstaten hebben regio’s verregaande
legislatieve bevoegdheden. Dit regionale politieke bestuursniveau ondervindt een verregaande
doorwerking van Europese integratie, zeer concreet omdat deze regionale bevoegdheden in vele
gevallen voorwerp zijn van Europese wetgeving. Ter compensatie zijn er in verschillende
(quasi)federale lidstaten formele procedures ingevoerd die het regionale bestuursniveau betrekken
in het nationale EU beleid.
Deze constitutionele en institutionele arrangementen zijn voor de regionale actoren een
unieke set van opportuniteiten en beperkingen om in het Europese integratieproces te worden
betrokken (Hogwood, Gomez et al. 2003). Het geeft regio’s de mogelijkheid om formele EU-ervaring
op te doen, via verschillende instituties op het EU niveau (Tatham 2008). Naast de formele routes zijn
ook de informele kanalen die regio’s gebruiken om hun preferenties op het Europese niveau te
verdedigen uiteraard van belang. Verschillende regio’s zijn erg actief en trachten zich op zoveel
mogelijk manieren te profileren op het EU niveau, naast de formeel juridische input die ze hebben.
Voorbeelden hiervan zijn het rechtstreeks lobbyen bij Europese instellingen en andere lidstaten of
het werken via regionale lobbyorganisaties of regionale kantoren in Brussel. Deze informele routes
zijn niet opgenomen in de variabele EU-ervaring precies omdat er weinig verschillen zijn tussen de
vijf regio’s in de caseselectie (voor verantwoording caseselectie zie hoofdstuk drie).
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Het historisch institutionalisme en de idee van ‘institutional learing’ en ‘policy-learning’
(Sabatier and Jenkins-Smith 1993) doet ons vermoeden dat ervaring met het Europese
bevoegdheidsniveau in het verleden tot meer bewustzijn van mogelijkheden, maar zeker ook van
beperkingen van de EU voor regio’s leidt (Hepburn 2007 p. 225). Europese ervaring bij regionale
actoren leidt zo tot een Europa–bewuste strategie in de concrete institutionele hervormingen die in
dit onderzoek worden geanalyseerd. Een socialiseringsproces (Checkel 1999) vindt plaats dat het
bewustzijn van de impact van de Unie op de binnenlandse intergouvernementele relaties vergroot.
Beyers en Trondal (2004) beschreven het effect van binnenlandse instellingen op supranationale
rollenpercepties van nationale regeringsvertegenwoordigers in de Raad van Ministers. Een
gelijkaardig socialiseringsproces is ook te verwachten wanneer in zuiver binnenlansdse context wordt
gehandeld. Door veelvuldig contact met de Europese bestuurslaag in de dagelijkse beleidspraktijk
worden binnenlandse politieke ideeën en praktijken geherdefinieerd vanuit een Europees kader, of
met andere woorden Europa wordt geïnternaliseerd. Regio’s met veel ervaring in het opereren in
een meerlagige bestuurscontext zullen sneller een inschatting maken van de mogelijkheden en
beperkingen die deze biedt en hier strategisch op inspelen. Een belangrijke verklaring ligt
waarschijnlijk ook in de persoonlijke ervaringen met de EU van de betrokken onderhandelaars en
medewerkers. De verwachting is dat de regio’s met de meeste formele EU-ervaring ook meer
rekening zullen houden met het Europese integratieproces bij de ontwikkeling van hun strategisch
handelen in de binnenlandse staatshervorming.
Hypothese 2: Hoe meer formele ervaring de regio heeft in EU-settings, hoe sterker geëuropeaniseerd
het regionaal strategisch handelen zal zijn.
Actorvariabelen: inspiratie vanuit multi-level party politics literatuur
Federale of sterk gedecentraliseerde landen verschillen van unitaire landen op veel manieren. Een
cruciaal verschil is het bestaan van een subnationaal bestuursniveau met eigen wetgevende en
uitvoerende bevoegdheden over een hele reeks beleidsdomeinen. Politieke partijen trachten
controle te krijgen over zowel bestuur (office) als beleid (public policies) en zijn genoodzaakt zich te
organiseren volgens de territoriale structuren van de staat waarbinnen ze opereren. In meerlagige
bestuursstructuren moeten politieke partijen niet enkel strijden voor controle over het nationale
bestuursniveau, maar ook over het subnationale en het supranationale niveau. Deze meervoudige
focus leidt tot een meerlagig partijsysteem. Politieke partijen zijn cruciale actoren om het proces en
de uitkomst van institutionele hervormingen te bevatten. De actor, de regionale regerings(coalitie) is
samengesteld uit één of meerdere partijen die een verschillend karakter kunnen hebben. De
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literatuur leert ons dat de relaties tussen regionale en nationale politieke actoren, regeringen in dit
geval, sterk wordt bepaald door de partijpolitieke kleur van de regering(scoalitie).
Een meerlagig bestuurssysteem wordt dus gekenmerkt door multi-level party politics.
Deschouwer (2003) gebruikt de term ‘multi-layered systems’ om het patroon van partijgedrag in
verschillende electorale arena’s te beschrijven. Partijen moeten in een complex systeem
functioneren waarbinnen de regionale, nationale en Europese onderdelen elkaar wederzijds
beïnvloeden (three way interactions) op een horizontale en een verticale wijze. Swenden en
Maddens stellen dat een meerlagig partijsysteem: ‘brings together a statewide party system which
emerges from statewide elections and a set of regional party systems reflecting the outcome for
regional elections’ (Swenden and Maddens 2009 p.6). De verschillende lagen bestaan niet naast
elkaar maar interageren. In dit onderzoek toon ik aan dat het klassieke verklarende model om gedrag
van partijen te verklaren door de zoektocht naar stemmen (votes), bestuur (office) of beleid (policy)
op een andere manier werkt in meerlagige partijsystemen. Door het gedrag van de regionale
regering (samengesteld uit één of meerdere partijen) door de bril van multi-level en comparative
party politics te bekijken, tracht ik een beter inzicht te krijgen in de processen van staatshervorming,
meer bepaald de regionale strategiekeuzes hierin.
Thorlakson stelde in zijn onderzoek naar federale verkiezingen is zes federaties dat
partijsystemen minder congruent zijn in gedecentraliseerde federaties en meer congruent in
gecentraliseerde federaties (Thorlakson 2007). Een federatie met geïntegreerde politieke partijen op
het nationale en het regionale niveau heeft een sterke cohesiefactor die ontbreekt in federaties met
een partijstructuur die verschilt naargelang het niveau. De mate waarin ze dit potentieel benutten
hangt volgens eerder onderzoek af van hun mogelijkheid om electorale winsten te boeken in alle
regio’s van de staat, zowel in nationale als in regionale verkiezingen (Swenden en Maddens 2009:13).
Dynamieken binnen partijen die op verschillende bevoegdheidsniveaus vertegenwoordigd zijn,
bieden opportuniteiten voor samenwerking tussen regio’s onderling en tussen regio’s en het federale
bestuursniveau. SWP’s in federale of gedecentraliseerde landen zijn dus potentieel een erg sterke
link tussen de verschillende subsystemen van een meerlagig partijsysteem en kan de wil om een
akkoord te bereiken stimuleren (Deschouwer 2006). Zeker wanneer dezelfde partijen meerderheden
vormen op het regionale en het nationale niveau kan een goede samenwerking verwacht worden
(Dardanelli 2005). Naast partijen op zich, zijn ook de relaties tussen partijleden van de verschillende
bestuursniveaus van belang (Orte 2007).
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Uit een veelheid aan mogelijke partijpolitieke systeemkenmerken zijn er twee waarvan de
theorie een invloed verwacht op het regionaal strategisch handelen. Zowel op de dimensie
Europeanisering als op de dimensie conflict. Het eerste aspect is de mate van verticale congruentie
tussen de partij(en) die regeringen vormen op de verschillende bestuursniveaus (op het centrale
niveau enerzijds en in de geselecteerde regio anderzijds) (Schakel 2011). De tweede gaat om het type
partijen in de regionale regering(scoalitie). Ik bekijk wat het potentiële effect van een machtige non
state wide party (hierna NSWP) met regionalistische agenda is (in termen van regeringsdeelname en
agendasetting). Hieronder worden deze partijpolitieke systeemkenmerken als onafhankelijke
variabelen geconceptualiseerd en een theoretisch verband met de twee dimensies van regionaal
strategisch handelen beredeneerd.
OV: aanwezigheid en macht van NSWP met regionalistische agenda
In de literatuur worden partijen naast klassieke links-rechts indelingen ook geclassificeerd volgens
hun territoriale agenda (De Winter 1998; Hepburn 2011).

Een groot deel van de politieke

wetenschappers heeft deze classificering aanvaard en nationalistische en regionalistische partijen
worden opgenomen in onderverdelingen van partijfamilies (Marks, Wilson et al. 2002). Onderzoek
naar dit type partijen gebeurde onder erg diverse labels zoals nationalist, ethnoterritorial, stateless
nationalist, autonomist, regionalist, NSWP of minority nationalist (Hepburn 2011 p. 5). Het is op
ditzelfde karakteristiek kenmerk dat de partijpolitieke verklarende variabele in dit onderzoek onder
de noemer ‘NSWP met regionalistische agenda’ steunt. Een gedetailleerde definiëring en
operationalisering volgen in hoofdstuk drie.
Waarom zou de aanwezigheid en macht van NSWP’s met regionalistische agenda een effect
hebben op regionaal strategisch handelen (dimensie conflict én dimensie Europeanisering)?
Onderzoek wees uit dat het specifiek regionaal debat dat in een regionaal partijsysteem bestaat kan
ontstaan of worden versterkt door de aanwezigheid van een NSWP met regionalistische agenda (van
Houten 2009:141). NSWP’s met regionalistische agenda hebben in veel gevallen een afwijzende
houding tegenover het nationale bestuursniveau en eisen meer bevoegdheden tot zelfs
onafhankelijkheid voor hun regio. Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van dit soort partijen in
regionale overheden leidt tot meer conflicterende en geformaliseerde intergouvernementele relaties
(Wright 2009; Cairney 2010). Hun aanwezigheid en electorale sterkte heeft ook regionale afdelingen
van SWP’s ertoe aangezet om sterkere constitutionele standpunten in te nemen (Deschouwer 2003).
Verschillende stateless nationalist and regionalist parties (SNRP’s), zoals Hepburn (2011 p. 1) ze
noemt, zijn in Europese lidstaten belangrijke agendasetters geweest voor radicale constitutionele
42

THEORETISCH KADER
veranderingen. Ze hebben in verschillende Europese lidstaten de laatste 20 jaren een verschuiving
gekend van periferie naar mainstream politics, door regeringsdeelname op het regionale en
nationale niveau, waardoor ze andere partijen aanzetten om antwoorden te formuleren op hun
vragen en hun beleidsvoorstellen te implementeren (Hepburn 2011). Zo kenden ze een evolutie
‘from protest to power’(Elias and Tronconi 2009).
Het bestaan van een uitgesproken regionalisme gaat samen met een gebrek aan vertrouwen
tussen bestuursniveaus, wat meer voorkomt in multinationale staten (Requejo 2005). Dit is precies
één van de indicatoren van conflictueus strategisch handelen. NSWP’s verschillen van regionale
afdelingen van een state wide party (hierna SWP) omdat deze laatste (ongeacht of ze in de regering
of in de oppositie zitten) verschillende, soms conflicterende loyauteiten moet volgen. Een soms
moeilijke middenweg moet worden gevonden tussen het partijbelang enerzijds en het regionaal
belang anderzijds. NSWP’s kunnen het zich permitteren om enkel vanuit het regionaal belang te
denken en zich zo ook naar hun kiezers toe te presenteren. Van Houten (2009) stelt dat de specifieke
regionale preferenties van regionale afdelingen van SWP’s worden versterkt wanneer NSWP’s met
regionalistische agenda aanwezig zijn in het subnationale partijsysteem. Vandaar de verwachting dat
hoe machtiger een NSWP met regionalistische agenda is in de regionale regering, hoe conflictueuzer
het strategisch handelen van deze actor zal zijn. Dit gebrek aan vertrouwen karakteriseert wat ik heb
getypeerd als een conflictueuze strategie. Wanneer deze partijen aan de macht zijn in een regio, dan
valt te verwachten dat het onderhandelingsklimaat gespannen zal zijn en het wederzijdse
vertrouwen tussen de onderhandelingspartijen eerder klein (zie hypothese 3a). De twee andere
indicatoren van conflictueus regionaal strategisch handelen, namelijk de afwezigheid van een vlotte
informatie-uitwisseling en de wil om een akkoord te bereiken, zijn eveneens minder waarschijnlijk
wanneer een machtige NSWP met regionalistische agenda de regering(scoalitie) vormt. Een akkoord
bereiken is niet eenvoudig voor dit soort partijen aangezien het sluiten van compromissen een
afzwakking van de sterke regionalistische beloftes tegenover het regionale kiespubliek inhoudt.
Vanuit de literatuur zijn er ook indicaties dat de aanwezigheid en macht van een NSWP met
regionalistische agenda een verklarende factor voor de mate van Europeanisering in het regionale
strategisch handelen kan zijn. Dit soort partijen zijn allerminst provincialistisch of particularistisch, ze
zijn net sterker geëuropeaniseerd en geïnternationaliseerd (Lynch 1996). De voornaamste reden is de
belangrijke implicaties die Europese integratie heeft voor dit soort partijen (wat het dus in mindere
mate heeft voor andere regionale partijen) (Nagel 2004; Hepburn 2007; Jolly 2007; Elias 2009). Op
lange termijn zou het namelijk een oplossing kunnen bieden voor het territoriale dilemma dat tot de
kern van hun partijdoelstellingen behoort. De functionele en normatieve hegemonie van de
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soevereine staat waarbinnen de regio handelt wordt ondermijnd door Europese integratie. Ten
tweede biedt Europese integratie op korte termijn mogelijkheden voor dit soort partijen om concrete
beleidsdoelstellingen te bereiken en alternatieve strategieën te ontwikkelen met betrekking tot hun
territoriale eisen (Elias 2009).
De grote meerderheid aan minority nationalist parties hebben altijd het potentieel van
Europese integratie erkend om hen te versterken en te helpen om het heft in eigen handen te
nemen. In de meeste gevallen is de lange termijn strategie een vergroting van autonomie, tot zelf
onafhankelijkheid, maar steeds binnen een Europees kader (Elias 2009). Deze partijen hebben in veel
gevallen een eerder pro-Europees karakter en vinden vaak in de Europese Unie een bondgenoot
tegen de centrale overheid (Giordano and Roller 2002; Roller 2004; Jolly 2007). De bevinding dat
regionalistische partijen homogeen Eurofiel zouden zijn (Jolly 2007) wordt door recenter onderzoek
genuanceerd (Hepburn 2007; Elias 2009; Massetti 2011). Toch bevestigt kwalitatief onderzoek een
oververtegenwoordiging van regionalistische partijen in het pro-integratie kamp beschreef (De
Winter and Gomez-Reino 2002). Volgende mogelijkheden van Europese integratie voor NSWP’s met
regionalistische agenda werden opgesomd: 1) Europese integratie ondermijnt de functionele
doelstelling van de natiestaat. Door de economische en politieke integratie biedt het Europese
bestuurskader een alternatief. 2) Europese integratie voedt de theoretisch en filosofische debatten
over de kern van soevereiniteit en staat. 3) de EU biedt NSWP’s met regionalistische agenda nieuwe
mogelijkheden om zelfbeslissingsrecht te bekomen. De EU is een externe ondersteunende structuur
die argumenten over de haalbaarheid en duurzaamheid van zelfbestuur sterker maakt (op gebied
van economie, defensie, monetair). 4) stappen ter bescherming van minderheidsrechten (taal en
cultureel) werden op het Europese bestuursniveau genomen, die in de binnenlandse politieke arena
soms erg gevoelig lagen.
Connor (2001) zag drie centrale redenen zijn waarom nationalistische bewegingen en
regionalistische politieke partijen een verdere ontwikkeling van Europese integratie wensen. In hun
visie zou de centrale overheid daardoor sterker worden geïsoleerd door de twee zich ontwikkelende
bestuursniveaus (regionaal en Europees). Ten tweede zorgt Europese integratie voor het verdwijnen
van grenzen, ook tussen naties die door deze traditionele staatsgrenzen werden gescheiden (zoals de
Catalanen en Basken). Een derde reden is het vooruitzicht van toekomstig EU-lidmaatschap na
afsplitsing, wat een steun in het streven naar onafhankelijkheid is (Connor 2001). Ook Lynch (1996)
en Dardanelli (2005) concluderen dat Europa een externe ondersteunende rol speelt voor
nationalistische bewegingen in hun onafhankelijkheidsstreven. Een sterk geëuropeaniseerd regionaal
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strategisch handelen is in dat geval dus waarschijnlijker dan wanneer deze partijen ontbreken of
geen gewichtige rol spelen in de regionale en/of nationale politiek.
De discussie over of ze nu wel of niet unaniem Eurofiel zijn is minder van belang (Connor
2001; De Winter and Gomez-Reino 2002; Nagel 2004; Hepburn 2007; Jolly 2007; Elias 2009; Massetti
2011). De literatuur is wel unaniem over een specifieke relatie met en aandacht voor Europese
integratie die verschillend is voor NSWP’s met regionalistische agenda enerzijds tegenover andere
regionale partijen (al dan niet afdelingen van SWP’s). De versterkte aandacht voor het EU niveau
doet ons vermoeden dat deze partijen ook in hun strategisch handelen in binnenlandse
staatshervormingen een verhoogde geëuropeaniseerdheid vertonen. Wanneer deze deel uitmaken
van de regionale regering verwacht ik een belangrijkere mate van Europeanisering, die nog toeneemt
naarmate ze een machtigere positie innemen binnen deze regionale regering (hypothese 3b).
Hypothese 3a: Hoe meer macht een NSWP met regionalistische agenda heeft, hoe conflictueuzer het
regionaal strategisch handelen zal zijn.
Hypothese 3b: Hoe meer macht een NSWP met regionalistische agenda heeft, hoe sterker
geëuropeaniseerd het regionaal strategisch handelen zal zijn.
OV: verticale regeringscongruentie
Verticale congruentie (Roberts 1989; Schakel 2011) meet of regionale regeringen dezelfde partij(en)
bevatten als de regering op het centrale niveau. Incongruentie wordt in de literatuur gezien als een
mogelijke oorzaak van intergouvernementeel conflict. Marks stelde bijvoorbeeld dat ‘relaties tussen
subnationale en centrale overheden makkelijk verstrikt kunnen geraken in partij-politieke conflicten’
(Marks 1996 p. 411). Wanneer een partij in de regering zit op het ene bestuursniveau, maar in de
oppositie op het andere, dan zal de regionale partijafdeling andere prioriteiten hebben dan de
nationale partij (van Biezen en Hopkin 2006).14 Wanneer de politici die op het regionale en federale
niveau een regeringsrol opnemen van dezelfde partij zijn zorgt voor een belangrijke coöperatieve
band. Jans noemde dit een ‘pacifying effect’ (Jans and Tombeur 2000: p. 174). Hierop voortbouwend
kan de theoretische verwachting geformuleerd worden dat hoe congruenter de regeringen, hoe
minder conflictueus het regionale handelen zal zijn (zie hypothese 4a). Deze hypothese steunt op de

14

Het is echter ook zo dat er bij verticale congruentie een belangenconflict kan bestaan tussen de regionale partijafdeling en de nationale
leiding over beleid. Een SWP kan een antwoord bieden door formeel een echte federale partijstructuur op te zetten die regionale
partijafdelingen voldoende flexibiliteit biedt om de partijpolitieke competitie over stemmen, bestuur en beleid volgens de regels van het
regionale partijsysteem te spelen.
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verwachting dat het vertrouwen tussen de onderhandelaars groter zal zijn omwille van de partijband.
Deze band is tevens een stimulator voor meer, betere en open communicatie tussen de
bestuursniveaus. Ten slotte is het ook plausibel te verwachten dat de partij, wanneer ze de
onderhandelingen voor een staatshervorming aanvat (vanop twee bestuursniveaus), een
gemeenschappelijke gehanteerde regionaal strategisch handelen van regio’s op het Europese niveau
in het algemeen (Tatham 2010). Tatham stelde vast dat wanneer een nationale oppositiepartij op het
regionale niveau in de regering zit, rechtstreeks strategisch handelen naar het Europese niveau
(omzeilen van de nationale overheid) meer voorkomt en samenwerking met de centrale overheid
beperkter is. Vanuit deze kennis verwacht ik ook dat in de binnenlandse staatshervorming de
Europeanisering groter zal zijn wanneer de regeringspartijen niet congruent zijn. De regionale
regering kan er niet op rekenen dat haar belangen door de nationale overheid bevredigend worden
behartigd wanneer congruentie ontbreekt. Als gevolg daarvan zal ze een eigen Europese focus en
strategie ontwikkelen en ook in het strategisch handelen meer rekening mee houden dan het geval
zou zijn bij een onderhandeling waarbij partijcongruentie bestaat op de verschillende
bestuursniveaus. Een tweede hypothese met betrekking tot de congruentiegraad van regeringen
voorspelt een afnemende Europeanisering naarmate de verticale congruentiegraad van de
regeringen toeneemt (zie hypothese 4b).
Hypothese 4a: Hoe meer congruentie tussen de regeringen op het regionale en het nationale niveau,
hoe minder conflictueus het regionaal strategisch handelen zal zijn.
Hypothese 4b: Hoe meer congruentie tussen de regeringen op het regionale en het nationale niveau,
hoe minder geëuropeaniseerd het regionaal strategisch handelen zal zijn.

Conclusie
Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide literatuurstudie met als doel de probleemstelling theoretisch te
kaderen, de relevante variabelen hieruit te lichten en theoretisch te verwachten verbanden te
leggen.
Hoofdstuk twee startte met de een literatuurstudie over de meerlagige bestuurscontext en
de rol van de regionale actor hierin. Er was specifiek aandacht voor de mogelijkheden en
beperkingen die het biedt voor het politiek handelen van regio’s met legislatieve bevoegdheden in
(quasi)federale Europese lidstaten. De keuze voor het theoretische uitgangspunt van actor-centered
institutionalisme werd verantwoord en er was aandacht voor de rol van Europeanisering in dit
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design. Hierna volgden de theoretische inbedding en afleiding van de centrale variabelen, te starten
met regionaal strategisch handelen, geconceptualiseerd als twee afhankelijke variabelen. Vanuit de
literatuur van institutionalisme, comparatief federalisme en multi-level party politics werden in het
laatste onderdeel van dit hoofdstuk vier binnenlandse institutionele kenmerken afgeleid, de
onafhankelijke variabelen in de design. Van deze institutionele variabelen zijn er twee eerder
context-gerelateerd en twee actor-gerelateerd. Voor alle vier werden mogelijke theoretische
verband beargumenteerd met de twee dimensies van regionaal strategisch handelen, de twee
afhankelijke variabelen in dit onderzoek. Concrete operationalisering volgt in het derde
methodologische hoofdstuk. De empirische invulling van alle variabelen gebeurt in hoofdstukken vier
en vijf. In de hoofstukken zes en zeven tenslotte volgt de analyse en wordt de verklarende kracht
van het model besproken.
Het is interessant om even stil te staan bij het feit dat een aantal van de in dit hoofdstuk
geformuleerde hypotheses rivaliserend zijn. Ze kunnen dus niet allemaal uitkomen. Dit onderzoek is
dan ook niet strikt toetsend, precies omdat er empirische onzekerheid bestond voor de
dataverzameling, met gevolgen voor de methodologische keuzes. Het onderzoek wordt geleid door
de hierboven geformuleerde theoretische bouwstenen waaruit variabelen en concrete hypotheses
werden afgeleid, maar beperkt zich er niet toe. Door de keuze voor een kwalitatieve methode
gesteund op semi-gestructureerde interviewdata (voor alle details zie hoofdstuk drie) is er plaats
voor alternatieve theoretische verklaringen. Dit maakt het onderzoek ook deels exploratief van
karakter. Deze twee finale opmerkingen maken al een sprongetje van dit theoretische hoofdstuk
naar het derde methodologische hoofdstuk. Hierin is er aandacht voor de onderzoeksmethode,
casusselectie en dataverzameling en –analyse.
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Inleiding
Het derde hoofdstuk bevat de methodologische issues van dit proefschrift. Ik leg uit waarom voor
‘vergelijkende kwalitatieve casestudie’ als methodologie werd gekozen, verantwoord de
casusselectie en beschrijf de dataverzameling en data-analyse. Ten slotte komt ook de concrete
operationalisering van de twee afhankelijke en de vier onafhankelijke variabelen, die in het vorige
hoofdstuk uit de theoretische literatuur werden afgeleid, aan bod.

Kwalitatieve vergelijkende case study
Dit proefschrift focust op de manier waarop regio’s handelen in een meerlagige bestuurscontext,
meer bepaald op het moment van binnenlandse institutionele hervormingen. Om dit complexe
proces te begrijpen is een kwalitatieve casestudie de meest gepaste methode. Gerring (2007: p. 37)
definieert een case study aanpak als een intensieve studie van één unit of een klein aantal units (de
cases), met als doel een beter begrip van een bredere categorie van gelijkaardige units (de populatie
van cases). Door enkele concrete regionale regeringsstrategieën in binnenlandse staatshervormingen
tegen een Europese achtergrond in detail te bestuderen, worden in dit proefschrift inzichten
verworven over regionaal strategisch handelen in meerlagige bestuurscontexten.
Zoals Gerring (2007) suggereert is het interessant om eerst de totale populatie aan cases te
beschrijven van waaruit een selectie gebeurt. Het gaat om ‘binnenlandse staatshervormingen in
federale

en/of sterk gedecentraliseerde

lidstaten van de

EU’15. Om de

kwalitatieve

onderzoeksmethode ook technisch haalbaar te maken, werd het aantal cases beperkt: vier
hervormingen, vijf regio’s en een focus van twee aspecten binnen elke hervorming. Het comparatief
onderzoek (Lijphart 1971; Calvert 1993; Hopkin 2002) gebeurt op basis van kwalitatieve
onderzoeksmethodes (Snape and Spencer 2003). Concreet wordt de belangrijkste data gegenereerd
via semi-gestructureerde face-to-face interviews. Een goede casusselectie is cruciaal om een zinvolle
comparatieve kwalitatieve case study op te zetten. Een verantwoording hiervan komt aan bod in dit
hoofdstuk.

15

Hierin focus ik op de regionale actor en de manier waarop deze heeft gehandeld in bepaalde deelaspecten van de hervorming (zowel
concrete beleidsdomeinen als eerder institutionele aspecten).
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Waarom is een comparatieve kwalitatieve case study hier de meest gepaste methode? Er zijn veel
mogelijke invullingen van strategisch handelen in binnenlandse staatshervormingen en de focus op
een effect van de meerlagige bestuurscontext is nieuw in de literatuur. Er waren op voorhand weinig
aanwijzingen over de empirische invulling van de afhankelijke variabelen, met bijhorende
methodologische restricties. Een kwalitatieve vergelijkende case study leent zich als methode erg
goed (Calvert 1993; Yin 1994; Seale 2004; Gerring 2007) om de open ‘hoe’ en ‘waarom’-vraagstelling
aan te pakken. Semi-gestructureerde interviews zijn voor verschillende aspecten zelfs de enige
mogelijkheid om een inschatting te kunnen maken. Ook omdat documenten (bijvoorbeeld
beleidsdocumenten of parlementaire stukken) vaak ontbraken of niet toegankelijk waren.
Precies omdat nooit eerder systematisch onderzoek met een gelijkaardige vraagstelling in
deze context gebeurde, gaat veel aandacht naar een nauwkeurige beschrijving van het regionaal
strategisch handelen in een meerlagige bestuurscontext en heeft dit onderzoek een belangrijke
exploratieve functie. De hier naar voor geschoven theoretische verklaringen en modellen zijn
veelgebruikt, maar werden nooit eerder toegepast op deze specifieke context. Casestudies zijn
uitermate geschikt om een proces binnen een bepaalde context te bestuderen. Voor dit soort open
aanpak is de case study als methode passend (Gerring 2007 p. 39; Mahoney 2007). De aanpak is niet
inductief, want ze start van theoretische veronderstellingen, maar ook niet zuiver deductief. De open
en exploratieve werkwijze biedt ruimte voor aanvullende theoretische inzichten en alternatieve
verklaringen. Dit proefschrift heeft niet de ambitie om sluitende causale relaties te testen. Er werd
bewust ook ruimte gelaten voor het eventueel genereren van nieuwe hypotheses.
“The utility of a case study mode is in part a product of the scope of the causal argument that a
researcher wishes to prove or demonstrate.”(Gerring 2007 p.48).
Een aantal onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld statistische large N-studies of quasiexperimentele settings, zijn minder geschikt vanuit de onderzoeksdoelstellingen en de centrale
vraagstelling van dit proefschrift. Voor een statistische large N-study gebaseerd op kwantitatieve
methodes (zoals bijvoorbeeld een grootschalige survey) is genereren van data via gesloten vragen is
een eerste struikelblok. Daarnaast is het aantal mogelijke casussen (de populatie) redelijk beperkt. Te
beperkt voor de meeste statistische analyses. Lijphart (1971, p.685) argumenteert dat onder deze
condities (meer dan één mogelijke case, maar te weinig mogelijke casussen voor statistische large N
analyses) de comparatieve methode de meest geschikte is.
Ook de methode van ‘gecontroleerde vergelijking’ waarbij quasi-experimentele setting het
uitgangspunt is, is niet gepast voor de geformuleerde vraagstelling en doelstelling in dit proefschrift.
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Deze methode vereist het constant houden van alle factoren, buiten deze waarin verklaring wordt
gezocht. Om sluitende causale verbanden te kunnen leggen is het constant houden van alle andere
significante variabelen noodzakelijk. Een aantal randomstandigheden probeer ik constant te houden,
zoals de context van Europese integratie en (quasi)federalisme, maar een experimentele setting is
uitgesloten door de complexiteit en oncontroleerbaarheid van het bestudeerde proces. De populatie
aan cases is beperkt, wat het moeilijk maakt om de gewenste configuraties van de relevante
variabelen te vinden.

Generaliseerbaarheid in case study research
Over de wetenschappelijke waarde en generaliseerbaarheid van case study-onderzoek bestaan
uiteenlopende meningen (Bryman 2004). Verschillende sociale wetenschappers zien case study als
een gedetailleerd onderzoek van één voorbeeldcasus, die geen betrouwbare informatie geeft over
een breder type casussen. Generalisering buiten de case om is in deze visie dus onmogelijk. Ik volg
Flyvberg in zijn visie dat dit een erg simplistische en onjuiste opvatting is. Hij duidt op vijf
‘misunderstandings in case study research’ over de rol van theorie, betrouwbaarheid en validiteit in
deze onderzoeksmethode (Flyvbjerg 2004 p. 420). De externe validiteit van kwalitatieve case studies
is meestal kleiner dan deze van statistische large N studies (Lijphart 1971), maar dit betekent niet dat
ze onbestaande is. Zoals Gerring (2007, p.345) correct stelt is de doelstelling van case study
onderzoek tweeledig: namelijk leren wat uniek is in de casus enerzijds, en wat er generiek aan is
anderzijds. Ook dit onderzoek heeft een zekere generaliseerbaarheid, ook al zijn de
onderzoeksresultaten gesteund op de studie van slechts enkele gevallen. Dit proefschrift heeft de
ambitie om een aantal factoren naar voren te schuiven die al dan niet een invloed hebben op het
regionaal strategisch handelen in binnenlandse staatshervormingen dat de beperktheid van de
casestudies overstijgt. Het generaliseren van de resultaten naar de groep van regio’s met legislatieve
bevoegdheden in (quasi)federale contexten is mogelijk. Zeker wat betreft de concrete
beleidsdomeinen en institutionele aspecten waarover empirische data werden verzameld en
geanalyseerd. Dit onderzoek heeft misschien geen direct generaliseerbare conclusies naar alle
regionale strategieën in alle Europese of ander meerlagige contexten, maar levert wel een bijdrage
aan de theorie-opbouw, verfijning en versterking of verzwakking van bestaande hypotheses die
waardevol zijn in komend onderzoek. Het geeft daarnaast ook een voorzet om de resultaten te
testen voor andere staatshervormingen in hetzelfde type meerlagige contexten.
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Zoals hierboven geschetst bestaat er discussie over de externe validiteit van kwalitatief case study
onderzoek, namelijk de mate waarin de resultaten van het onderzoek van enkele cases ook gelden
voor de ruimere populatie aan casussen. Een vaak vergeten voordeel van de case study methode, in
vergelijking met alternatieve methodes, is de grotere interne validiteit. De interne validiteit wijst op
correcte redeneringen en verbanden die binnen de onderzoekscasus wordt gelegd. Het gaat bij
kwalitatief onderzoek (en ook in dit proefschrift) eerder over causale mechanismen dan over harde
causale effecten. De interne validiteit heeft voor dit onderzoek een grote waarde omdat het precies
het mechanisme is dat mijn belangstelling trekt, namelijk het hoe van de strategie eerder dan het
effect/de uitkomst ervan. Deze doelstelling ondersteunt opnieuw de positieve keuze voor
kwalitatieve comparatieve casestudie als methodologie. Deze aanpak garandeert voor dit
proefschrift waardevolle wetenschappelijke bevindingen omdat ze op een stevige methodologische
basis steunt en het design volgens weloverwogen methodologische keuzes tot stand kwam.
In de literatuur is er veel aandacht voor manieren om de generaliseerbaarheid van kwalitatief
onderzoek en meer specifiek case study onderzoek te vergroten. Een manier om dit te doen is een
zorgvuldige casusselectie (Ragin 1992; Flyvbjerg 2004 p. 425). Deze moet geleid zijn door de
onderzoeksvraag en de theoretische uitgangspunten. In het methodologisch hoofdstuk van een
onderzoek gebaseerd op case study als methode verdient de casusselectie de nodige aandacht.
Hieronder wordt de zorgvuldige selectie in dit proefschrift verantwoord.

Casuselectie
Most similar systems, different outcome?
Random steekproeftrekking is niet de beste techniek om de nodige informatie te verzamelen in het
aanpakken van de hierboven geformuleerde probleemstelling. De casusselectie gebeurt beter
volgens de leidraad van de geformuleerde hypotheses (Hopkin 2002 p. 254), dewelke werden
geëxpliciteerd in hoofdstuk twee. De keuze voor een kwalitatieve comparatieve aanpak heeft
eveneens implicaties voor de casusselectie in een onderzoek. Dit onderzoek omvat tien cases: het
regionaal strategisch handelen van vijf regio’s wordt ten aanzien van twee aspecten van vier
verschillende binnenlandse staatshervormingen (voor Vlaanderen en Wallonië betreft het dezelfde
hervorming) beschreven. Hieronder verantwoord ik de casusselectie in dit proefschrift vanuit een
aantal in de kwalitatieve methodologische literatuur geformuleerde kaders.
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Dikwijls wordt in kwalitatief comparatief onderzoek volgens een zogenaamd ‘most-similar system,
different outcome’ of ‘most different system, similar outcome’ design gewerkt (Przeworski and Teune
1970). De idee van een most different (system, similar outcome) design is dat de cases heel erg
verschillend zijn in veel aspecten, maar zo gelijkaardig mogelijk zijn met betrekking tot de
afhankelijke variabele (hier regionaal strategisch handelen). De bedoeling is vervolgens cruciale
variabelen die gelijkaardig of zelfs constant zijn voor alle cases te identificeren als relevante
verklarende variabelen voor de gelijkenissen in de afhankelijke variabelen, ongeacht de grote andere
belangrijke potentiële verschillen tussen de cases. De cases zijn dus most different in
systeemkenmerken, maar de uitkomst is very similar. Een verklaring wordt gevonden in bepaalde
cruciale kenmerken die deze most different systemen wél delen. Het was voor dit project onmogelijk
om op voorhand te weten of er gelijkaardig strategisch gedrag met betrekking tot de twee dimensies
zou worden vastgesteld. Er bestond dus onzekerheid over de zogenaamde outcome: met name of
deze similar dan wel different zou zijn. Vanuit eerder onderzoek (Beyers, Delreux et al. 2004; Grosse
Hüttmann 2005; Eppler 2010; Moore 2010; Roelen, Deforche et al. 2011) was er wel de verwachting
verschil te vinden in strategiekeuzes. Daarnaast is het door de hoeveelheid aan cases (10 in totaal)
ook minder waarschijnlijk dat overal een gelijkaardige strategische keuze zou worden gemaakt (en
dus een most different system, similar outcome design mogelijk was).
Ik heb daarom de regio’s strategisch zo gekozen dat een heel aantal potentieel
onafhankelijke variabelen gelijkaardig of zelfs constant konden worden gehouden. Hierdoor werd
een ‘most similar systems setting’ gecreëerd. In de groep van Europese regio’s zijn de hier
geselecteerde cases ‘most similar systems’. Ze worden allen met een gelijkaardige meerlagige
bestuurscontext geconfronteerd. Tegelijk verschillen de cases wel op een aantal cruciale
binnenlandse systeemkenmerken waarvoor in hoofdstuk twee theoretisch verwachte verbanden met
bepaalde strategiekeuzes werden gelegd. Als de outcome toch different is, is het mogelijk om een
verband met deze verschillen in binnenlandse systeemkenmerken te leggen. De combinatie van most
similar systems met zorgvuldig gekozen verschillen in binnenlandse systeemkenmerken laat nog veel
ruimte voor het leggen van mogelijke verbanden, startend vanuit een onzeker startpunt met
betrekking tot de empirie.
Dat dit proefschrift de kenmerken van een ‘most similar system, different outcome’-design
heeft, kon dus eigenlijk pas na het vastleggen van de empirie besloten worden. Op een pragmatische
manier werden methodologische keuzes gemaakt, waarbij ik ervan uitging dat eenzelfde
strategiekeuze in alle regio’s onwaarschijnlijk zou zijn. De systemen blijven ‘most’similar systems. Ze
zijn dus zo gelijkaardig mogelijk in het kader van de brede populatie. Het was namelijk onmogelijk om
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alle andere variabelen constant te houden, buiten deze waarvoor potentiële verklaring werd gezocht.
De complexiteit van het bestudeerde object (staatshervormingen) en het beperkte aantal mogelijke
casussen waren hiervoor de belangrijkste redenen. Deze beperking ligt in de lijn van de argumentatie
hierboven ter verantwoording van de keuze voor een case study aanpak boven deze van een quasiexperimentele setting.

Atypische of most likely cases?
Een andere suggestie die methodologische literatuur over casusselectie maakt, is deze over atypische
of extreme cases. Een selectie van atypische casi kan in sommige gevallen veel interessanter zijn dan
een random selectie (Flyvbjerg 2004 p. 425). Ik ging binnen de groep Europese regio’s op zoek naar
deze met een uitgebreide legislatieve bevoegdheid, waardoor ik viste in de vijver van de federale of
quasi-federale lidstaten. Vervolgens selecteerde ik regio’s met een uitgesproken sterk Europees
profiel. Ik koos ook voor oudere lidstaten, omdat hier al enige EU-ervaring opgebouwd kon zijn. Om
een effect van de meerlagige bestuurscontext op regionale strategiekeuzes te bestuderen zijn deze
dus duidelijke ‘critical cases’. Cases die typisch zijn voor een relatief kleine totale populatie. De totale
groep regio’s die aan deze definitie voldoet is effectief niet oneindig uitgebreid16. Wanneer een
geëuropeaniseerde strategie in deze cases niet zou voorkomen, is het erg onwaarschijnlijk dat
strategiekeuzes van andere regio’s gekenmerkt zouden zijn door Europeanisering. Als in al deze cases
een gelijkaardige sterke mate van Europeanisering wordt teruggevonden, is een logische reactie: so
what? Wanneer in deze most likely cases echter geen of een erg beperkte mate van Europeanisering
aanwezig blijkt, wordt het wel erg interessant. Precies omdat, zoals ik in het eerste hoofdstuk stelde,
de literatuur suggereert dat deze actoren de meerlagige bestuurscontext moeilijk kunnen negeren.

16

Het lidmaatschap van Regleg, de organisatie van regio’s met legislatieve bevoegdheden in Europa, geeft een indruk van de populatie.
Regleg groepeert vandaag 73 regio’s met legislatieve bevoegdheden, vanuit acht lidstaten (Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Italië,
Portugal, Spanje en het VK).
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Motieven voor de casusselectie
De caseselectie werd beperkt en geleid door een aantal zaken. Deze zijn erg verschillend. Zo zijn er
praktische problemen, maar ook theoretische of empirische motieven die de caseselectie hebben
geleid.
Praktische problemen: beschikbaarheid van de data en beperkte onderzoeksmiddelen
Zoals de literatuur over kwalitatieve onderzoeksmethoden beschrijft, kan de kwantiteit en de
kwaliteit van beschikbare data een belangrijke motivatie zijn voor methodologische keuzes (Yin 1994;
Gerring 2007). De keuze voor een kwalitatieve methode en het gebruik van kwalitatieve interviews
beperkte ook in mijn onderzoek de mogelijke caseselectie. Ik koos steeds voor de meest recente
staatshervorming. Hierdoor waren de verschillende databronnen goed beschikbaar. Ook de
respondenten in de semi-gestructureerde interviews, de primaire databron, hebben dan nog zeer
precieze herinneringen. Staatshervormingen van decennia geleden zijn veel minder evident omdat
de sleutelfiguren van destijds erg moeilijk te traceren zijn en te strikken voor een interview.
Daarnaast zullen deze respondenten zich misschien niet meer precies herinneren wat er toen
gebeurde of een gekleurd beeld hebben doorheen de jaren. Ook het gebruik van documenten wordt
steeds moeilijker naarmate de casus ouder is.
Kwalitatieve semi-gestructureerde interviews zijn erg tijdsintensief, onder meer door de
voorbereiding, de reistijd, het uitschrijven en het analyseren. Een beperkt aantal cases maakt dat de
onderzoeker meer data per casus kan verzamelen en een gedetailleerdere studie van achterliggende
mechanismen mogelijk is. Een groter aantal cases aan de andere kant maakt de conclusies over
causale mechanismen robuuster en laat toe om meer hypotheses op te nemen. Een tussenweg werd
gekozen met vijf regio’s in één hervorming, waarbinnen op twee aspecten wordt gefocust. Dit zijn 10
cases (of vijf, met twee maal een specifieke focus). Door eigenlijk maar vier hervormingen te nemen
(en twee regio’s voor België) kon het veldwerk beperkt worden en was ook de voorbereidende fase
op de interviews zelf haalbaar. Dit doctoraatsonderzoek liep parallel met een beleidsrelevant
onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. De voordelen waren het relatief grote budget om
de reiskosten te dekken en eenvoudigere toegang tot een aantal respondenten, zeker in
overheidskringen.
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Theoretische en empirische motieven
De keuze voor een internationale vergelijking tussen regio’s in België, Duitsland, Spanje en het VK is
geïnspireerd door theoretische en empirische motieven. Zoals hierboven geschetst ga ik op zoek naar
’most similar systems’ die ook ‘typical cases’ zijn voor de populatie. De vier landen zijn sinds
verschillende decennia Europese lidstaat en de betrokken regio’s (Vlaanderen, Wallonië, Catalonië,
Baden-Württemberg (BW) en Schotland) hebben allen een sterk Europees profiel (Burrows 2010;
Moore 2010; Morata 2010; Swenden 2010). Een tweede gelijkenis is de actieve participatie in
Europese instellingen en netwerken zoals het Comité van de regio’s, Regleg, Calre of Four motors for
Europe. Hoewel hun motivatie om een centrale positie in te nemen in het Europese beleidsproces
verschillend is, zijn ze alle vier bij de meest actieve regio’s met legislatieve bevoegdheden in
Europees perspectief (Jeffery 2004).
Daarnaast hebben de betrokken regio’s belangrijke overeenkomsten vanuit een louter
binnenlands perspectief. Ze kunnen dus als most similar systems worden beschouwd. Een
gelijkaardig debat vindt plaats in deze vier Europese lidstaten (Moreno 2001; Börzel 2002; Roller and
Sloat 2002; Dardanelli 2005; Beyers and Bursens 2006). Alle vijf deze regio’s verkregen steeds meer
bevoegdheden de afgelopen decennia (Marks, Hooghe et al. 2008). De transfer van deze regionale
bevoegdheden naar het Europese bestuursniveau en het verlies van regionale autoriteit en
autonomie als gevolg, leidde overal tot de eis voor meer inspraak in het binnenlandse Europabeleid
(Bourne 2003). De betrokkenheid (en juridische afdwingbaarheid ervan) van de Belgische
Gemeenschappen en Gewesten in het Belgische Europabeleid is het meest verregaande, met een
regionaal veto voor Raadsstandpunten over regionale bevoegdheden. In debatten over de
hervorming van het Duitse federale systeem eisen de Länder systematisch compensaties voor het
bevoegdheidsverlies waarmee ze door Europese integratie werden geconfronteerd (Hrbek 2003). De
aanpassing van het Catalaanse autonomiestatuut (Estatut de Autonomía) veranderde niet alleen de
verhouding van Catalonië ten opzicht van de nationale overheid, maar bevat eveneens een specifieke
regionale aanpak tegenover Europese integratie (Morata 2006; Keating and Wilson 2009; Morata
2010). Ten slotte vindt een gelijkaardig debat ook plaats in het Verenigd Koninkrijk. Schotland in het
bijzonder is een pionier in de discussie over meer regionale bevoegdheden en autonomie, niet het
minst met betrekking tot meer actieve en meer formele participatie inzake het binnenlandse
Europabeleid (Dardanelli 2005).
Vanuit het oogpunt van comparatief federalisme anderzijds, zijn er een aantal belangrijke
verschilpunten tussen de landen en regio’s in de selectie. Het analysekader is zo opgesteld dat uit
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deze verschilpunten mogelijk verklaringen herbergen voor variatie in de afhankelijke variabelen, de
twee dimensies van regionaal strategisch handelen. Het verklarend kader in dit proefschift is open en
exploratief van aard. Het biedt de mogelijkheid om vanuit de empirie ook alternatieve verklarende
variabelen op te sporen. Met het oog hierop dekt de keuze voor deze selectie een waaier aan
basiskarakteristieken van federale of sterk gedecentraliseerde lidstaten zoals beschreven in de
theoretische school van het comparatief federalisme. Duitsland en België worden meestal
gecategoriseerd als federale staten, tegenover Spanje en het VK die eerder als geregionaliseerde, dan
wel als federale staten worden gecategoriseerd (Swenden 2006). Volgens de Spaanse grondwet is
Spanje een unitaire staat, maar in de praktijk is het geëvolueerd tot een niveau waarop de meeste
waarnemers het een ‘quasi-federatie’ noemen (Moreno 2001; Moreno 2007). Het VK heeft geen
geschreven grondwet die de bevoegdheidsverdeling beschrijft. De bevoegdheden van de devolveds17
of gedecentraliseerde autoriteiten in het VK (namelijk Schotland, Wales en Noord Ierland) worden
opgelijst in parlementaire wetten. Het VK is volgens Keating (2005) geen federale staat omdat een
Engels parlement ontbreekt, maar zeker ook geen unitaire staat door de verregaande
bevoegdheidsverdeling tussen de nationale overheid en de devolveds.
Een eerste aanvaarde distinctie in (quasi)federale staten is deze tussen duale en
coöperatieve federale staatsordeningen. Dit onderzoek omvat een coöperatief systeem (Duitsland)
en drie eerder duale systemen (België, Spanje en het VK (in relatie tot Schotland)) (Swenden 2006;
Erk 2008). De ‘institutionele setting ‘ is tevens een onafhankelijke variabele in het design, die de
hierboven gemaakte distinctie ook bevat. Het Duitse federale systeem is eerder symmetrisch,
tegenover de drie andere landen, die door eerder asymmetrische karakteristieken worden
getypeerd. De selectie bevat naast mononationale ook multinationale staten. Baden-Württemberg is
interessant omdat het geen eigen uitgesproken cultureel, taal of natiekenmerk heeft en ook geen
politiek relevante regionale politieke partijen kent. Vlaanderen, Wallonië, Catalonië en Schotland
daarentegen hebben nationalistische karakteristieken en sterke regionale politieke partijen die hun
stempel drukken op de binnenlandse politiek (Keating 2001). Het voorkomen en de macht van deze
regionale politieke partijen, gedefinieerd als non-state-wide parties met een regionalistische agenda,
wordt eveneens als mogelijke verklarende variabele getoetst. Hiervoor is het opnemen van zowel
Vlaanderen als Wallonië interessant. Dit zijn namelijk echt ‘very similar systems’, met uitzondering

17

Het verschil tussen Devolution en federalisme bestaat in het regionaliseren van bevoegdheden die voor devolution tijdelijk zijn en
juridisch gezien de jurisdictie erover nog steeds bij de centrale overheid ligt. Het VK blijft dus in juridische termen unitair hoewel de relatie
UK-Schotland in dagelijkse praktijk dezelfde werkwijzen heeft als een duale federatie.
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van de aanwezigheid van een NSWP met een regionalistische agenda in de regering. Deze is in de
Vlaamse case aanwezig, maar niet in de Waalse. Ten slotte is ook de verticale congruentie in
regeringspartijen een onafhankelijke variabele, waarvoor deze casusselectie ook voldoende variatie
garandeert. De keuze voor Schotland en Catalonië is mee ingegeven door de karakteristieken van het
partijlandschap in deze twee regio’s. Het opnemen van Schotland was interessant omdat een NSWP
hier de enige (minderheids)regeringspartij is en de verticale incongruentie compleet is. In de landen
en regio’s van mijn caseselectie voldoen volgende partijen aan de definitie (ze komen ook voor in de
lijst van Massetti (2011 p. 29) als regionalist parties) : Voor Vlaanderen: VU, voor Catalonië: ERC, ICV
en CiU en voor Schotland tenslotte SNP.
Er is met deze selectie ook diversiteit in de formele mogelijkheden tot input in het nationale
EU-beleid. De formele EU-ervaring van alle betrokken cases is groot wanneer het geheel aan
Europese regionale entiteiten als populatie geldt. Wanneer het vergelijkend perspectief echter wordt
beperkt tot de vijf regio’s uit de selectie, bevinden Vlaanderen/Wallonië en BW zich aan de pool met
de meeste ervaring. Vlaanderen en Wallonië zijn uitschieters door de vetomacht die ze bezitten in de
formulering

van

de

Belgische

raadsstandpunten

met

betrekking

tot

regionale

bevoegdheidsdomeinen. BW heeft daarnaast ook een gegarandeerde input door de formele
procedure voor regionale input via de Bundesrat. De formele EU-ervaring van Schotland en Catalonië
is beperkter. Spaanse en Britse regio’s hebben deze garanties tot input niet, maar hebben in de
praktijk en via informele kanalen in het verleden ook vaak een eigen inbreng gehad in het kader van
regionale bevoegdheden die het thema werden van Europese wetgeving. Dit is opnieuw een
institutioneel kenmerk waarvoor deze casusselectie variatie biedt en waarover hypothesen worden
geformuleerd.
In de vier bestudeerde Europese lidstaten wordt regionaal strategisch handelen in het kader
van binnenlandse staatshervormingen bestudeerd. Debatten over staatshervormingen behandelen
thema’s als bevoegdheidsverdeling, institutionele setting en intergouvernementele relaties. De
bestudeerde binnenlandse hervorming kan een wijziging van de grondwet zijn, of van andere wetten
met een gelijkaardige constitutionele status. Daarnaast bestudeer ik steeds het regionaal strategisch
handelen met betrekking tot een deelaspect van de globale hervorming. Staatshervormingen zijn
meestal package deals waarbij de in dit proefschrift bestudeerde deelaspecten vaak in combinatie
met andere deelaspecten werden onderhandeld. De vier geselecteerde hervormingen zijn allen erg
verschillend van aard en inzake betrokken actoren.
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De casusselectie hier omvat de meest recente staatshervorming in de vier geselecteerde landen. Dit
zorgt ervoor dat het tijdskader waarbinnen de vier hervormingen plaatsvinden zo klein mogelijk is,
waardoor de vergelijkbaarheid vergroot omdat de Europese institutionele context ‘zo vergelijkbaar
mogelijk’ wordt gehouden.18 De geselecteerde staatshervormingen omvatten soms de volledige staat
en zijn dus in feite een (systemische) federalisme-hervorming. Dit was het geval voor de twee zuiver
federale landen, België en Duitsland. Er werd hier gekozen voor de laatste, afgeronde hervorming. In
België moest ik daarvoor teruggaan tot de periode 1999-2002, in Duitsland was het een stuk
recenter, met een akkoord in 2006. België kende op het moment van het onderzoek
onderhandelingen over een zesde staatshervorming (waarover een politiek akkoord werd bereikt in
2011), maar de onzekerheidsgraad hierover was te groot om deze meest recente hervorming op te
nemen in de casusselectie. De hervormingen die in de lidstaten Spanje en het VK werden bestudeerd
hadden niet de doelstelling om de staat als systeem te hervormen, maar behandelen de
constitutionele status van één regio tegenover de centrale overheid. De vier hervormingen hebben
erg verschillende kenmerken. Zo zijn bijvoorbeeld de procedures en de betrokken actoren variabel.
Voor Catalonië wordt een grondige herziening van het Catalaanse Autonomiestatuut gekozen. Deze
autonomiestatuten beschrijven de bevoegdheden en financiële middelen van de Spaanse autonome
gemeenschappen en hun relaties tot de centrale overheid en internationale organisaties (Orte 2007).
19

Dit betekent dat een onderhandeling plaatsvindt tussen een regio en de nationale overheid . Op een
gelijkaardige manier was het proces van devolution, en de herziening ervan (belichaamd door het
proces van de Calman Commissie/Scotland Bill) een onderhandeling tussen Schotland en de
nationale overheid in het VK20. Voor de Belgische en de Duitse constitutionele hervormingen zijn
daarentegen alle actoren in de federale staten betrokken omdat de hervorming het totale
grondgebied betreft. Toch focus ik in deze twee grondwetswijzigingen steeds op het regionaal
strategisch handelen van één specifieke regio, en meer in het bijzonder van de regionale regering.
In al deze hervormingen werd het institutionele thema van de binnenlandse coördinatie van
het EU beleid geselecteerd. Voor de Belgische en de Duitse staatshervorming ligt de focus daarnaast
ook op een specifiek beleidsdomein, met name respectievelijk landbouw en milieu. Dit biedt de

18

De Europese institutionele context wordt als een constante beschouwd in dit onderzoek, ze maakt geen deel uit van de afhankelijke of
van de onafhankelijke variabelen.
19 De Catalaanse statuutswijziging is er één in een golf van statuutswijzigingen die in Spanje in 2003 op gang kwam door het ‘Santillana
Pact’, gesloten tussen de PSOE leider Zapatero en regionale partijleiders over een nieuw model voor de Spaanse staatsordening. De
plurinationaliteit van Spanje wordt erdoor erkend en er wordt ruimte geboden voor meer regionale autonomie.
20

Naast Schotland was er ook een devolutie voor Wales en Noord-Ierland. De Engelse regio’s hebben daarentegen geen gelijkaardig
gedecentraliseerd statuut.
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mogelijkheid om regionaal strategisch handelen te vergelijken in concrete beleidsdomeinen, naast
institutionele issues zoals de EU-coördinatie. De geselecteerde beleidsdomeinen landbouw en milieu
hebben

twee

gemeenschappelijke

kenmerken.

Het

zijn

beide

erg

geëuropeaniseerde

beleidsdomeinen (in de betekenis van veelvuldige Europese wetgeving) en ze hebben een belangrijke
regionale dimensie. Idealiter selecteerde ik voor de hervormingen in Spanje en het VK een
vergelijkbaar beleidsdomein. Dit bleek niet mogelijk omdat deze niet voorkwamen in de
onderhandelingen.

De

noodzakelijke

optie

was

de

meer

algemene

thematiek

van

bevoegdheidsverdeling enerzijds en intergouvernementele relaties anderzijds.
Zoals in het begin van dit hoofdstuk werd vermeld is het aantal cases bewust beperkt,
waardoor ze in de diepte kunnen worden onderzocht, met meer gedetailleerde conclusies als gevolg.
Een beperkt aantal casussen heeft anderzijds wel het nadeel dat algemene generaliseerbaarheid
beperkter is. Toch is er een generaliseerbaarheid naar gelijkaardige institutionele settingen. Hierover
later meer.
Figuur 4: Overzicht van de casusstudies

Vlaanderen:
vijfde Belgische staatshervorming
(2001)

Wallonië:
vijfde Belgische staatshervorming
(2001)

BW:
Duitse federalisme-hervorming
2006

Schotland:
Calman Commission/Scotland Bill
(2007-2010)

Catalonië:
hervorming van het
autonomiestatuut (2006)
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Data: gehanteerde bronnen en dataverzameling en -analyse
Een

dataverzamelingsprobleem

dat

zich

stelt

bij

onderzoek

naar

strategieën

en

belangenvertegenwoordiging is dat het maar zeer beperkt tastbare sporen achterlaat en meestal niet
te lezen is in geschreven documenten of archieven. De analyse van primaire geschreven bronnen op
zich is onvoldoende om een goed beeld te krijgen van het handelen van de regionale regering in een
bepaalde hervorming. De centrale data in dit proefschrift komt uit interviews en wordt getoetst en
aangevuld met primaire en secundaire literatuurbronnen. Door een combinatie van databronnen te
gebruiken worden problemen van bias die in de methodologische literatuur worden beschreven
(Mahoney 2007) vermeden. Bias wijst op een vertekening, omdat niet alle facetten van het
onderzochte fenomeen op een evenwichtige manier worden belicht. Precies daarom wordt voor een
combinatie van databronnen gekozen, en een goede en evenwichtige selectie van respondenten.
Deze methode wordt ook wel eens met de term triangulatie aangeduid, waarbij een gecombineerd
gebruik van meerdere gegevensbronnen wordt bedoeld.
Voor de scores op de onafhankelijke variabelen werd zoveel mogelijk met primaire en
secundaire literatuurbronnen gewerkt, die wel werden afgetoetst in de interviews. De scores op de
twee afhankelijke variabelen zijn voornamelijk ingevuld vanuit de interviewdata, aangevuld met
persberichtgeving, positiepapers, beleidsdocumenten en secundaire literatuur. Hieronder overloop ik
de verschillende bronnen.

Primaire en secundaire literatuurbronnen
Er zijn twee soorten literatuurbronnen: primaire en secundaire. Primaire bronnen zijn gemaakt door
mensen die direct bij een kwestie betrokken waren (bijvoorbeeld door regeringsleden,
parlementairen of ambtenaren). Secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die niet direct
betrokken waren en maken dus al een analyse over het bestudeerde fenomeen.
De gebruikte primaire documenten waren van verschillende aard, zoals parlementaire
stukken, beleidsdocumenten, verslagen of partijstandpunten. Voor sommige cases (zoals de Duitse
en de Britse) was er meer bruikbaar primair literair bronnenmateriaal voorhanden dan in andere
(zoals de Spaanse en de Belgische case). Dit heeft voornamelijk te maken met de sterkere
parlementaire traditie in deze eerste landen en het echte inhoudelijke debat dat in parlementaire
werkgroepen en zittingen werd gehouden (en waarvan de data toegankelijk was voor de
onderzoeker). Onder meer door deze verschillen in bruikbaarheid van primaire documenten werd er
niet voor gekozen om deze op een gestructureerde manier te analyseren.
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De secundaire bronnen die in dit proefschrift werden gebruikt zijn verschillend van type en inhoud.
Zo is er academische literatuur gebruikt over bijvoorbeeld federale systemen, de meerlagige
bestuurscontext, partijsystemen en Europeanisering. Dit in de vorm van boeken, papers en
tijdschriftartikels. Voornamelijk in de eerste fase van het onderzoek waren deze bronnen relevant en
noodzakelijk om goed voorbereid naar de interviewfase toe te stappen. De invulling van de
institutionele onafhankelijke variabelen kon ook in belangrijke mate op basis hiervan gebeuren. Het
probleem met het gebruik van secundaire literatuur is dat onderzoekers geneigd zijn enkel op deze
data te focussen die de eigen theoretische of empirische voorspellingen bevestigt. Omdat de opzet
van dit onderzoek eerder exploratief dan wel toetsend was, wordt dit probleem geminimaliseerd.
Een aantal van de geformaliseerde hypotheses zijn ook rivaliserend, waardoor het gevaar om
bevooroordeeld naar de realiteit te kijken wordt verkleind. Aangezien de data uit de secundaire
literatuur werd afgetoetst in de interviews konden de ‘bias’-val die in de literatuur werden
beschreven (Mahoney 2007) worden vermeden.
De geschreven bronnen werden niet op een gestructureerde manier verzameld en
geanalyseerd, maar dienden als achtergrondinformatie en werden gebruikt in onder meer de
caseselectie en de voorbereiding op de interviews. Om te peilen naar de strategiekeuze, waarbij de
onderhandelingsstijl eerder dan de inhoud van de onderhandelingen centraal staat, is een grondige
kennis van het dossier waarover wordt onderhandeld, de posities van de verschillende actoren en de
onderhandelingssetting cruciaal. Inschatten of de actor kennis heeft over, zich bewust is van en
anticipeert op de gevolgen van de staatshervorming op een vlotte up- en downloading van het EU
beleid in de betrokken lidstaat, vereist voorkennis van de onderzoeker. Deze moet goed op de
hoogte zijn van het bestaande coördinatiesysteem, de verschillende beleidsopties die te nemen
waren in de verschillende stappen van de beleidsvormingscyclus, de gevolgen van deze stappen,
bestaande impactanalyses hierover en dergelijke om de vragenlijst gericht aan te passen en de
nodige bijvragen te stellen tijden het interview. Over de historische achtergrond van de regio, de
(quasi)federale setting, het meerlagige partijsysteem en de impact van Europese integratie op dit
alles, werd in een vooronderzoek zoveel mogelijk data verzameld. Dit gebeurde ook met betrekking
tot de concreet geselecteerde staatshervormingen waarop dit proefschrift focust. De
dataverzameling in deze eerste fase omvatte voornamelijk documentanalyses, maar ook enkele
verkennende interviews in Brusselse regiobureaus fungeerden als bron.
Informatie over de empirische invulling van de afhankelijke variabelen was jammer genoeg
slechts in beperkte mate terug te vinden in primaire of secundaire literatuurbronnen.
Beleidsdocumenten en mediaberichtgeving over deze beide dimensies van het regionaal strategisch
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handelen zijn erg beperkt. Hierover zijn weinig primaire databronnen te vinden, of geven diegenen
die er wel zijn soms een vertekend beeld. Een belangrijk deel van de onderhandelingen vindt achter
gesloten deuren of in informele settings plaats. Het gebruik van één type data brengt het gevaar met
zich mee om maar een deel van de waarheid te kennen. Om deze vertekening te minimaliseren is
een zo breed mogelijke dataverzameling gebeurd, vanuit verschillende types bronnen, die tegenover
elkaar werden geplaatst ter controle van de invulling van de variabelen.

Kwalitatieve semi-gestructureerde face-to-face interviews
De belangrijkste databron in dit proefschrift zijn de kwalitatieve semi-gestructureerde interviews.21
Er werd een eerste beperkte ronde verkennende interviews uitgevoerd (eind 2007, begin 2008) om
caseselectie en design af te toetsen. Deze waren eerder informatief en exploratief van aard.
Vervolgens vonden vier interviewrondes plaats in België (2008-2009), Duitsland (2009) Spanje (2010)
en het VK (2010). De face-to-face interviews werden afgenomen bij ambtenaren, politici,
vertegenwoordigers van het middenveld en andere sleutelfiguren (pers en academici). Omdat de
informatie uit interviews gekleurd kan zijn, werd deze steeds afgetoetst bij meerdere respondenten
die vanuit een andere positie bij de hervorming betrokken waren. Door de grote hoeveelheid aan
verschillende observaties bestaat de mogelijkheid om een grondige beschrijving en analyse van elke
casus te maken. In totaal werd een tachtigtal semi-gestructureerde interviews uitgevoerd. Deze
databron bleek meest toereikend om invulling te kunnen geven aan de centrale te verklaren
variabelen in dit onderzoek, met name de mate van Europeanisering en mate van conflict in de
strategieën van de regionale onderhandelaars. Zeker omdat een aantal concepten subjectief kunnen
worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld conflict), is het noodzakelijk om zo gestructureerd en
nauwkeurig mogelijk te meten en op verschillende databronnen te steunen. Er vonden interviews
plaats met respondenten op het nationale en het regionale bestuursniveau.
Om problemen bij het vinden van goede respondenten te vermijden, werd steeds de meest
recente hervorming gekozen. De agendasettingsfase van de Belgische case gaat al terug naar eind
jaren negentig, wat het minder eenvoudig maakt om de relevante data te verzamelen (Ritchie, Lewis
et al. 2003). De interviews werden grondig voorbereid en afhankelijk van de casus en de respondent
in kwestie (zijn/haar functie en betrokkenheid in de hervorming) werden de vragen vanuit het
algemene codeboek aangepast.22 Ook werd voor elk interview een document opgemaakt met

21

Een lijst met respondenten, hun functie en datum en plaats van het interview is te vinden in de bijlage 1.

22

Het algemene codeboek (dit werd per case en per respondent aangepast), is opgenomen in de bijlage 2.
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achtergrondinformatie over de respondent, zijn/haar functie en rol in de hervorming die werd
bestudeerd. Ook informatie over de omstandigheden waarbinnen het interview plaatsvond (ruimte,
timing, gevoel, open –en eerlijkheid, documenten die werden meegegeven,…) en een korte indruk
over de positie van de interviewer en deze van de respondent werden hierin opgenomen.23 De
interviews werden pas na twee jaar vooronderzoek uitgevoerd, zodat ik al erg veel
achtergrondkennis van de landen, regio’s en cases had. Door deze grondige voorbereiding kon ik
inspelen op de situatie en vlot theoretisch gestuurde of verduidelijkende bijvragen stellen. Alle
interviews vonden plaats in het Nederlands, Frans of Engels. Spaans en Duits werd in sommige
gevallen als aanvulling gebruikt wanneer de respondent het argument in geen van deze drie talen
voldoende kon maken. Taal en communicatie zijn nergens als een struikelblok ervaren voor de
dataverzameling.
Van alle interviews werden, met toestemming van de respondenten, opnames gemaakt.
Hierdoor kon ik als interviewer gefocust blijven op de vragen en antwoorden en inspelen op de
situatie om gerichte bijvragen te stellen. Op deze manier werd een maximum aan informatie uit de
semi-gestructureerde interviewsituatie gehaald. Alle interviews werden vervolgens uitgetypt,
waardoor ze grondig en gestructureerd geanalyseerd konden worden en citaten ter ondersteuning
van de argumentatie in dit proefschrift konden worden gebruikt. De gebruikte citaten in dit
proefschrift werden, omwille van de eenvormigheid, allen door mij vertaald. De respondenten werd,
in lijn met de ASA richtlijnen (ASA 1999), gevraagd of ze anoniem wensten te blijven. Geen enkele
van de respondenten had een probleem met transparantie24.

Operationalisering van de variabelen
In het voorgaande theoretische hoofdstuk werden vanuit de literatuur relevante variabelen
geselecteerd die aansluiten bij de geformuleerde onderzoeksvraag. Het design van dit proefschrift
bevat twee afhankelijke en vier onafhankelijke variabelen. Theoretisch verwachte verbanden tussen
deze variabelen werden geformuleerd en zullen in de empirie geverifieerd worden. Hieronder is er

23

Omwille van twee zwangerschappen bij de onderzoeker gedurende de onderzoeksperiode werd een beperkt deel van het
dataverzamelingswerk (met name de interviews in BW) door een medewerker uitgevoerd.
24

Bijlage 3 bevat een lijst met interviews waarin de namen en functies van de respondenten zijn vermeld, evenals plaats en datum van het
interview.
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aandacht voor de concrete definiëring en operationalisering van de zes variabelen (twee afhankelijke
en vier onafhankelijke).

Operationalisering van de afhankelijke variabelen
De twee afhankelijke variabelen in dit proefschrift zijn dimensies van regionaal strategisch handelen
in een meerlagige bestuurscontext. De eerste wordt met het label ‘Europeanisering’ aangeduid, de
andere met het label ‘conflict’. De variabele ‘Europeanisering’ kan verschillende waarden aannemen
op een continuüm tussen de polen van ‘zwakke Europeanisering’ en ‘sterke Europeanisering’. De
variabele ‘conflict’ wordt aangeduid met een continue schaal van ‘weinig conflict’ naar ‘veel conflict’.
Hieronder volgt de concrete operationalisering. Het regionaal strategisch handelen in de vijf cases
wordt ten opzichte van elkaar beschreven. Het perspectief is dus relatief.
De relatieve eerder dan absolute posities zijn dus van belang. De hypotheses zijn ook op die
manier opgesteld. In dit proefschrift wordt verklaring gezocht voor waarom de ene regionale
regering meer of minder dan de andere rekening heeft gehouden met de Europese bestuurslaag in
het kader van binnenlandse staatshervormingen. En waarom het gedrag van deze regering meer of
minder conflictueus was dan dat van een regionale regering in een andere Europese lidstaat, die met
een gelijkaardige meerlagige bestuurscontext wordt geconfronteerd. Deze verklaring wordt gezocht
in binnenlandse systeemkenmerken. De score op deze institutionele kenmerken is opnieuw relatief.
Zo verwacht het theoretisch bijvoorbeeld dat regio’s met meer formele EU-ervaring (relatief gezien)
ook een sterker geëuropeaniseerde strategie zouden hebben (opnieuw relatief gezien). Er zijn dan
ook geen hypotheses opgenomen die absolute verbanden binnen één case leggen. Er is bijvoorbeeld
géén hypothese die een bepaalde absolute score op een institutioneel kenmerk verbindt met een
bepaalde score voor conflict of Europeanisering. Er zijn ook geen drempels gedefinieerd waarboven
bepaalde scores op de afhankelijke variabelen te verwachten zijn. De scores zijn relatief en krijgen
pas in comparatief perspectief betekenis.
Europeanisering
Voor elke case wordt vanuit de empirie een score toegekend voor de afhankelijke variabele
‘Europeanisering van de regionale strategie’. Elke case wordt gepositioneerd op een continuüm dat
in het geval van deze variabele loopt van een niet-geëuropeaniseerde tot een zeer sterk
geëuropeaniseerde strategie. Concreet is strategisch handelen zeer sterk geëuropeaniseerd wanneer
de hieronder opgesomde indicatoren allen in sterke mate aanwezig zijn. Wanneer geen enkele van
de indicatoren wordt teruggevonden in het strategisch gedrag van de actor, is de strategie niet
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geëuropeaniseerd. De score wordt dus toegekend op basis van de aanwezigheid en sterkte (aantal
keer voorkomend en als al dan niet prioritair beschouwd door de actor) van de indicatoren.


De actor heeft voldoende kennis over/en is zich bewust van de beperkingen en mogelijkheden
die Europese integratie met zich meebrengt voor de binnenlandse hervorming.



De actor maakt een goede inschatting van de gevolgen van de binnenlandse hervorming voor
een vlotte up-en downloading van EU beleid.



De consequenties voor de noodzakelijke samenwerkingsmechanismen tussen regionaal en
nationaal niveau (als gevolg van Europeaniseringsprocessen) worden door de actor ingeschat en
de actor anticipeert hierop in het regionaal strategisch handelen.



De actor staat open om van andere Europese lidstaten en/of regio’s in gelijkaardige situaties te
leren.

In het algemene codeboek25 zijn concrete vragen terug te vinden die in de kwalitatieve interviews
aan de respondenten werden gesteld en die naar de bovenstaande indicatoren peilen. Deze vragen
werden steeds aangepast aan de specificiteit van de case en de kenmerken van de respondent en
zij/haar rol in het bestudeerde proces. Een voorbeeld: voor de meting van de Europeanisering
werden onderstaande vragen gesteld:
Gelijktijdig met de wat in de binnenlandse arena gebeurt, vinden soms op Europees niveau
belangrijke hervormingen plaats over hetzelfde beleidsdomein/item. Was dit het geval? Hadden
de onderhandelaars hier kennis over? Hebben deze evoluties op het Europese niveau een impact
op de regionale standpuntbepaling en strategiekeuze? Werd op deze nieuwe Europese context
geanticipeerd bij de uitvoering van de binnenlandse hervorming?
Conflict
Ook voor de tweede afhankelijke variabele, mate van conflict in het regionale strategisch handelen,
wordt voor elke case een kwalitatieve waardering gemaakt. Concreet wordt deze variabele gemeten
aan de hand van de drie hieronder opgesomde indicatoren. Wanneer ze allen in sterke mate
aanwezig zijn, wordt het regionaal strategisch handelen dat als niet-conflictueus gewaardeerd. Elke
case wordt op basis van de rijke empirische data gepositioneerd op het continuüm, dat van ‘weinig
conflict’ naar ‘veel conflict’ loopt.

25

Dit codeboek is als bijlage toegevoegd.

66

METHODOLOGIE


Het bestaan van vertrouwen in andere actoren betrokken in de hervorming, in de eerste plaats in
de nationale overheid.



Het beschikken over alle relevante informatie en het bestaan van een vlotte en volledige
informatiedeling en –doorstroming tussen de actoren onderling.



Het bestaan van de wil om een akkoord te bereiken. Hoe belangrijk is het voor de regio om een
consensus te bereiken? Hiervoor wordt de afweging gemaakt tussen het bereiken van een
minder wenselijk akkoord tegenover het geheel niet bereiken van een akkoord.

Een voorbeeldvraag uit het codeboek voor de meting van de indicator vertrouwen van de dimensie
conflict is de volgende:
Was er wederzijds vertrouwen tussen de regio en de centrale overheid of ontbrak dit vertrouwen
in de onderlinge relatie? Bestaat er een vertrouwen dat de gemaakte afspraken door de andere
onderhandelingspartij zullen worden nagekomen? Zien de onderhandelende partijen elkaar als te
vertrouwen? Veranderde deze onderlinge relatie gedurende de onderhandelingen? Waarop is dit
vertrouwen (of het gebrek eraan) gebaseerd? Ervaringen uit het verleden? Een reputatie?
Partijpolitiek?

Operationalisering van de onafhankelijke variabelen
De onafhankelijke variabelen worden, net als de afhankelijke in dit onderzoeksdesign, opgevat als
een continuüm. Van belang is de relatieve positionering van de casussen tegenover elkaar. Hieronder
volgt de concrete operationalisering van de vier institutionele onafhankelijke variabelen. In navolging
van het algemene theoretische kader van actor-centered institutionalisme, zijn er twee contextgerelateerd ‘institutionele context en formele EU-ervaring) en twee actor-gerelateerd (NSWP met
regionalistische agenda en verticale regeringscongruentie).
De operationalisering van de onafhankelijke variabelen gebeurt op basis van kenmerken die in de
academische literatuur werden geformuleerd. De vier onafhankelijke variabelen zijn allen al eerder in
de onderzoeksscholen van comparative federalism en multi-level party politics gebruikt en dus ook
geoperationaliseerd. Zoals in hoofdstuk twee werd beschreven vinden deze institutionalistische
variabelen in deze onderzoeksscholen hun oorsprong. De definiëring en operationalisering van deze
actor- en systeemgerelateerde aspecten van de binnenlandse bestuurscontext neem ik grotendeels
over uit bestaande academische literatuur. Het starten van bestaande operationalisering van
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variabelen was in veel mindere mate mogelijk voor de afhankelijke variabelen, omwille van hun
innovatieve aard.
Institutionele setting
De onafhankelijke variabele ‘binnenlandse institutionele setting’ wordt geoperationaliseerd als een
continuüm, dat loopt tussen de polen coöperatief en non-coöperatief. Deze variabele is opgebouwd
uit twee subvariabelen, institutionele structuur en institutionele cultuur. De opdeling tussen aan de
ene kant een coöperatieve en aan de andere kant een non-coöperatieve institutionele setting is in de
empirie niet altijd even strikt te maken. De meeste systemen bevatten kenmerken van beide
ideaaltypische vormen van federalisme en een waardering van deze factor gebeurt daarom opnieuw
door het plaatsen op een continuüm.
De institutionele structuur van federale landen wordt getypeerd als duaal of coöperatief. Een
federaal systeem wordt als duaal gecategoriseerd wanneer een strikte verticale scheiding der
machten bestaat. De verschillende verticale bevoegdheidsniveaus beschikken over institutionele
autonomie en elk niveau bevat een compleet overheidsapparaat dat autonoom functioneert. De
samenwerking tussen de regio’s in een duaal systeem is vrijwillig en horizontaal. De verticale of
hiërarchische mechanismen die samenwerking opleggen zijn erg beperkt (Swenden 2006).
Coöperatief federalisme, daarentegen, wordt gekarakteriseerd door het delen van bevoegdheden in
plaats van een strikte scheiding van competenties. Beleid wordt in de meeste gevallen gemaakt op
het federale overheidsniveau, waarbij de regionale overheden verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering. Intensieve samenwerking is als gevolg daarvan noodzakelijk. De regio’s hebben in de
meeste gevallen een input in de wetgeving die ze in een latere fase moeten implementeren (Moreno
2007). In principe bestaat er een regionale vertegenwoordiging op het federale niveau, zoals via de
Duitse Bundesrat waarin de Länder een veto hebben over de wetgeving die ze later moeten
implementeren (Erk 2008). In de empirie is het onderscheid tussen deze twee federalismetypes niet
zo strikt en bestaan er verschillende mengvormen. Zo worden ook regio’s in duale systemen soms
door omstandigheden tot samenwerking gedwongen. Het bipolaire België is hiervan een voorbeeld.
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat Europese integratie in het duale België en Spanje leidde
tot de ontwikkeling van coöperatieve mechanismen (Börzel 2002).26 De dimensie institutionele
structuur wordt dus deels empirisch ingevuld door het inschatten tot op welke hoogte de

26

Hoewel Roller (2004) stelt dat de overlap in bevoegdheden tussen de regionale, centrale en EU politieke sfeer het conflictueuze karakter
van de intergouvernementele relaties in Spanje net heeft versterkt.
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bevoegdheidsverdeling van wetgevende en uitvoerende macht de centrale overheid en de regio’s tot
samenwerken beweegt, of anderzijds hun onafhankelijkheid maximaliseert.
De tweede dimensie van de factor institutionele setting is institutionele cultuur. Met deze
dimensie wordt de verzameling van normen bedoeld die actoren en hun gedrag vormgeven. Het is de
institutionele structurele setting (hierboven beschreven) die in de eerste plaats de verdeling van
middelen in een land bepaalt. Naast de structurele instellingen zorgt de institutionele cultuur voor
een gemeenschappelijk begrip van het sociaal wenselijk/aanvaardbaar gedrag. De binnenlandse
culturele instituties leggen met andere woorden een informeel gemeenschappelijk bewustzijn van
geschikt gedrag binnen een bepaalde formele setting vast (March and Olsen 1989) en kunnen de
kostenstructuur van bepaalde actiekosten beïnvloeden. De institutionele cultuur heeft een effect op
het mogelijke en werkelijke gedrag en dus ook op het strategisch handelen van de regio. Anders
uitgedrukt bepaalt de institutionele cultuur (naast de institutionele structuur) hoe de mogelijke
middelen die de regio ter beschikking heeft op een legitieme manier worden aangewend. Cruciaal is
het verschil met de dimensie conflict als onderdeel van het regionaal strategisch handelen in
concrete cases, één van de twee afhankelijke variabelen uit dit proefschrift. Vanuit het theoretisch
kader in dit proefschrift wordt wel een theoretisch verband verondersteld tussen de institutionele
cultuur als onderdeel van de globale binnenlandse setting en de concrete strategiekeuze van de
regionale actor, die meer om minder conflictueus kan zijn, gemeten aan de hand van de drie
hierboven beschreven indicatoren.
Formele EU-ervaring
De variabele ‘formele EU-ervaring’ werd in het theoretische hoofdstuk samen met de variabele
‘institutionele setting’ gecategoriseerd als een ‘eerder context-gerelateerde onafhankelijke
variabele’. De keuze om enkel de formele en niet de informele EU-ervaring op te nemen kwam in het
theoretische hoofdstuk aan bod. Deze variabele verwijst naar de formele wettelijke
vertegenwoordigings- en beïnvloedingsmogelijkheden die regio’s hebben op het Europese niveau
(Raad van Ministers, Europees Parlement, Europese Commissie en Comité van de Regio’s), zowel
direct als indirect via de centrale overheid. Deze variabele beschrijft de formele mogelijkheid die de
regio heeft om een eigen input in het Europese wetgevingsproces te hebben, formeel toegekend via
binnenlandse EU-coördinatiesystemen en dus met een juridische garantie. Het is dus een
binnenlands systeemkenmerk van de lidstaat. Een score wordt toegekend op een continuüm, dat
loopt van weinig naar veel formele EU-ervaring. In alle bestudeerde (quasi)federale lidstaten
opgenomen in dit proefschrift bestaan er binnenlandse afspraken over de EU-coördinatie, die
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werden ingevoerd ter compensatie van het Europeanisering van in binnenlandse context regionale
bevoegdheden. Dit kan zowel een input de nationale standpuntbepaling als in de
vertegenwoordiging betreffen.
Er bestaan verschillen in de garanties die de regio’s hebben om gehoord te worden. Zo kan
dit gaan van een recht op informatie, over inspraak tot een veto. Ook kan de regio inspraak hebben
in de vertegenwoordiging, waarbij regionale vertegenwoordiging mogelijk is (wel steeds de lidstaat
die wordt gebonden), met of zonder spreekrecht en in een primaire of secundaire rol in de nationale
delegatie. Ook is er een verschil in de looptijd van deze formele inspraakmogelijkheden. De ene regio
heeft al langer deze mogelijkheid, bij de andere werd het slechts recentelijk ingevoerd en is nog niet
zoveel ervaring opgebouwd. Ook het aantal regio’s in de lidstaat met gelijkaardige formeel recht
speelt een rol. Zowel in het Belgische als in het Duitse geval bijvoorbeeld bestaat de mogelijkheid tot
het sturen van regionale vertegenwoordigers die het standpunt van de lidstaat verdedigen in een EUsetting. Door het veel groter aantal Duitse Länder moeten Duitse regionale vertegenwoordigers veel
langer op hun toerbeurt wachten. Ook het aantal domeinen waarvoor de lidstaat de mogelijkheid
krijgt formele EU-ervaring op te bouwen kan erg verschillen. Op basis van al deze elementen worden
alles cases ten opzichte van elkaar gepositioneerd op het continuüm van ‘weinig-‘ naar ‘veel formele
EU-ervaring’.
NSWP met regionalistische agenda
Naast de twee context-gerelateerde onafhankelijke variabelen zijn er nog twee actor-gerelateerde
onafhankelijke variabelen. De ‘macht en aanwezigheid van een NSWP met regionalistische agenda’
enerzijds en de ‘verticale regeringscongruentie’ anderzijds. Hieronder volgt de concrete
operationalisering van beide. Een SWP is een partij die zowel in de regionale verkiezingen als in de
nationale verkiezingen in alle of bijna alle regio’s van het land deelneemt onder dezelfde electorale
banner (Stefuriuc 2007). Een NSWP is in dezelfde logica dus een partij die ofwel enkel op het
regionale of het nationale niveau opkomt, of in beide, maar dan in een specifiek territorium en dus
niet over het gehele nationale grondgebied. Het tweede deel van de term dat uitleg behoeft is
‘regionalistische agenda’. Over regionalisme en nationalisme is al veel geschreven en Keating
concludeert dat het verschil tussen regionalisme en nationalisme niet duidelijk is en steeds minder
duidelijk wordt naargelang de staat nieuwe vormen aanneemt (Keating 1996). Het onderscheid
wordt door Connor wel duidelijk gemaakt. Regionalisme ijvert voor meer regionale autonomie
binnen de bestaande staat, tegenover nationalisme dat een afscheiding van de bestaande staat
ambieert (Connor 1977). De mate van zelfbestuur dat wordt geambieerd (van matige autonomie tot
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afscheiding) is geen bepalende karakteristiek van de gebruikte definitie van ‘regionalistische agenda’
hier. Ze kan namelijk beide omvatten. Door deze terminologie maak ik wel een duidelijk onderscheid
tussen wat Massetti (2011) regionalistische partijen noemt en andere regionale partijen, zoals
regionale afdelingen van SWP’s. Dit is met het oog op de Belgische case een belangrijk onderscheid
omdat er geen echte SWP’s meer bestaan in België. Toch beschouw ik in dit proefschrift de
partijfamilies van de Belgische partijen in de deelstaten als regionale afdelingen van SWP’s. Dit maakt
dat ook in de Belgische case verticale regeringscongruentie (zie volgende alinea) mogelijk is. En
voorkomt dat het quasi volledige Belgische partijlandschap onder de categorisering NSWP met
regionalistische agenda zou vallen.27
De variabele ‘aanwezigheid en macht van een NSWP met regionalistische agenda’ kan in dit
onderzoek meerdere waarden dan enkel aan- of afwezig aannemen. Ik positioneer de cases relatief,
ten opzichte van elkaar, op een continuüm. Het is mogelijk dat er in de regionale regering meerdere
partijen zijn die aan de definitie voldoen en anderzijds kan de machtspositie van deze partijen ook
verschillend zijn.
Verticale regeringscongruentie
De laatste onafhankelijke variabele is verticale regeringscongruentie. Het concept werd
oorspronkelijk geïntroduceerd door Roberts (1989) en het zuivere originele concept voorziet een
strikte overeenkomst tussen de partijen op de verschillende bestuursniveaus. In dit proefschrift is de
invulling van congruentie opnieuw genuanceerder dan een simpele ja of neen, en wordt daarom als
continuüm opgevat van volledig incongruent tot volledig congruent. Een gedeeltelijke congruentie is
ook mogelijk. In dit geval wordt een evaluatie gemaakt van de mate waarin er overeenstemming
tussen regeringspartijen bestaat. Bijvoorbeeld in het geval van regionale regeringscoalities met een
SWP en een NSWP waarbij de SWP ook op het nationale niveau bestuurt of nog, wanneer een NSWP
parlementaire steun verleent aan een minderheidsregering op het nationale niveau. Hoe groter de
overeenstemming tussen regeringspartijen, hoe dichter de case scoort naar de pool ‘volledige
congruentie’ toe. Alle cases worden ten opzichte van elkaar geplaatst op dit continuüm.

27

Vandaag, een decennium na de agendasetting van de vijfde staatshervorming, zou de conceptuele keuze die in dit proefschrift met
betrekking tot het Belgische partijlandschap is gemaakt moeilijker te verantwoorden zijn. De ideologische partijfamilies zijn steeds verder
uit elkaar gegroeid. Enkel de groenen aan beide kanten van de taalgrens hebben nog veel contacten en samenwerkingsvormen waardoor
het voor hen wel aanvaardbaar zou zijn om ze ook vandaag nog in analyses als één SWP met regionale afdelingen te beschouwen.
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Conclusie
Dit derde hoofdstuk had aandacht voor vier methodologische aspecten verbonden met dit
proefschrift. De keuze voor een methodologie, de casusselectie, de data en ten slotte de
operationalisering van de variabelen.
De keuze voor de methodologie van ‘vergelijkende kwalitatieve casestudie’ werd verdedigd.
Er werd beargumenteerd waarom alternatieve methodes niet geschikt zijn om de geformuleerde
probleemstelling en onderzoeksdoelstellingen te behalen. Daarnaast werden ook positieve
argumenten opgesomd die de keuze voor de methode van kwalitatieve case study voor deze vraag
en dit design ondersteunen. Het standpunt dat case study onderzoek ook generaliseerbaar is werd
verdedigd, in zijn algemeenheid en dit onderzoek in het bijzonder. De wetenschappelijke waarde van
een vergelijkende kwalitatieve case study hangt in belangrijke mate af van een goede en
methodologisch verantwoorde casusselectie. Deze selectie gebeurde in de eerste plaats op basis van
theoretische en empirische motieven, maar was ook beperkt door enkele praktische problemen.
Vervolgens was er aandacht voor de dataverzameling en –analyse. Semi-gestructureerde
kwalitatieve face-to-face interviews waren de primaire databron in dit proefschrift. De informatie uit
primaire en secundaire geschreven bronnen werd gebruikt ter controle en aanvulling op de
interviewdata. Ten slotte kwam ook de concrete operationalisering aan bod van de twee afhankelijke
en de vier onafhankelijke variabelen die in het vorige hoofdstuk uit de theoretische literatuur werden
afgeleid.

72

HOOFDSTUK 4 - Situering van de cases en empirische
beschrijving van de institutionele variabelen
Inleiding
De drie eerste hoofdstukken van dit proefschrift hebben een theoretische inslag. De hoofdstukken
vier en vijf zijn zuiver empirisch en maken een opstap naar de hoofdstukken zes en zeven waar
theorie en empirie samenkomen. Dit vierde hoofdstuk is opgebouwd uit twee delen. Ik start met een
korte beschrijving van de staatshervormingen uit de casusselectie en de rol van de geselecteerde
regio hierin. Deze achtergrondinformatie zorgt voor een beter begrip van de beschrijving (hoofdstuk
vijf) en de verklaring (hoofdstuk zes en zeven) van het regionaal strategisch handelen in deze
hervormingen.
Het tweede deel van dit hoofdstuk bevat de empirische invulling van de vier onafhankelijke
variabelen (institutionele setting, congruentie, NSWP en EU-ervaring). Deze zijn de case-specifieke
institutionele factoren waarvan in de komende hoofdstukken wordt geverifieerd of ze, conform de
theoretische verwachting, de handelingsmogelijkheden sturen. Het theoretische uitgangspunt van dit
proefschrift verwacht verklaring voor gelijkenissen of verschillen in regionale strategieën te vinden in
zowel context- als actor-gerelateerde institutionele variabelen. De vijf bestudeerde regionale
overheden handelen in zeer gelijkaardige meerlagige bestuurscontexten. Indien ze toch andere
strategiekeuzes maken, veronderstelt het actor-centered institutionalisme dat deze verschilpunten
een oorsprong hebben in de variatie in kenmerken van de actor of van de context waarbinnen deze
handelt. De onafhankelijke variabelen worden allen gewaardeerd op het moment van de
hervorming. Omdat ze (al dan niet) verklaring bieden voor de strategieën in een specifieke context
die aan tijd en ruimte gebonden is, is een meting van de onafhankelijke variabelen op ditzelfde
tijdstip noodzakelijk. Dit betekent concreet 1999 voor België, 2003 voor Spanje, 2003 voor Duitsland
en 2007 voor Groot-Brittannië. De institutionele contextvariabelen zijn minder snel aan verandering
onderhevig dan de actor-gerelateerde variabelen, die bij elke verkiezing op nationaal of regionaal
niveau mogelijk wijzigen.
De empirische beschrijving van de institutionele variabelen voor elke casus in dit hoofdstuk,
laat toe om er in de volgende hoofdstukken naar te verwijzen. Deze variabelen komen namelijk twee
maal terug in hoofdstukken 6 en 7, waar de theoretisch verwachte verbanden worden vergeleken
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met de empirische waarnemingen. Door een beschrijving van de onafhankelijke variabelen in dit
hoofdstuk, wordt herhaling in volgende hoofdstukken vermeden.

Context cases
Duitse staatshervorming van 2006.
Baden-Württemberg (BW) is één van de zestien regio’s, Länder genoemd, in de Bondsrepubliek
Duitsland. De Bondsrepubliek bestaat formeel sinds 1949 en kent zijn huidige vorm sinds de
hereniging 1990. De federatie bevat zestien deelstaten met een eigen grondwet, een parlement en
een regering. De deelstaatsregeringen sturen vertegenwoordigers naar de Bundesrat, die de
regionale vertegenwoordiging in de nationale besluitvorming garandeert. Elk land heeft, afhankelijk
van de grootte van zijn bevolking, drie tot zes stemmen (zes voor BW). Baden-Württemberg als
groot, machtig en economisch sterk Land bestaat uit de voormalige Länder Baden en Württemberg
en uit voormalig Pruisisch gebied.
In de jaren negentig klonk de kritiek van verschillende Länder (voornamelijk de grote en
economische sterke waaronder BW) over de werking van het Duitse federale systeem steeds luider
(Auel 2008). Ook de federale overheid en de kleinere, armere Oostelijke Länder zagen in dat een
grote institutionele hervorming onafwendbaar was. Er groeide een consensus over de
probleemdefinitie, maar over mogelijke oplossingen liepen de meningen sterk uiteen. De problemen
van het Duitse bestuurlijke systeem worden samengevat in de term ‘Politikverflechtung’ die Fritz
Scharpf gebruikte voor de verstrengeling van het besluitvormingssysteem, waardoor noodzakelijke
wijzigingen aan de federale structuren praktisch onmogelijk werden. Omdat steeds meer domeinen
samenwerking tussen federale staat en Länder behoefden, was het resultaat een ‘joint-decision trap’
(Scharpf 1988). Het gehele bestuurlijke systeem had zichzelf vastgereden en was in een situatie
verzeild geraakt van waaruit nog nauwelijks hervormingen mogelijk waren. Het sleutelargument van
Scharpfs problematisering was dat het sterk verweven Duitse federale systeem tot suboptimale en
inadequate besluitvorming leidde, maar erg moeilijk te hervormen is. De reden is het institutionele
eigenbelang van de betrokken actoren die bovendien over een sterke vetomacht beschikken (Auel
2008). Door deze vetomacht onderhandelen actoren erg hard, waardoor coöperatie en een
verandering van het status quo moeilijk te bereiken is. Als één van de actoren met vetomacht de
inschatting maakt dat het status quo gunstiger is dan de hervorming die op tafel ligt, blokkeert het
volledige systeem. Een staatshervorming, door een wijziging van de grondwet, drong zich op.
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De zogenoemde federalismehervorming I (een deel II over financiering volgde in 2009) trad in
werking op 1 september 2006, maar kende een aanloopperiode van enkele jaren. Het betreft de
meest ingrijpende hervorming van de Duitse grondwet sinds haar ontstaan in 1949 (Bertelsmann
Stiftung). 25 van de 183 artikelen werden aangepast28. Een gemeenschappelijke Commissie van
Bundesrat en Bundestag over de modernisering van de federale structuren, kortweg KOMBO
(Bundesrat Drucksache 750/03 2003) werd in oktober 2003 opgezet, maar haar werkzaamheden
werden zonder resultaat in 2004 gestaakt. Het debat werd opnieuw opgestart in het kader van
federale coalitiebesprekingen eind 2005, waar een akkoord werd bereikt dat vervolgens in 2006 in de
Bundesrat en Bundestag werd gestemd.
De Duitse staatshervorming waarbinnen het strategisch handelen van de deelstaat BW onder
de loep wordt genomen, stelde vier problemen centraal. Ten eerste de problematische
bevoegdheidsafbakening tussen Bund en Länder. Ten tweede de rol van de Bundesrat en het grote
aantal wetgevingsinstrumenten waarbij deze een veto had (wanneer de regeringspartij geen
meerderheid heeft in Bundesrat zorgde dit voor blokkering van de wetgevingsagenda). Ten derde de
financiële relaties tussen de verschillende bestuursniveaus en ten slotte de participatie van de Lander
aan EU-zaken op nationaal en Europees niveau. Over de noodzaak tot hervormen bestond dan wel
eensgezindheid, maar over de gewenste oplossingen waren de preferenties erg verscheiden. In dit
proefschrift focus ik op het debat over één specifiek beleidsdomein, namelijk milieu. Dit maakt het
mogelijk om een vergelijking te maken met de Belgische case waar ook een sterk geëuropeaniseerd
beleidsdomein werd geselecteerd, namelijk landbouw. Vervolgens wordt ook het strategisch
handelen van BW met betrekking tot het debat over de coördinatie en implementatie van het
Europabeleid in Duitsland geanalyseerd. Dit thema wordt in elk van de vier staatshervormingen (in
België, Spanje, Duitsland en het VK) belicht.
Vóór de hervorming in 2006 was milieubeleid een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel
het federale, het regionale als het lokale bestuursniveau. Daarenboven berekende de Duitse federale
milieuadministratie dat zowat 80% van het Duitse milieubeleid een oorsprong heeft in de Europese
bestuurslaag (Bundesministerium für Umwelt 2004). De bevoegdheidsverdeling voor milieu was dus
erg versnipperd, weinig eenduidig en kwam tot stand via verschillende wetgevingsprocedures.
Bepaalde aspecten vielen onder de raam- of kaderwetgeving (Rahmengesetzgebung), andere onder
concurrerende wetgeving (Konkurrierende Gesetzgebung). Een stroomlijning was noodzakelijk om

28

Hoewel het aantal wijzigingen substantieel is, wordt de hervorming toch bekritiseerd omdat ze niet ver genoeg zou zijn gegaan en de
fundamentele problemen niet heeft opgelost(Auel, 2008).
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een duidelijkere en eenvoudigere bevoegdheidsafbakening te bereiken (interview 29 oktober 2009,
G. Splett). Daarnaast moest de hervormde bevoegdheidsafbakening een gepast antwoord bieden op
de

Europese

realiteit.

De

finale

doelstelling

was

een

alomvattend

milieuwetboek

(Umweltgesetzbuch) te maken dat een duidelijke bevoegdheidsverdeling van het gehele milieubeleid
in Duitsland zou omvatten.
Er vond een uitgebreid en aanslepend debat plaats, maar een consensus vinden was erg
moeilijk, precies omdat de Bund grote verschuivingen naar de concurrerende wetgeving wenste en
de Länder hun bevoegdheden uit de raamwetgeving in geen geval zonder compensaties wensten op
te geven (Teufel 2004). Het coalitieakkoord tussen socialisten en christendemocraten van november
2005 bood door zijn grote meerderheid een window of opportunity om de broodnodige institutionele
hervorming eindelijk door te duwen (Gunlicks 2007; Hrbek 2007). De concurrerende wetgeving wordt
voor milieudomeinen veralgemeend, waardoor de Bund de mogelijkheid krijgt om gedetailleerde
wetgeving te maken en dus ook een milieuwetboek te ontwerpen. Het verlies aan Länder-input
wordt gecompenseerd met een afwijkingsrecht. Dit houdt in dat de Länder in bepaalde gevallen toch
van Bundesrecht kunnen afwijken en dus de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid niet
absoluut is. Daarnaast worden twee milieubevoegdheidsdomeinen uit de concurrerende procedure
gehaald en exclusief toegewezen aan de Bund enerzijds en de Länder anderzijds. In de
implementatiefase staat voor het milieuthema het milieuwetboek centraal. In mei 2006 werd op
initiatief van BW een werkgroep opgericht die federale en regionale vertegenwoordigers
samenbracht met de doelstelling een milieuwetboek te maken. Een paper met de sleutelpunten voor
zo’n milieuwetboek werd op 5 juli 2006 voorgelegd aan het kabinet, maar het proces stierf een stille
dood door de verwerping van het voorstel door de CSU, de Beierse christendemocraten. Vanaf 1
januari 2010 traden de nieuwe grondwettelijke bepalingen in werking.
Ook met betrekking tot een tweede bestudeerde aspect in de Duitse federalismehervorming
van 2006, namelijk de nationale coördinatie en implementatie van het EU beleid, stond de
problematiek van de politikverflechting centraal. De patstelling van de politikverflechtung werkt door
in het Europese besluitvormingsproces binnen Duitsland, waardoor nog meer complexiteit wordt
toegevoegd aan een systeem dat van oorsprong al complex is. De metafoor van ‘doppelte
politikverflechting’ (een meervoudig kader van gemeenschappelijke besluitvorming) werd gebruikt
om het systeem (en het problematische karakter ervan) te schetsen (Hrbek 1986). Een systematische
uitbreiding van participatierechten voor de Länder was de pasmunt voor een verlies aan
Länderbevoegdheden en een centralisering van de besluitvorming op het federale en het Europese
niveau. Het resultaat was dus ook voor het Duitse Europabeleid een ‘joint-decision trap’ (Scharpf
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1988). Een toegenomen aantal vetospelers in het besluitvormingsproces leidde tot het ondermijnen
van beslissingen, suboptimale uitkomsten en een weinig efficiënt en weinig transparant systeem dat
incapabel blijkt om zichzelf te hervormen, precies door deze eigenschappen.
De Europapolitiek is in het verleden steeds een domein geweest van competitie tussen de
federale overheid en de Länder. De Länder zagen van in het begin van het Europese integratieproces
het gevaar dat de Bund, zonder rekening te houden met hun preferenties en/of belangen,
bevoegdheden van het nationale naar het Europese niveau zouden overdragen. Artikel 24 §1 van de
Grondwet was hiervoor de potentiële juridische basis. De federale overheid heeft zich steeds verzet
tegen

bijkomende

participatierechten

voor

de

Länder

als

compensatie

voor

de

bevoegdheidsverschuiving naar het EU-niveau. De centrale argumentatie hiervoor was de
categorisering van Europees beleid als buitenlands beleid, wat een exclusief federale bevoegdheid is
in Duitsland.
In de late jaren tachtig en begin jaren negentig hebben de Duitse Länder enkele successen
geboekt om toch een greep te blijven hebben op hun regionale bevoegdheden, die massaal naar het
Europese beleidsniveau werden getransfereerd. Zo werd, onder de dreiging om het Verdrag van
Maastricht niet te ratificeren, in de interne Duitse staatsordening een herinterpretatie gemaakt van
Europees beleid als een speciale categorie van buitenlands beleid . Dit kreeg een uitwerking in artikel
23 van de Grondwet, het Europa-artikel dat de input van de Länder in het Duitse Europabeleid
bepaalt. Het ‘Europa-artikel’ was lange tijd geen onderwerp van discussie, maar kwam onverwacht in
deze hervorming opnieuw op de agenda. Er werden overigens in het verleden wel incrementele
wijzigingen aangebracht aan het systeem van intergouvernementele samenwerking in het kader van
Europees beleid in Duitsland, een proces dat sterk padafhankelijk was vanaf het begin en werd
gestuurd door externe factoren als Europese verdragswijzigingen (Moore and Eppler 2008).
De Länderparticipatie zoals ze in het Europa-artikel is geregeld, steunt op consensus en
horizontale samenwerking tussen de Länder. Dit werd sinds de Duitse eenmaking problematischer.
De regeringen van de grote, welvarende Länder zoals BW zagen een versterkte rol voor de Bundesrat
als compensatie voor het autonomieverlies op het regionale niveau niet langer als een bevredigende
oplossing29. Zowel bij de Länder als bij de federale actoren werd de noodzaak aangevoeld het
bestaande systeem te herbekijken en beter aan de nieuwe Duitse en Europese realiteit aan te passen
(Moore and Eppler 2008). In de KOMBO ontwikkelde zich onverwacht een geheel eigen dynamiek en

29 Dit was in de eerste plaats omdat sinds midden jaren negentig de meerderheid van de stemmen in de Bundesrat in handen lag van de
zwakkere Länder die, in tegenstelling tot BW, afhankelijk zijn van federale steun en fiscale equalisatiebetalingen.
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er volgde heel wat discussie. Ondanks de behoorlijk uiteenlopende standpunten en vele
vernieuwende voorstellen tijdens de debatten, bleven de uiteindelijke wijzigingen echter zeer
beperkt (interview 27 oktober 2009, A. Eppler) (Grosse Hüttmann 2005).
Samengevat kende de Duitse staatshervorming van 2006 een lange aanlooptijd en werd het
probleem van de politikvervlechting zowel in het milieubeleid als in het domein van EU-coördinatie
behandeld. BW speelde een centrale rol in beide debatten en was zowel mede verantwoordelijk
voor het falen van de KOMBO in 2004 als voor het bereiken van een finaal compromis in 2006.

Schotland : de Calman commissie
Sinds 1999 is de bestuurlijke organisatie van het Verenigd Koninkrijk (verder VK) grondig gewijzigd
door het proces van politieke devolution of bevoegdheidsoverdracht. De kerndoelstelling was een
decentralisatie van het bestuur en het geven van bevoegdheden aan de drie naties, die samen met
Engeland het geheel van het Verenigd Koninkrijk vormen. Administratieve en politieke
decentralisering of devolution werd enkel doorgevoerd in Schotland, Wales en Noord–Ierland. Omdat
het grootste deel van het VK, namelijk Engeland, geen eigen regionaal parlement of
gedecentraliseerde bevoegdheden heeft, blijft het VK voor de meerderheid van het grondgebied een
unitaire staat. Devolution zorgde niet enkel voor een verandering in de bestuursstructuren in het VK,
het zorgde ook voor een herziening van de relaties tussen het VK en de EU door het herschikken van
de intergouvernementele relaties binnen het VK én het zorgde voor een nieuwe dynamiek in het
model van meerlagigheid binnen het VK zelf (Palmer 2008).
In Schotland werd al enkele decennia een strijd gevoerd voor een Parlement met
wetgevende bevoegdheden. Een eerste referendum hierover vond plaats in 1979, maar faalde. De
vrees bestond in de jaren negentig dat de steun voor de separatistische Scottish National Party (SNP)
enkel zou toenemen indien de vraag van de Schotse bevolking voor meer autonomie niet werd
behartigd. Meteen na het eerste afwijzende referendum startte de campagne voor een tweede
poging, die in de late jaren tachtig uitmondde in een Scottish Constitutional Convention. Er was steun
van zowel Labour als de Liberaal-Democraten en er was een belangrijke participatie van het
middenveld. Na 18 jaar Conservatieve regering in Londen, was de Labour-overwinning in 1997 de
directe aanleiding voor het tweede referendum op 11 september 1997. 74% stemde voor een Schots
parlement

met

wetgevende

bevoegdheden

en

63%

wenste

dit

parlement

beperkte

belastingsbevoegdheden te geven. Er vond tegelijkertijd een referendum plaats in Wales en een jaar
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later ook in beide delen van Ierland.30 Hieruit resulteerde de oprichting van een Schots parlement, de
national assembly voor Wales en een assembly voor Noord-Ierland. Omwille van historische en
administratieve verschillen werd de devolution op een verschillende manier doorgevoerd in de drie
naties.
Het Schotse parlement kreeg meteen een erg uitgebreide wetgevende bevoegdheid voor alle
domeinen die niet expliciet werden weerhouden. De regering van het VK blijft bevoegd voor
buitenlandse zaken, defensie, internationale relaties en economisch beleid. Deze beleidsdomeinen
behoren tot de zogenaamde “reserved powers”. Het parlement in Westminster is juridisch gezien
bevoegd om in elk domein wetgeving te maken en door te voeren in het volledige grondgebied van
het VK, maar zal dit voor gedecentraliseerde bevoegdheden niet doen zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de regionale parlementen (een procedure die bekend staat onder de term Sewel
Convention). Het Westminster parlement is het enige dat verantwoordelijk blijft voor alle
beleidsdomeinen in Engeland, ook diegenen die geregionaliseerd werden naar Schotland, Wales en
Noord-Ierland. De White Paper van 1997 (Scottish Office 1997) en de Scotland Act van 1998 bepalen
het kader waarbinnen de devolution voor Schotland heeft plaatsgevonden. De meerderheid van de
intergouvernemetele relaties is geregeld via concordats, die niet wettelijk bindend zijn. Een
memorandum of understanding (MoU), aangevuld met specifieke departementale akkoorden legt
(op een niet-juridisch bindende manier) de rechten en plichten van elk bestuursniveau vast (Roller
and Sloat 2002). Dardanelli (2005) stelt dat Europeanisering een belangrijke factor was in de vraag
om devolution die in 1997 tot een positieve referendumuitslag leidde, wat in 1979 mislukte. Zijn
onderzoek wees uit dat meer Europese integratie leidde tot een versterking van de vraag om meer
regionale autonomie. Ook ander onderzoek wees uit dat het vooruitzicht op eventuele directe
participatie op het Europese niveau één van de motiverende factoren was voor de devolution
campagne in de late jaren tachtig en begin jaren negentig (Roller and Sloat 2002).
In dit proefschrift bespreek ik de herziening van de constitutionele status van Schotland
onder de noemer ‘Calman Commission/Scotland Bill’. De Calman Commissie werd door de drie
Unionistische SWP’s vanuit hun meerderheidspositie in het Schotse parlement opgericht. Het was
een antwoord op het aantreden van de minderheidsregering van Schotse nationalisten, de SNP,
maar kreeg de steun van deze Schotse nationalisten niet. Twee evaluatieprocessen van de Schotse

30 In Wales was klaarblijkelijk minder nood aan een echt parlement met wetgevende bevoegdheden en in Noord-Ierland was de situatie
nog anders, waar de wetgevende bevoegdheden een gevolg waren van het goedevrijdagakkoord.
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devolution vonden tegelijkertijd plaats, het proces van ‘national conversation’ enerzijds en dat van
‘Calman Commission’ anderzijds. De SNP regering zette met het oog op een referendum over de
constitutionele status van Schotland een publiek debat op onder de naam ‘National Conversation’.
De bedoeling was een evaluatie van de bestaande devolution settlement te maken en alle mogelijke
toekomstige constitutionele statussen voor Schotland te onderzoeken. De voorkeur van de SNP ging
daarbij duidelijk uit naar onafhankelijkheid, wat precies de reden was dat andere politieke partijen
hun medewerking met de National Conversation weigerden. Het SNP initiatief zorgde echter wel
voor de agendasetting van de ‘Commission on Scottish Devolution’, het tweede evaluatieproces en de
eigenlijke onderzoekscasus in dit proefschrift. De unionistische partijen in het Schotse Parlement
(Labour, Conservatieven en Liberaal-Democraten) richtten eind 2007, als antwoord op het SNP
initiatief, een onafhankelijke onderzoekscommissie op met de steun van een meerderheid in het
Schotse parlement en de Labour regering in Londen. Aan het hoofd van deze Commissie stond
academicus Sir Kenneth Calman, die ook zijn naam aan de Commissie gaf. De zogenaamde Calman
Commissie kreeg de opdracht om de devolution te analyseren en aanbevelingen te formuleren om de
constitutionele positie van Schotland binnen het VK te verbeteren. Omwille van de uitdrukkelijke
uitsluiting van onafhankelijkheid weigerde de Schotse SNP regering op zijn beurt medewerking met
deze Commissie. Het gevolg is dat interactie tussen de twee gelijktijdige processen van herziening
van devolution erg beperkt bleef. De finale aanbevelingen van de Calman commissie enerzijds
(Commission on Scottish Devolution 2009) en de constitutionele dialoog van de SNP regering
anderzijds (Scottish Government 2009) tonen duidelijk de verschillende initiële doelstellingen van
beide processen. De geprefereerde uitkomst van de Schotse regering is onafhankelijkheid, wat
precies expliciet wordt uitgesloten in de Calman aanbevelingen.
In dit proefschrift bespreek ik het strategisch handelen van de Schotse regering in het Calman
proces tot aan de interviewronde in Schotland in oktober 2010. Dit proces is op het moment van
publicatie van dit proefschrift nog niet afgerond en heeft sinds deze dataverzamelingsronde in het VK
enkele nieuwe wendingen genomen. Na de verkiezingen in Westminster in mei 2010 leek het erop
dat de Calman-aanbevelingen zouden worden omgezet, concreet door een nieuwe wet die de naam
Scotland Bill draagt. De Scotland Bill wordt vandaag behandeld in parlementaire commissies in
Westminster en Holyrood (het Britse en Schotse parlement). De vooruitzichten veranderden echter
grondig met het verkiezingsresultaat van de SNP in de Schotse regionale verkiezingen van mei 2011.
Een verpletterende overwinning leverde de Schotse nationalisten een meerderheid in het regionale
parlement op. Het niet betrekken van de SNP in de implementatie van Calman wordt dus moeilijk nu
een unionistische meerderheid ontbreekt in het Schotse parlement. Een referendum over Schotse
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onafhankelijkheid, een doelstelling die SNP al langer koestert, wordt met deze politieke situatie veel
waarschijnlijker en de implementatie van Calman lijkt er niet meteen te komen.
Ik focus, parallel met de andere cases opgenomen in dit comparatief onderzoek, op twee
thematische aspecten: de bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties enerzijds en de
coördinatie en implementatie van het EU-beleid anderzijds. De casus van EU-coördinatie is een
constante doorheen alle casussen. Het aspect bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele
relaties werd gekozen omwille van het ontbreken van een gelijkaardig domein als dat van milieu of
landbouw in de Duitse en Belgische casi. Een paarsgelijke vergelijking met de Spaanse casus is
mogelijk, waar naast EU-coördinatie de tweede focus eveneens bevoegdheidsverdeling en
intergouvernementele relaties is.
Samengevat weigerde de Schotse SNP minderheidsregering alle medewerking met de Calman
Commissie, een project voor herziening van de Schotse Devolution settlement met de steun van de
drie Unionistische partijen in het Schotse parlement en de Labourregering in Londen. De reden
hiervoor was de uitdrukkelijke uitsluiting door de commissie van onafhankelijkheid als
constitutionele optie. De SNP hield een eigen publiek debat over de constitutionele toekomst van
Schotland onder de naam ‘National Conversation’. Interactie tussen beide processen bleef erg
beperkt.

Catalonië: nieuw autonomiestatuut
Na de val van Franco kende de Spaanse staatsordening een transformatie van een centralistische
autoritaire naar een democratische, meer gedecentraliseerde staat. Catalonië is een deelstaat van de
zogenaamde Spaanse Estado de las Autonomías (Requejo 2010), een gedecentraliseerde staat met
zeventien comunidades autónomas of Autonome Gemeenschappen (hierna AG) met legislatieve
bevoegdheden. Artikel 2 van de Spaanse Grondwet van 1978 erkent het bestaan van verschillende
‘nationaliteiten en regio’s’ met een recht op autonomie binnen de ‘ondeelbare eenheid van de
Spaanse natie’. Naast de erkenning van de multinationaliteit bevestigt dit artikel het principe van
eenheid en solidariteit tussen de verschillende entiteiten in Spanje. De Grondwet voorzag in twee
routes van zelfbestuur voor de AG’s: een zogenaamde snelle route (art. 151) en trage route (art.
143), afhankelijk van een vorm van politieke autonomie die in deze regio’s in de geschiedenis
(periode 1931-39) al bestond. Catalonië werd als een ‘Nacionalidade histórica’ omschreven en volgde
het snelle spoor van bevoegdheidsoverdracht (Roller 2004). Voor de trage AG’s voorzag de Grondwet
een inhaalbeweging, waardoor Spanje in de jaren negentig evolueerde naar een meer symmetrisch
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systeem met beperktere uitzonderingen voor de zogenaamde ‘differentiërende factoren’ (zoals eigen
taal, eilandstatus, speciale civiele wetten,…) voor bepaalde AG’s.
De Spaanse Grondwet zegt niets over de bevoegdheden van de AG’s. Dit is bepaald in hun
autonomiestatuut (Estatuto de Autonomía), een soort regionale grondwet. Deze statuten zijn deel
van het ‘constitutioneel blok’. Het zijn toevoegingen aan de Grondwet ze en staan hiërarchisch onder
de Grondwet. Ze hebben een quasi-constitutionele status omdat in de praktijk het Spaanse
parlement geen gewone wetten kan maken die indruisen tegen de regionale autonomiestatuten of
tegen het principe van autonomie (Colino, Nagel et al. 2009). Regionale parlementen nemen, samen
met het centrale Spaanse parlement (Cortes), wel het initiatief tot hervormingen van
autonomiestatuten. Hervormingen in de Spaanse constitutionele orde kwamen niet tot stand door
formele grondwetsherzieningen, maar via incrementele aanpassingen aan de regionale
autonomiestatuten en interpretaties van het Grondwettelijke Hof. Subnationale overheden kunnen
de constitutionele ruimte die het regionale autonomiestatuut biedt gebruiken en zo de rigiditeit van
de Spaanse Grondwet omzeilen.
In dit proefschrift wordt het strategisch handelen van de Catalaanse overheid in het kader
van de herziening van het Catalaanse autonomiestatuut van 2006 bestudeerd. Statuutswijzigingen
zijn bilaterale onderhandelingen tussen de centrale overheid en één AG, in dit geval Catalonië. In de
praktijk vonden tegelijkertijd in verschillende AG’s hervormingen plaats die onderling verband
houden. 31. Eisen die één AG formuleert, worden in Spanje erg vaak gekopieerd door anderen (Colino
2009).
De Catalaanse verandering in regeringscoalitie was de aanleiding om een voorstel tot
hervorming van het Catalaanse autonomiestatuut te lanceren. Gecombineerd met een
regeringswissel op het centrale niveau in 2004 zorgde dit voor een window of opportunity. Het
maakte de goedkeuring op het nationale niveau mogelijk, onder een nationale regering van Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) onder leiding van Zapatero. Op het einde van 2003, na 23 jaar
Catalaanse centrum-rechtste regeringen van Convergència i Unió (CiU) onder het leiderschap van
Jordi Pujol, trad een nieuwe linkse Catalaanse regering aan: een tripartite van Partit dels Socialistes
del Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Iniciativa per Catalunya Verds (IC-

31 Het eerste initiatief tot wijziging van het autonomiestatuut werd ondernomen door de Baskische regering in 2003, maar faalde. Het
Ibarretxe Plan stelde een grondige hervorming van het autonomiestatuut voor waardoor een semi-onafhankelijke Baskische staat werd
voorgesteld. Het werd echter in 2005 door het Spaanse parlement als onconstitutioneel verworpen.
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V).32 De hervormingsronde die met het Catalaanse initiatief in 2003 startte, was de eerste in de
geschiedenis waarbij regionale politici en parlementen de agendasetting hebben bepaald door het
amenderen (of soms zelfs volledig wijzigen) van autonomiestatuten zonder voorafgaand akkoord met
nationale politieke actoren. De federale overheid bevond zich daardoor voor het eerst in een
reactieve positie en probeerde de omvang en de impact van de hervormingen te controleren.
In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om op twee aspecten van hervorming van het
Catalaanse autonomiestatuut te focussen, met name op de bevoegdheidsverdeling en
intergouvernementele relaties enerzijds en op de Catalaanse input in de coördinatie en
implementatie van het Spaanse EU beleid anderzijds.
De verdeling van bevoegdheden in Spanje is niet eenduidig en bevat zowel elementen van
duale als coöperatieve federale systemen (Colino 2008). Artikel 148 en 149 van de Grondwet
reserveren een aantal bevoegdheden voor de centrale overheid. Hieronder vallen onder meer
defensie, externe handel, immigratie, macro-economisch beleid en sociale zekerheid. Een aantal
andere bevoegdheden zijn regionaal en worden door de regionale autonomiestatuten opgeëist, zoals
landbouw, industrie, cultuur, sociale dienstverlening, ruimtelijke ordening en stadsplanning, en
toerisme. Het merendeel van de bevoegdheden heeft echter een gemengd karakter, zoals onderwijs,
milieubescherming, gezondheid, lokale besturen en media. In deze gevallen kan de centrale overheid
kaderwetgeving opleggen, die de handelingsvrijheid van de regionale overheden beperkt. Hoewel
een groot aantal bevoegdheden geregionaliseerd zijn, blijft de centrale overheid volgens de
Grondwet bevoegd voor de ‘coördinatie van de algemene planning van economische activiteiten’ en
treedt onder dit mom vaak op in exclusieve bevoegdheidsdomeinen van de regio’s. Daarnaast is het
ook de plicht van de centrale overheid om ‘de gelijkheid van alle Spaanse burgers te garanderen’ wat
implicaties heeft voor de AG’s in domeinen als sociale dienstverlening, gezondheidszorg en
onderwijs. Dit heeft in het verleden voor meerdere intergouvernementele conflicten gezorgd, die
resulteerden in aanklachten voor het Grondwettelijk Hof. Door deze vermenging van bevoegdheden
is er een belangrijke nood aan coördinatie tussen de bestuursniveaus. Met dit doel werden
verschillende sectorale conferenties (García Morales 2006) opgericht, die de basis van multilaterale
intergouvernementele relaties vormen in Spanje. Met betrekking tot bevoegdheden brengt het
nieuwe autonomiestatuut een formalisering en betere afbakening. De Catalaanse strategie bestond
erin duidelijker en gedetailleerder bevoegdheden toe te wijzen aan de nationale of Catalaanse

32

Figuur 11 in hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het Catalaanse partijlandschap, meer bepaald de posititonering van de Catalaanse
partijen op een links-rechts as enerzijds en op een nationalisme-as anderzijds.
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overheid (systeem van blindaje) om inmenging van de nationale overheid, zoals in het verleden
veelvuldig voorkwam, te vermijden. Daarnaast werden ook enkele nieuwe bevoegdheden geëist. Met
betrekking tot intergouvernementele relaties is de Catalaanse preferentie in het nieuwe statuut
bilateraliteit in de plaats van multilateraliteit. De Catalanen wensen met betrekking tot
intergouvernementele relaties niet als groep van AG’s met de nationale overheid in discussie te
treden. De argumentatie hiertoe is de historische positie van Catalonië en de erkenning van nationale
eigenheid. De positie en preferenties van de Catalaanse overheid is zo verschillend van deze van
andere AG’s dat in hun ogen multilateraliteit als systeem niet zinvol is. De centrale overheid ziet
echter geen reden om de Catalanen privileges te geven of met hen op een andere manier om te gaan
dan met andere AG’s (interview 4 maart 2010, J-M. Peres Medina).
Over de coördinatie van het Spaanse EU beleid en de relaties van de Catalaanse overheid met
de Europese instellingen werd een volledig nieuw hoofdstuk toegevoegd in het autonomiestatuut.
Het oorspronkelijke statuut (uit 1979) dateerde van vóór de Spaanse toetreding tot de Europese
Unie. Een actualisatie en aanpassing aan de nieuwe meerlagige bestuurscontext was een centrale
motivatie om een statuutswijziging te initiëren. De basis van dit hoofdstuk bevat de inhoud van de
akkoorden die met het aantreden van de nieuwe regering Zapatero in 2004 werden bereikt. Het
Catalaanse statuut gaat iets verder en stelt dat de Catalaanse taal door de EU en andere
internationale organisaties moet worden erkend. Daarnaast wordt geëist dat vertegenwoordigers
van de Catalaanse overheid deel moeten uitmaken van de Spaanse delegatie wanneer ze thema’s
onderhandelt die een invloed hebben op de Catalaanse bevoegdheden. Daarnaast stelt het
autonomiestatuut dat Catalonië aan alle nationale positiebepalingen deelneemt, met een bindend
oordeel in het geval van exclusieve regionale bevoegdheden. Het is uiteraard in de praktijk erg
moeilijk om dit uit te voeren in een lidstaat met 17 autonome gemeenschappen, die allen dezelfde
claims kunnen maken (Keating and Wilson 2009). Met betrekking tot de EU creëert het statuut de
mogelijkheid om bilateraal te participeren in het opmaken van het Spaanse standpunt voor EU zaken
die betrekking hebben op exclusieve Catalaanse bevoegdheden. Het stelt dat de Catalaanse positie
doorslaggevend moet zijn voor het Spaanse standpunt. In verschillende artikels bepaalt het Statuut
ook dat de regionale overheid de capaciteit moet hebben om, afgeleid uit de eigen bevoegdheden,
internationaal actie te ondernemen. De andere eisen die de Catalanen ventileren werden eigenlijk al
in de praktijk gebracht door de regering van Zapatero die regionale vertegenwoordigers toeliet in de
Spaanse delegatie bij de Raad van Ministers en heeft gelobbyd voor de erkenning van Catalaans als
officiële taal binnen de EU (Keating and Wilson 2009).
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Het nieuwe Catalaanse autonomiestatuut ging van kracht op 8 augustus 2006. Meteen na de
stemming in 2006 werd door de Partido Polular (PP) een klacht ingediend voor het Constitutioneel
hof omdat het autonomiestatuut een parallelle grondwet zou zijn die Catalonië een geprivilegieerde
positie tegenover andere AG’s zou geven en de basis zou vormen voor een confederatie wat
ongrondwettelijk is en onverzoenbaar met de Spaanse Estado de autonomias. Voornamelijk de
Catalaanse zelfdefinitie als natie viel moeilijk bij Spaanse politieke actoren buiten Catalonië (Morata
2010 P. 144).
Samengevat kwam het Catalaanse autonomiestatuut er als gevolg van een window of
opportunity door de partijpolitieke constellatie op het regionale en het nationale niveau. De SpaansCatalaanse relaties kennen een verleden van spanningen. Voor het eerst werd een onderhandeld
akkoord over de constitutionele status van Catalonië bereikt tussen een grote meerderheid van de
Catalaanse partijen en één van de twee grote Spaanse SWP’s, de PSOE. De inhoud met betrekking tot
intergouverenmenetele relaties en EU-coördinatie was een actualisering enerzijds, maar ook een
juridische garandering van bestaande bevoegdheden en een claim voor bijkomende bevoegdheden
en regionale autonomie.

Vijfde staatshervorming in België
België kende in de periode van 1970 tot op vandaag zes opeenvolgende staatshervormingen (1970,
1980, 1988, 1993, 2001 en 2011) en evolueerde zo van een eenheidsstaat naar een federale staat
met drie Gemeenschappen en drie Gewesten. De zesde hervorming kwam er in 2011 na een lange
periode van politieke blokkering en conflict. Door de grote mate van onzekerheid over de zesde
hervorming in de periode van dit doctoraatsonderzoek, werd de afgeronde vijfde hervorming
gekozen voor de analyse van het regionaal strategisch handelen van Vlaanderen en Wallonië.
Na de Tweede Wereldoorlog werden op enkele jaren tijd de verschillen tussen
Nederlandstaligen (Vlamingen) en Franstaligen (Walen en Franstalige Brusselaars) scherper gesteld in
een aantal conflicten33. Het proces van staatshervormingen in België is erg padafhankelijk en werd
gedreven vanuit een Vlaamse vraag naar meer taal- en culturele autonomie en een Waalse
preferentie tot regionalisering van sociaaleconomische bevoegdheden. De Vlaamse vraag werd
gerealiseerd via de oprichting van Gemeenschappen, de Waalse door de vorming van Gewesten.
Federalismehervormingen in België zijn een bevoegdheid van het nationale parlement (meestal wel

33

Prominente voorbeelden hiervan zijn de Koningskwestie in 1950, de Eenheidswet in 1960, het debat over Leuven Vlaams en de Taalstrijd
die tot het vastleggen van de taalgrens in 1962 leidde.
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met bijzondere meerderheden), maar zonder formele rol voor de regionale wetgevende of
uitvoerende macht (Swenden and Jans 2006). Door het institutionele veto voor de taalgroepen op
het federale niveau en een opsplitsing van de partijen is er wel een garantie tot inspraak van de
deelstaten, die hier grotendeels mee samenvallen. De inspraakmogelijkheden van het Brussels
hoofdstedelijk Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap zijn niet gegarandeerd voor
grondwetswijzigingen of wijzigingen van bijzondere wetten die bevoegdheden vastleggen in België.
In tegenstelling tot de andere staatshervormingen is voor de Belgische casus het regionaal
strategisch handelen van zowel Vlaanderen als Wallonië opgenomen.
‘De de facto bipolariteit van de federatie heeft als gevolg dat Vlaanderen en Wallonië altijd meer
gewicht zullen hebben op het federale beleidsniveau dan pakweg Noordrijn-Westfalen in
Duitsland of New South Wales in Australië’(Swenden and Jans 2006 p. 883).
De vijfde Belgische staatshervorming wordt ook de Lambermonthervorming34 genoemd en is
eigenlijk het geheel van drie akkoorden met de namen Hermes, Lambermont en Lombard. Deze
staatshervorming hevelde bevoegdheden over van de federale overheid naar de Gemeenschappen
en de Gewesten. Zo werden landbouw, zeevisserij en buitenlandse handel geregionaliseerd, de
gemeente- en provinciewet werd een regionale bevoegdheid en ook ontwikkelingssamenwerking
(voor de gewestelijke en gemeenschappelijke bevoegdheden), de controle op de verkiezingsuitgaven
bij de verkiezing van het parlement en de aanvullende financiering van de politieke partijen werden
naar het regionale bestuursniveau overgeheveld. Ten slotte werden een aantal maatregelen over de
financiering van de Gemeenschappen, de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten
en
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Gemeenschapscommissie geregeld. Het Lombardakkoord wijzigde de werking van de Brusselse
instellingen. De drie akkoorden werden gesloten door de zes federale regeringspartijen (Vlaamse en
Franstalige liberalen, socialisten en groenen) en de Volksunie35 (de kleine Vlaams-nationalistische
coalitiepartner in de Vlaamse regering op dat moment). Binnen die laatste partij rees evenwel verzet
tegen de akkoorden, de helft van de Kamerfractie weigerde de wetsontwerpen erover goed te
keuren. Voor de goedkeuring zocht en vond de Regering-Verhofstadt I steun bij de PSC (Franstalige
christendemocraten), in ruil voor de toezegging van extra geld aan het vrij (katholiek) onderwijs van

34 De naam is afgeleid van de Lambermontstraat waar de akkoorden in de ambtswoning van de eerste minister tot stand kwamen.
35 De Volksunie ging in 1999 naar de kiezer onder de naam VU&ID. Dit was een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Volksunie en de
door Bert Anciaux in 1997 opgerichte politieke vernieuwingsbeweging iD21. De samenwerking bestond tot aan de scheuring van de
Volksunie in 2001, een direct gevolg van het Lambermontakkoord, hetwelke voor de reeds erg verdeelde partij onverteerbaar bleek. De
progressieve vleugel van de Vlaamsnationalisten richtte Spirit op, de conservatieve vleugel leefde voort als de Nieuw-Vlaamse Allinantie
(NVA).
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de Franse Gemeenschap en de belofte dat België het Kaderverdrag inzake de bescherming van
nationale minderheden van de Raad van Europa zou ondertekenen.
In dit onderzoek wordt ervoor gekozen om op twee aspecten van deze vijfde
staatshervorming te focussen, met name op de regionalisering van landbouw enerzijds en de
hervormingen inzake de Belgische coördinatie en implementatie van het EU-beleid anderzijds. Het
laatste aspect valt strikt genomen niet binnen de gesloten akkoorden want op zich buigt de
staatshervorming zich niet over het Belgische Europabeleid. Omdat de staatshervorming wel
rechtsreeks de aanleiding was voor wijzigingen met betrekking tot dit institutioneel aspect,
beschouw ik het wel als deel van de staatshervorming.
De regionalisering van landbouw is opgenomen in het zogenaamde Hermesakkoord van 5
april 2000. De periode in de aanloop van de verkiezingen van 13 juni 1999 werd getekend door de
dioxinecrisis, een nationaal probleem inzake voedselveiligheid. Het gevolg was een paars-groene
regering, een oppositiekuur voor de christendemocraten en een belangrijke wending in het
landbouwbeleid met een focus op voedselveiligheid. Het nieuw opgerichte Federaal Agentschap voor
de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is een tastbaar gevolg van de dioxinecrisis. Een federale
parlementaire commissie voor staatshervorming, of kortweg Costa wordt opgericht waarbinnen men
mogelijke stappen in de staatshervorming bespreekt. De regionalisering van landbouw kwam hier
ook ter sprake. Het zou uiteindelijk niet binnen de Costa, maar binnen de regeringstop zijn dat de
uiteindelijke beslissing tot regionalisering genomen is. Na de hervorming blijven er op federaal
niveau nog de volgende landbouwbevoegdheden over: alles wat met volksgezondheid te maken
heeft, inkomensvervangende maatregelen bij vervroegde uittredingen van oudere landbouwers, het
Belgisch interventie- en restitutiebureau (BIRB, dat de Europese subsidies uitbetaalt) en het prijs- en
inkomensbeleid. Daarnaast blijft er een belangrijke rol weggelegd voor de federale staatssecretaris
van buitenlandse zaken in de vertegenwoordiging van België in de Europese Raad en andere
Europese organen.
Samengevat stond een vijfde Belgische staathervorming in de sterren geschreven: nieuwe
stappen in de ontwikkeling van de Belgische federale staat waren voor alle (regionale en federale)
actoren gewenst, hoewel de preferenties van de centrale actoren in dit proefschrift (de Vlaamse en
Waalse regering) wel duidelijk verschilden. De inhoud van het akkoord over de thema’s landbouw en
EU-coördinatie was verrassend en de besluitvorming erover gebeurde snel en in de gesloten kring
van partijpolitieke topoverleg.
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Empirische invulling onafhankelijke variabelen
In dit deel volgt de empirische invulling van de vier onafhankelijke variabelen. Eerst komen de twee
context-gerelateerde onafhankelijke variabelen aan bod: ‘institutionele setting’ en ‘formele EUervaring’. Daarna volgen de twee actor-gerelateerde onafhankelijke variabelen, ‘NSWP met
regionalistische agenda’ en ‘verticale congruentie’. Omdat deze beide stoelen op de karakteristieken
van het meerlagige partijsysteem, worden ze in dezelfde paragraaf besproken. De variabelen worden
allen empirisch ingevuld op het moment van de hervorming, omdat ze (mogelijk) verklaring bieden
voor de strategieën in een specifieke context die aan tijd en ruimte gebonden is. De bespreking van
Vlaanderen en Wallonië gebeurt gelijktijdig omdat ze in de meeste gevallen eenzelfde invulling
krijgen. Alleen met betrekking tot de partijpolitieke variabelen (NSWP en congruentiegraad) is er een
klein verschil, dat hieronder aan bod komt. Niet een absolute score op deze variabele, maar wel de
relatieve score van de regio’s in comparatief perspectief is van primair belang voor dit proefschrift.

De structurele en culturele binnenlandse institutionele setting
Deze eerste verklarende variabele wordt gemeten aan de hand van twee dimensies, namelijk
institutionele structuur enerzijds en institutionele cultuur anderzijds. Deze beide dimensies vullen
elkaar aan en vormen samen één variabele waarin, conform het theoretisch kader van het
institutionalisme, verklaring voor de strategiekeuzes van de regionale overheden wordt gezocht. De
variabele werd in hoofdstuk drie geoperationaliseerd. Een duale institutionele structuur wordt
getypeerd door een strikte verticale scheiding der machten en beperkte verticale of hiërarchische
samenweringsmechanismen. Een coöperatieve institutionele structuur anderzijds wordt gekenmerkt
door samenwerking. Beleid wordt in deze systemen meestal gemaakt op het federale niveau en
geïmplementeerd door de deelstaten. Kenmerkend is een systeem van regionale vertegenwoordiging
op het federale niveau. Met de institutionele cultuur wordt op de heersende normen in het
bestuurlijke systeem gedoeld, die het gedrag van actoren stuurt. Dit kan al dan niet coöperatief zijn.
Een empirische typering van elke regio wordt gemaakt, waarna er aandacht is voor de relatieve
posities van de regio’s ten opzichte van elkaar op het continuüm ‘institutionele setting’.
Baden-Württemberg
Lange tijd werden de Duitse federale instellingen gezien als hét prototype van een coöperatieve
federale staat (Hesse 1962; Schmidt 2003; Scharpf 2005; Conradt 2008; Scharpf 2008). Vóór de
federalismehervorming van 2006 bestond er geen strikte afbakening van federale en regionale
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bevoegdheden, wat wel het geval is in de drie andere (als duaal getypeerde) federale staatssystemen
opgenomen in het onderzoek. Voor het merendeel van de Duitse bevoegdheden is een
samenwerking van Bund en Länder noodzakelijk. Door het principe van joint-decision making worden
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belangen

van

de

Länder

eerst

intern

verzoend

in

horizontale

coördinatiemechanismen, waarna een gemeenschappelijk standpunt tegenover de federale overheid
wordt ingenomen. Dit is precies de rol die de Bundesrat vervult in het coöperatieve Duitse
besluitvormingssysteem. Wetten worden in belangrijke mate op het federale niveau gemaakt,
waarbij de Länder, die voor de implementatie verantwoordelijk zijn, een gegarandeerde
vertegenwoordiging hebben in de federale besluitvorming via de Bundesrat. De werking van dit
systeem staat of valt bij een sterke horizontale en verticale integratie van het politieke systeem,
waarbij de politieke partijen cruciale spelers zijn. Deze verwevenheid van bestuurslagen bestaat ook
met betrekking tot fiscale aspecten, waar de Länder wel een grote bevoegdheid hebben, maar door
het ontbreken van belastingsautonomie afhankelijk zijn van het federale niveau (Moore, Jacoby et al.
2008 p. 395).
Zowel voor de eerste (institutionele structuur) als voor de tweede dimensie (institutionele
cultuur) van de factor institutionele setting scoort BW in vergelijking met de drie andere cases het
dichtst bij de pool ‘coöperatieve institutionele setting’ van het continuüm. De coöperatieve formele
instituties zijn ingebed in een cultuur van multilateraal onderhandelen en consensus zoeken. Deze
coöperatieve

cultuur

is de

dominante

benadering

van

zowel

Bund

als

Länder

om

intergouvernementele problemen op te lossen. Er heerst een aversie tegenover open conflict, wat
door sommigen beschouwd als een algemeen kenmerk van de Duitse politieke cultuur (Börzel 2002).
Sinds de jaren negentig kwam deze coöperatieve setting onder druk te staan. Interterritoriale
conflicten werden talrijker (Jeffery 2007), waardoor de politieke cultuur in de praktijk een stuk
minder coöperatief werd (Moore, Jacoby et al. 2008). Een belangrijke reden hiervoor zijn de grotere
economische ongelijkheden sinds de Duitse eenmaking. Het complexe en op consensus gestoelde
Duitse federale systeem werd door alle actoren ongeschikt geacht om de uitdagingen van Duitse
eenmaking, globalisering, Europeanisering en demografische veranderingen het hoofd te bieden. Dit
was meteen de probleemdefinitie die de federalismehervorming van 2006 op de agenda zette.
Kortom, de invulling van de variabele ‘institutionele setting’ voor BW is de meest coöperatieve. De
Duitse regio scoort in comparatief perspectief voor deze afhankelijke variabele dus het meest uiterst
op het continuüm.
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Schotland
De devolution in het Verenigd Koninkrijk kreeg geen formele, constitutionele status zoals in Duitsland
of België (Watts 2007). Het Verenigd Koninkrijk heeft geen geschreven grondwet en in dezelfde
traditie is de Scotland Act een gewone wet van het Westminster parlement. Devolution heeft in
formeel juridische termen voor Schotland geen veranderingen teweeggebracht in de suprematie van
Westminster, dat in principe de devolution opnieuw kan opschorten.36 De constitutionele limieten die
de Scotland Act inbouwde, gelden enkel voor Schotland en niet voor Westminster, die dus het recht
behoudt om ook in de domeinen die exclusief tot de bevoegdheid van de gedecentraliseerde
entiteiten behoren, wetten te maken (maar wel met de goedkeuring van het Schotse parlement
volgens de procedure van de Sewel Convention37) (Keating 2005). In formele termen behoudt de
nationale overheid dus de centrale macht. Het gebrek aan formele constitutionele status neemt niet
weg dat in de praktijk de relatie tussen Schotland en het VK alle kenmerken bevat van een duaal
federaal systeem. Het Schotse parlement heeft wetgevende bevoegdheden, die de uitvoerende
macht, de Scottish Executive vervolgens implementeert. De devolveds verkregen autonomie, maar dit
werd niet gekoppeld aan een formalisering van hun vertegenwoordigende rol in Londen. Hoewel het
parlement twee kamers heeft, is de House of Lords door haar samenstelling geen territoriale kamer
zoals in verschillende andere federale of gedecentraliseerde landen.
Met betrekking tot de eerste dimensie, institutionele structuur, bevinden zowel het VK38,
België als Spanje zich aan de dezelfde kant van het continuüm duaal-coöperatief: de drie landen
worden als duale systemen gecategoriseerd (Keating 2005; Swenden 2006). Hoewel er ook vóór de
devolution van 1999 een Schots politiek niveau bestond (Scottish Office), bracht een verkozen
parlement en regering een nieuw politiek niveau tot stand met eigen bevoegdheden om
onafhankelijk beleid maken. Dit geldt zowel voor de wetgevende macht, de uitvoerende macht en in
het geval van Schotland ook voor het complete juridische systeem. Daarnaast bieden duale federale
systemen potentieel ook een grote fiscale autonomie aan de deelstaten. De Scotland Act geeft het
Schotse parlement de bevoegdheid om de basisvoet van de inkomensbelasting met 3p per pond te

36

Toch bestaat er een politieke conventie die het in de praktijk zeer moeilijk maakt voor het nationale parlement om wetgevende
bevoegdheden van de regionale parlementen zonder reden te herroepen.
37

Meer informatie en praktijk op: http://www.scotland.gov.uk/About/Sewel/KeyFacts

38 In relatie tot Schotland.
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verhogen of te verlagen, maar deze mogelijkheid is nooit gebruikt waardoor fiscale autonomie van
Schotland praktisch onbestaande is39.
De structurele institutionele setting is duaal, maar bevat toch enkele coöperatieve
elementen. De Memoranda of Understanding die de Devolution Acts aanvullen zijn een semi-formele
manier om het Britse gedecentraliseerde constitutionele systeem goed te laten functioneren. De
coördinatie wordt gegarandeerd door het Joint Ministerial Committee. Tot op vandaag is dit orgaan
nog

niet

als

dispuut-oplossend

orgaan

moeten

optreden.40

Deze

informatie-

en

coördinatiemechanismen fungeren als substituut voor een regionale tweede kamer, wat in vele
andere (quasi-)federale landen voorkomt. Het asymmetrische karakter van de devolution zorgt ook
voor beperkte horizontale interregionale netwerking in het VK. Verticale bilaterale relaties tussen de
devolveds en de centrale overheid worden door de institutionele structuren dan weer wel in de hand
gewerkt. Een tweede belangrijk coöperatief element is het eengemaakte overheidsapparaat (Unified
UK civil service) dat na de devolution behouden bleef. Dit is een belangrijk administratief coöperatief
kenmerk dat in de Belgische, Duitse en Spaanse cases ontbreekt41 (details over de andere cases
volgen). Op de dimensie institutionele structuur is de score van het VK (in relatie met Schotland) erg
vergelijkbaar met deze Spanje (in relatie tot Catalonië). Alleen de Belgische casussen scoren op dit
continuüm nog dichter bij de duale pool. Opmerkelijk is dat een algemene visie op de coördinatie van
devolution en intergouvernementele relaties grotendeels ontbreekt (Trench 2008). Redenen hiervoor
zijn het duale karakter (geïnstitutionaliseerde intergouvernementele relaties zijn in deze systemen
beperkt, zie ook in België en Spanje) maar daarnaast specifiek voor Schotland ook de structurele
asymmetrie in devolution en het eerder marginale gewicht van de gedecentraliseerde gebieden. De
relaties met de drie gedecentraliseerde entiteiten zijn nooit op een gestructureerde manier bekeken
en ontwikkeld. De belangrijkste relaties in het VK zijn bilateraal42; multilateralisme werd door de
opeenvolgende Labourregeringen in de eerste jaren va n de devolution (zowel in Edinburgh als in
Londen) nooit uitgebouwd.
De tweede dimensie, institutionele cultuur, is in de Schotse casus wat coöperatiever dan in
de Catalaanse, met een verschillende globale score op de variabele ‘institutionele setting’ als gevolg.
Een belangrijke factor in de meer coöperatieve cultuur in de Schotse casus was de Labour-

39 Een centraal agendapunt van de Calman commissie was precies een vergroting van de fiscale verantwoordelijkheid voor Schotland.
40Er is wel een nieuwe formele procedure voor intergouvernementele betwistingen goedgekeurd in maart 2010.
41 Op administratief vlak veranderde de devolution niet zo veel. Personeel van de Scottish Office werd staf van de devolved institutions. In
de praktijk verminderen de contacten tussen het VK en de devolveds in de ambtenarij wel (interview V. Glynn en G. Byrne).
42 Ook de Calman-commissie was een bilateraal project en paste in de Britse institutionele culturele traditie.
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dominantie zowel in Londen als Edinburg tijdens de twee eerste ambtstermijnen sinds devolution in
1999. Algemeen bestaat een klimaat van wederzijds vertrouwen sinds devolution, dat met het
aantreden van de SNP-regering in Schotland weliswaar onder druk kwam. Door het ontbreken van
partijbinding had de nieuwe Schotse regering in 2007 een beperktere toegang tot informele kanalen
(politiek en administratief) voor informatie en belangenverdediging. Garanties voor informatie,
samenwerking en belangenverdediging zijn er niet wanneer juridisch bindende afspraken ontbreken.
Op vraag van de SNP werden de intergouvernementele relaties geherwaardeerd en geformaliseerd.
Het lijkt contradictorisch, maar vanuit strategisch oogpunt is het zelfs logisch dat een partij die het
verlaten van het VK als einddoel voorop stelt toch sterk investeert in het werkbaar maken van het
systeem zelf. In vergelijking met bijvoorbeeld de relatie Madrid-Catalonië bestaat een globaal veel
minder vijandige houding vanuit beleidsmakers en politici in Londen tegenover Schotland. Sommige
respondenten wijzen wel op een houding van onverschilligheid, door het beperkte politieke gewicht
van Schotland in nationaal perspectief. De dimensie institutionele cultuur is in het VK (in relatie tot
Schotland) coöperatiever de Spaanse (relatie Madrid-Catalonië) casus. De institutionele setting is een
samenvoeging van de scores op de twee dimensies. De globale setting is in het VK iets coöperatiever
dan in België en Spanje.
Catalonië
Spanje (in relatie tot Catalonië) neemt een positie in aan de dezelfde kant van het continuüm duaalcoöperatief als het VK (in relatie tot Schotland) en België (in relatie tot Vlaanderen en Wallonië). Een
centraal kenmerk hiervan is de complete duplicatie van het overheidsapparaat op elk niveau dat op
een onafhankelijke manier tot besluitvorming komt, zowel wat betreft de wetgevende macht, de
uitvoerende macht (regering en bureaucratie) als soms ook de rechterlijke macht. Daarnaast biedt dit
soort federale systemen potentieel ook een grote fiscale autonomie (Swenden 2006).
Börzel (2002) stelt dat de Spaanse instellingen getypeerd worden door politieke autonomie,
fiscale centralisatie en zwakke intergouvernementele coöperatie. De beide bestuursniveaus genieten
een sterke politieke en institutionele autonomie, die iets verder gaat dan deze in Schotland, maar
minder ver dan de Belgische casussen. Het executief/legislatief dualisme is in België verregaander
dan dat van Spanje of het VK. De Spaanse bevoegdheidsverdeling heeft, meer dan de Belgische, een
belangrijk aandeel gedeelde bevoegdheden. De invulling ervan is verschillend van bijvoorbeeld de
Duitse,

waarbij

gedeelde

bevoegdheden

een

gemeenschappelijke

actie

van

de

twee

bevoegdheidsniveaus inhoudt, door de belangrijke rol voor de Bundesrat. De centrale overheid in
Spanje maakt basiswetgeving of legislación básica zonder participatie van de AG’s. Deze
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implementeren vervolgens zonder inmenging van de centrale overheid.43 De Spaanse Grondwet
bevat ook geen coördinatiemechanismen om deze gedeelde bevoegdheden vlotter uit te oefenen.
Met betrekking tot het juridische apparaat is het dualisme van zowel Spanje als België,
vergeleken met Schotland, beperkt. De Spaanse juridische structuren blijven een belangrijke centrale
inbedding hebben, waardoor meer institutionele samenwerking is vereist. En ook fiscaal dualisme is
beperkt, wat wil zeggen dat de deelstaten voor hun financiering niet autonoom zijn, maar
samenwerking met de centrale overheid noodzakelijk is. Hierdoor blijft de centrale overheid
belangrijke troeven in handen hebben om zich te mengen in het deelstatelijk functioneren, ongeacht
het globale duale karakter. Met betrekking tot dit fiscaal dualisme is de autonomie van de deelstaten
groter in België dan in Spanje of het VK.44
Een tweede kenmerk van duaal federalisme is het ontbreken van een rechtstreekse
vertegenwoordiging van deelstaten op het federale/centrale niveau. In veel gevallen is er wel een
indirecte vertegenwoordiging, bijvoorbeeld door een aantal rechtstreeks verkozen senatoren. De
regionale belangenvertegenwoordiging in nationale beleidsvoering is erg beperkt in Spanje. Artikel
69 van de Spaanse Grondwet voorziet in een Senaat met een gemengde samenstelling (3/4 wordt
gekozen in een algemene verkiezing, de rest vertegenwoordigt de AG’s en wordt door de regionale
parlementen aangeduid). Maar de wetgevende macht van de Senaat is eerder beperkt (Börzel 2002;
Colino, Nagel et al. 2009) . De Senaat kan de rol van regionale belangenvertegenwoordiger in het
nationale wetgevingsproces niet echt spelen door de beperkte constitutionele vetomacht en de
gelijkaardige partijpolitieke samenstelling als het Congres van volksvertegenwoordigers. (Abos,
Colino et al. 2009; Colino, Nagel et al. 2009). In 1994 werd een wetgevend comité opgericht in de
senaat met een controlebevoegdheid over een aantal beleidsdomeinen met een regionaal belang.
Hoewel het comité geen finale beslissingsmacht heeft, wint het de laatste jaren wel aan belang als
een relevant forum voor discussie en input van regionale overheden (Colino, Nagel et al. 2009).
Samengevat, de de facto input van de regionale overheden in de nationale politieke besluitvorming is
in Spanje niet gegarandeerd door de Senaat en is in de eerste plaats afhankelijk van partijpolitieke

43 De centrale overheid heeft dit in het verleden aangegrepen om erg gedetailleerde kaderwetgeving te maken, die de AG’s beperkte in
hun beleidsuitvoering en de centrale overheid zo in feite een deel van de uitvoerende bevoegdheden op zich nam. De AG’s hebben deze
inbreuken steeds betwist als inbreuken in hun eigen bevoegdheden.
44 De fiscale autonomie van Catalonië is toegenomen na de hervorming van het autonomiestatuut, maar de meting om verklaring uit te
putten gebeurt op het moment dat de onderhandeling start.
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factoren45. In tegenstelling tot Duitsland hebben de AG’s geen absolute vetopositie in het nationale
wetgevingsproces. Hun individuele inbreng hangt af van politieke eerder dan van institutionele
factoren.
Daarnaast

heeft

het

Spaanse

bestuurlijke

systeem

een

aantal

formele

coöperatiemechanismen. Op administratief niveau bestaat een multilateraal mechanisme voor
intergouvernementele relaties, met name conferencias sectorales of sectorale conferenties. Deze
sectorale conferenties worden door verschillende respondenten eerder als een forum voor conflict
dan voor samenwerking genoemd. In 2004 werd de conferentie van premiers en ministerpresidenten opgericht, voorgezeten door de Spaanse premier. De bijeenkomsten zijn voorlopig
beperkt tot enkele per jaar. Daarnaast zijn er op initiatief van enkele AG’s ook gelijksoortige
bijeenkomsten zonder de eerste minister, wat wijst op een groeiende interesse in structurele
interregionale samenwerking. Op de dimensie institutionele structuur, scoren Catalonië en Schotland
gelijkaardig, en bevindt België46 zich aan meer uitgesproken aan de duale pool. BW kent een erg
verschillende institutionele structuur, en bevindt zich als enige aan de coöperatieve helft van het
continuüm.
De tweede dimensie, institutionele cultuur, zorgt in combinatie met de institutionele
structuur voor de handelingsvrijheid en –mogelijkheden van de betrokken regio’s. Börzel omschreef
de Spaanse institutionele cultuur als gekenmerkt door bilateralisme, confrontatie en regionale
competitie (Börzel 2002). Spanje kent meer intergouvernementele spanning tussen de regionale en
centrale overheid dan België of het VK (in relatie tot Schotland)47. De veelvuldige horizontale en
verticale institutionele conflicten worden in Spanje zowel door het Grondwettelijk Hof als door
partijpolitiek beslecht. In de jaren tachtig waren er erg veel conflicten voor het Grondwettelijk Hof,
wat sindsdien gevoelig is teruggelopen omdat het Hof een aantal regels heeft bevestigd en het
intergouvernementele vertrouwen sindsdien is toegenomen (Colino, Nagel et al. 2009). Het grootste
aantal conflicten bestaat tussen Catalonië of Baskenland en de centrale overheid (interview 23
februari 2010, C. Viver).

45 Regionale regeringspartijen hebben meer macht wanneer minderheidsregeringen op het centrale niveau nood hebben aan de steun van
deze regionale partijen. Zo hebben de jarenlange CiU regeringen in Catalonië zowel PP als PSOE regeringen in Madrid ondersteund, waar
een Catalaanse regionale input in het beleid tegenover stond
46 De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de erg verregaande bevoegdheidsverdeling in België en het ontbreken van een
normenhiërarchie. Voor details zie verder.
47In België bestaat het conflict tussen de twee taalgroepen en wordt in de meeste gevallen door partijpolitieke onderhandelingen tussen
deze groepen opgelost.

94

SITUERING VAN DE CASES EN EMPIRISCHE BESCHRIJVING VAN DE INSTITUTIONELE VARIABELEN
‘Dat er vaak geen oplossing komt en een uitspraak van het Grondwettelijk Hof nodig is, is een
belangrijke uiting van het wantrouwen dat AG’s hebben in de centrale overheid en vice versa’
(Requejo 2009).
De Catalaanse politici beschuldigen de centrale overheid van inbreuken in hun bevoegdheden. De
blindaje operatie (zie hoofdstuk 5) werd ook opgezet vanuit een diep wantrouwen in de centrale
overheid (Requejo 2009). Het grote wantrouwen van de Catalaanse overheid wordt ook duidelijk in
de weigering van Catalonië om energie te investeren in het systeem van multilaterale sectorale
conferenties.
‘De Catalanen opteren voor de strategie van conflict, zowel in relaties met de staat als met andere
AG’s’(interview 3 maart 2010, G. Elloriaga).
Een cultuur van samenwerkingsfederalisme ontbreekt in het kader van de dagdagelijkse
beleidsvoering. De relaties tussen de regio’s en de centrale overheid waren in het verleden dikwijls
gebaseerd op ad-hoc akkoorden tussen de partijen aan de macht (Roller and Sloat 2002). Een ander
probleem is de verschillende houding van de historische en andere regio’s. Regionale partijen in
historische naties hebben altijd getracht een verschillende status te behouden, terwijl de andere
Spaanse regio’s steeds wilden bijbenen, wat voor een zeer competitieve dynamiek zorgde (Keating
and Wilson 2009). In de Spaanse context, de recentheid van het systeem en de bestaande
gecentraliseerde politieke cultuur, was het heel erg moeilijk om conflict en competitie tussen de
betrokken actoren te vermijden (zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de Duitse case) (Roller and
Sloat 2002). Centraal in de Spaanse institutionele cultuur staan de bilaterale commissies en de
intergouvernementele akkoorden. Deze twee zijn informele manieren om toch tot minimale
samenwerking te komen, in een omgeving met een weinig coöperatieve politieke cultuur. De
centrale organen van coöperatie, de formele multilaterale fora, werken erg moeizaam. Onderzoek
wijst op de dominante rol van de centrale overheid in de intergouvernementele relaties, zelfs in
sectoren waar de regionale jurisdictie exclusief is. Een ander kenmerk is de bijna volledige
afwezigheid van horizontale relaties tussen de AG’s onderling. (Abos, Colino et al. 2009). Er is een erg
belangrijke rol voor politieke partijen als alternatief mechanisme voor intergouvernementele relaties.
Dit kanaal is de laatste jaren complexer geworden door de nood van coalitieregeringen in
verschillende AG’s.
Kortom, de dimensie institutionele cultuur is in Spanje minder coöperatief dan deze in het VK
(in relatie tot Schotland) en in België. De globale factor institutionele setting is een samenvoeging
van de scores op de twee dimensies. Comparatief gezien bevindt Catalonië zich het dichtst bij de
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non-coöperatieve pool van het globale continuüm, gevolgd door Vlaanderen/Wallonië en tenslotte
Schotland. De verschillen tussen de casussen Vlaanderen, Wallonië, Catalonië en Schotland zowel in
structuur en cultuur blijven veel beperkter dan de duidelijk verschillende positionering van de casus
BW op dit continuüm.
Vlaanderen/Wallonië
De structurele setting van de Belgische federatie is duaal: de deelstaten oefenen onafhankelijk van
de federale overheid eigen bevoegdheden uit in hun domeinen en institutionele verticale
bestuurlijke samenwerking (zoals in het Duitse voorbeeld) ontbreekt. België evolueerde van een
unitaire staat naar een volwaardige federatie met een competitief en centrifugaal karakter. Net zoals
in het hierboven beschreven Spaanse systeem trachten de deelstaten hun autonomie te behouden of
zelfs te maximaliseren. De Belgische federatie biedt de regio’s verregaande regionale
beleidsautonomie, maar slechts erg beperkte fiscale autonomie48 (Watts 1999). Een bijzondere
eigenschap van de Belgische federatie zijn de twee types deelstaten: Gewesten, met voornamelijk
economische bevoegdheden enerzijds en Gemeenschappen, met persoonsgebonden (culturele en
taal) bevoegdheden anderzijds. De Gemeenschappen hebben in tegenstelling tot de Gewesten geen
territoriale basis, waardoor ze bevoegdheden uitoefenen op het territorium van verschillende
Gewesten. De Gemeenschappen zijn een uiting van een uitzonderlijke non-territoriale vorm van
federalisme (Swenden and Jans 2006 p. 881). Vlaanderen opteerde voor een samensmelting van de
Gemeenschaps- en Gewestelijke instellingen en kent dus maar één Vlaams parlement en één
Vlaamse regering (meteen ook de actor in de Vlaamse casus). De Waalse Gewestregering is de actor
waarvan het regionaal strategisch handelen wordt bestudeerd in het kader van de regionalisering
van landbouw (een Gewestmaterie) en de coördinatie en implementatie van het Belgische EU beleid
(inhoudelijk waren ook in deze discussie geen gemeenschapsmateries betrokken). De institutionele
asymmetrie is strikt juridisch gezien groot, maar werd in belangrijke mate geneutraliseerd door de
preferentie van de partijpolitieke elite om symmetrische en congruente regeringen49 te maken op
het federale en de regionale bestuursniveaus (Swenden 2002).
Het duale Belgische federale systeem wordt (sinds de staatshervorming van 1980)
gekenmerkt door het ontbreken van een normenhiërarchie. Dit wil zeggen dat de federale staat en

48 Deze fiscale autonomie is sinds 1999 wel vergroot.
49 De nieuwe regeringen na de verkiezingen van 1999, het moment van agendasetting van de vijfde staatshervorming, waren tot op
vandaag de laatste symmetrische en congruente regeringen op de verschillende bestuursniveaus.
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de gefedereerde entiteiten juridisch gezien op gelijke voet staan en federale wetten geen voorrang
hebben op regionale (enkel de grondwet en speciale meerderheidswetten primeren juridisch op
beide). Het aantal gedeelde bevoegdheden is zo beperkt mogelijk gehouden, met een minimale
intergouvernementele

samenwerking

tot

gevolg.

Door

het

gebrek

aan

homogene

bevoegdheidspakketten en Europese integratie was samenwerking tussen bestuurslagen echter niet
volledig te vermijden. Meerdere samenwerkingsakkoorden tussen regeringen werden gesloten en
het Overlegcomité (het orgaan met vertegenwoordigers uit alle regeringen die bij consensus besluit)
speelt een centrale rol in deze intergouvernementele coördinatie. De intergouvernementele relaties
in België zijn in de eerste plaats relaties tussen regeringen en partijen. Een centraal kenmerk van het
Belgische politieke systeem is de zogenaamde consociational democracy (Lijphart 1969). Lijphart
definieert dit soort politieke systeem als volgt: ‘government by elite cartel to turn a democracy with a
fragmented political culture into a stable democracy’ (1969: 216). België wordt gekenmerkt door
conflict enerzijds, maar compromisvorming anderzijds. De opposanten in deze conflicten zijn
veranderd doorheen de tijd. Van de oude zuilen zoals Lijphart ze beschreef, over partijen en
taalgroepen vandaag. Jans (2001) heeft aangetoond dat de institutionele setting waarbinnen de
actoren onderhandelen een belangrijke verklarende kracht heeft voor de uitkomst van het
onderhandelingsproces. In het Belgische institutionele systeem zijn unilaterale acties of
meerderheidsbeslissingen uitgesloten door de meervoudige veto’s en hoge drempels voor
meerderheden die in de staatshervorming van 1970 werden geïnstitutionaliseerd. Voorbeelden
hiervan zijn de taalgroepen in het nationale parlement met bijhorende taalpariteit in de regering, en
de introductie van de alarmbelprocedure. De maatregelen ter bescherming van de Franstalige
minderheid op nationaal niveau en de Nederlandstalige minderheid in Brussel zijn erg bepalend
geweest voor het verloop van hervormingen van de Belgische staat sinds 1970. In het kader van
staatshervormingen is een brede tweederde parlementaire meerderheid vereist waardoor de steun
van bijkomende partijen buiten de regeringspartijen meestal noodzakelijk is. Deze cruciale steun
heeft steeds zijn prijs, waardoor het eindresultaat een breed compromis is, een package deal die alle
preferenties verzoent. Scherp gesteld zijn er in België maar twee opties. Ofwel wordt een compromis
gevonden dat voor beide taalgemeenschappen acceptabel is, ofwel is er geen federale regering meer
(Deschouwer 2006). Wanneer een regeringspartij in één van de taalgroepen een punt echt op de
agenda wil, kan er veel druk op de andere taalgroep worden gelegd omwille van deze institutionele
context. Wanneer de andere taalgroep weigert te onderhandelen betekende dat in het verleden
ofwel het einde van de federale regering of zoals in 2007 een uitstel van een nieuwe
regeringsformatie. De federale structuur dwingt de politieke elites tot het bereiken van
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compromissen, temeer omdat confronterende technieken in het verleden contraproductief bleken.
Ze leiden tot een totale politieke impasse.
Voor de dimensie institutionele structuur zijn de twee Belgische cases (Vlaanderen en
Wallonië) beide aan de duale pool terug te vinden. De tweede dimensie institutionele cultuur
daarentegen bevat een aantal meer coöperatieve aspecten. Door het bipolaire karakter (taalgroepen
spelen in veel dossiers eerder dan Gemeenschappen en Gewesten) en de veelvuldige veto’s die voor
beide taalgroepen zijn ingebouwd in het Belgische bestuurlijke systeem, is samenwerking in de
praktijk noodzakelijk (Poirier 2002; Peeters 2007). Een belangrijk verschil ligt hier in het bipolaire
karakter van België in vergelijking met de situatie van 17 AG’s in Spanje of de 16 Länder in Duitsland.
Unilaterale acties of gewone meerderheidsbeslissingen zijn uitgesloten door de bijzondere
meerderheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van grote institutionele hervormingen. In het
dagelijkse beleid is deze samenwerking veel beperkter omwille van het formeel duale institutionele
kader. Daarnaast heeft de inbedding in de Europese Unie gezorgd voor coöperatieve elementen in de
bestuursstructuur en -cultuur (Beyers and Bursens 2006). De partijen zorgen ten slotte voor een
coöperatief klimaat door de grote mate van verticale én horizontale congruentie (dit is ook het geval
in Schotland tot 2007 door Labourdominantie), een factor die veel beperkter speelt in Spanje, dat in
relatie tot Catalonië voor een minder coöperatieve politieke cultuur zorgt.
Regionale posities in comparatief perspectief
De empirische invulling van de onafhankelijke variabele institutionele context is erg verschillend voor
BW enerzijds tegenover de vier andere regio’s (Vlaanderen/Wallonië, Catalonië, BW en Schotland)
anderzijds. BW bevindt zich aan de coöperatieve kant van het continuüm, de andere vier regio’s
nemen posities in aan de non-coöperatieve helft van het continuüm. Deze opdeling bestaat ook op
de twee deelaspecten, institutionele structuur en institutionele cultuur.
De drie duale federale systemen vertonen onderling ook verschillen, zowel in institutionele
structuur als in institutionele cultuur. Op de dimensie institutionele structuur is de score van het VK
(in relatie met Schotland) erg vergelijkbaar met deze van Spanje (in relatie tot Catalonië). Alleen de
Belgische casussen scoren op dit continuüm nog dichter bij de duale pool. Het wetgevende en
uitvoerende functioneren van de Belgische deelstaten is het meest autonoom. De institutionele
cultuur is in het VK (in relatie tot Schotland) coöperatiever dan in de Spaanse (relatie MadridCatalonië) casus. Ook de Belgische institutionele cultuur ten opzichte van Vlaanderen/Wallonië is
coöperatiever dan deze van Catalonië tegenover de centrale overheid in Spanje. De globale factor
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institutionele setting is een samenvoeging van de scores op de twee dimensies. Het VK iets
coöperatiever dus dan België en Spanje.
Figuur 5: Variabele institutionele setting
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Formele ervaring met het EU-niveau
Deze tweede onafhankelijke variabele focust op de formele wettelijke vertegenwoordigings- en
beïnvloedingsmogelijkheden die regio’s hebben op het Europese niveau. Een concrete
operationalisering is opgenomen in het methodologische hoofdstuk. Hoewel al deze regio’s erg actief
zijn via informele kanalen en ook via deze weg EU-ervaring kunnen opdoen (Jeffery 2000), wordt
deze niet meegenomen. Ik ga voor elke regio op zoek naar formeel toegekende rechten, die uiting
vinden in het binnenlandse EU-coördinatiesysteem, met een juridische garantie. Het betreft zowel
input in de nationale standpuntbepaling (inhoud van de positie) als vertegenwoordiging (wie
vertegenwoordigt de lidstaat in Brussel). De regio’s worden gepositioneerd op een continuüm, dat
van weinig naar veel formele EU-ervaring loopt. De mate van input verschilt van een recht op
informatie, over inspraak tot een veto. Ook de frequentie van regionale input is divers. Zo zijn
sommige inputmogelijkheden voor regio’s in het EU-beleid al lang van toepassing en is doorheen de
tijd al wat ervaring opgebouwd. Andere coördinatiesystemen zijn veel recenter, waardoor de regio
op het moment van de binnenlandse hervorming slechts een beperkte mogelijkheid had tot het
opbouwen van formele EU-ervaring. Ook het aantal regionale entiteiten in de lidstaat of de aantal
beleidsdomeinen
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coördinatieprocedures, zorgen voor variatie in formele EU-ervaring.
BW
De Duitse Grondwet stelt dat buitenlands beleid een federale bevoegdheid is, maar sinds 1957
hebben de Länder wel de mogelijkheid om inzake exclusieve bevoegdheden zelf internationale
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verdragen te sluiten. Vanuit deze logica is er ook een gegarandeerde participatie in Europese
besluitvorming over regionale bevoegdheden door medebeslissing van de Bundesrat in de EU
standpuntbepaling en door de mogelijkheid tot nationale vertegenwoordiging in de Raad door een
regionale minister.
Het eerste formele participatierecht voor de Länder dateert al van de ratificatie van het
verdrag van Rome (1957), toen de informatieprocedure (Zuleitungsverfahren) de federale overheid
verplichtte informatie door te spelen aan Bundesrat en Bundestag over Europese aangelegenheden.
Deze

procedure

werd

geamendeerd

en

hervormd

in

een

participatieprocedure

(Länderbeteilungsverfahren) in 1979. De Europese Eenheidsakte in de jaren tachtig zorgde voor een
sterke Europeanisering van een heel aantal Länderbevoegdheden, met als gevolg dat de Länder hun
goedkeuring aan dit verdrag conditioneel maakten: een institutionele inbedding van echte
participatierechten werd geëist. Dit leidde tot de eerste bindende rechten voor de Bundesrat om
haar preferenties kenbaar te maken met betrekking tot EU-dossiers over exclusieve
Länderbevoegdheden of aspecten met rechtstreekse gevolgen voor de Länder (Bundesratverfahren).
De grootste stap werd echter gezet met de Duitse grondwetswijziging begin jaren negentig. Een
amendering van de Duitse grondwet was nodig als gevolg van de Duitse eenmaking enerzijds en het
Verdrag van Maastricht anderzijds. De Länder hadden een sterke positie door de noodzakelijke
tweederdemeerderheid in de Bundesrat om het Europese verdrag te ratificeren. Een ware gijzeling
van het binnenlandse constitutionele hervormingsdebat door het Europese thema vond plaats
(Moore and Eppler 2008). De Länder slaagden erin als blok een verdere uitbreiding van hun
participatierechten in het Duitse Europabeleid te bereiken als pasmunt voor de ratificatie van het
Verdrag van Maastricht. Centraal stond het nieuwe artikel 23 van de Duitse grondwet, het
zogenaamde Europa-artikel. Art. 23 van de Duitse grondwet bevat de constitutionele basis van het
Duitse EU lidmaatschap en verbiedt de federale overheid om regionale bevoegdheden naar het
Europese niveau te transfereren zonder goedkeuring van de Bundesrat. Hiermee veranderde de
categorisering van Europese integratie van zuiver buitenlands naar binnenlands beleid. De Länder
kregen de garantie van een vertegenwoordiger, aangeduid door de Bundesrat, die de regionale
belangen op EU niveau kon verdedigen voor beleidsdomeinen die intern-Duits exclusief regionale
bevoegdheden waren. Een Comité van de Länderministers voor Europees beleid werd opgericht om
regionale strategieën ten aanzien van Europa te coördineren. De Länder konden nu echt formele EUervaring opdoen door het grondwettelijk verankerd informatie-, consultatie- en participatierecht
voor exclusief regionale bevoegdheden. Afhankelijk van de binnenlandse verantwoordelijkheid voor
beleidsdomeinen kregen de Länder een collectieve vetopositie in de Duitse EU-besluitvorming. Dit
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gaf regionale ministers in bepaalde gevallen de mogelijkheid om het Duitse standpunt te
vertegenwoordigen in de Europese Ministerraad. Nieuwe bevoegdheidsoverdrachten naar het
Europese bestuursniveau moeten door een tweederde meerderheid in de Bundesrat ondersteund
worden. Daarnaast richtte een tweede Grondwetsartikel (art. 53 § 3a) een ‘Europese kamer’ op in de
Bundesrat voor snelle beslissingen, i.e. voor wanneer tijdsdruk of confidentialiteit de normale
Bundesratprocedure onpraktisch zou maken (Moore and Eppler 2008).
De lange strijd voor participatie wierp zijn vruchten af. BW bouwde formele EU-ervaring op
door de mogelijkheden die art. 23 biedt: verregaande garantie tot regionale input (een collectieve
vetopositie) in het Duitse standpunt in dossiers over Länderbevoegdheden en een gegarandeerde
regionale vertegenwoordiger in de Raad van Ministers. Omdat sinds 1992 deze formele
mogelijkheden tot opbouwen van EU-ervaring bestaan, positioneer ik BW met betrekking tot deze
variabele aan de pool van veel formele EU–ervaring. Zoals hieronder wordt verduidelijkt, scoren
enkel de Belgische deelstaten scoren op formele EU-ervaring nog sterker. De Schotten en Catalanen
hebben aanzienlijk minder formele EU-ervaring door de veel beperktere juridisch gegarandeerde
regionale inbreng in het nationale EU beleid.
Schotland
De tijdspanne waarbinnen het strategisch handelen van de Schotse overheid wordt geëvalueerd start
in 2007. Op dat moment heeft de Schotse overheid al enkele jaren ervaring met de nieuwe formele
en informele mogelijkheden die de devolution hen in 1999 bood. Maar ook vóór er sprake was van
een Schots parlement en een Schotse regering, was er op administratief niveau al inspraak en
coördinatie om de Schotse visie in het nationale Britse standpunt te incorporeren. De Schotse
administratie had dus al een beperkte EU-ervaring vóór de politieke devolution. Dit liep via de
territorial offices, die behandeld werden als elk ander departement binnen Whitehall. In belangrijke
Schotse beleidsdomeinen met een sterke Europese inslag, zoals landbouw en visserij, was er bijna
steeds een input van de territorial offices (Palmer 2008), hoewel de formele juridische garanties
hiervoor volledig ontbraken. In de praktijk bleef deze input bestaan na de politieke devolution. De
gedecentraliseerde administraties hadden door de formele devolution wel een legitimatiemiddel om
input te vragen voor een heel aantal nieuwe domeinen.
De Scotland Act van 1998 stelt expliciet dat buitenlands en Europees beleid een exclusieve
bevoegdheid van de nationale overheid blijft. In bijhorende Memoranda of Understanding (MoU) (UK
Government 1999), werden hierover wel juridisch niet-bindende afspraken gemaakt tussen de
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nationale regering en de drie gedecentraliseerde entiteiten. De tekst van het MoU werd in maart
2010 aangepast50. Een Concordat on European relations and EU policy beschrijft de intenties van de
nationale regering om de gedecentraliseerde entiteiten zo direct en volledig mogelijk te betrekken in
EU besluitvorming wanneer hun exclusieve bevoegdheden aan de orde zijn (Scottish Government
1999). De betrokken UK Secretary of State blijft echter in concreto beslissen of een regionale minister
aanwezig kan zijn of over exclusief regionale bevoegdheden kan spreken tijdens een bijeenkomst van
de Raad. Formeel afdwingbare participatierechten zijn er dus niet, hoewel de praktijken (zeker in de
eerste jaren na devolution) wel erg coöperatief waren en Schotse ministers geregeld Ministerraden
bijwoonden en zelfs het woord namen (Palmer 2008). Zonder een geschreven grondwet is er echter
geen wettelijk kader om naar te refereren voor de regio’s. Het MoU en de bijhorende akkoorden
tussen de centrale regering en de geregionaliseerde entiteiten beschrijven wel een heel aantal
mogelijkheden voor inspraak en samenwerking, maar zijn meestal niet afdwingbaar. Daarnaast
formuleren ze (eveneens niet juridisch afdwingbare) plichten voor de gedecentraliseerde entiteiten,
namelijk medewerking of informatiedoorstroming, bijvoorbeeld in het kader van een
inbreukprocedure opgestart door de Commissie.
De coördinatiestructuren om deze regionale betrokkenheid in het Britse EU beleid tot stand
te brengen zijn het Joint Ministerial Committee (Europe) (JMC(E)) en het Ministerial European
Coordination Committee (MINICOR). MINICOR varieerde in werking en effectiviteit naargelang wie
het voorzat. Het werd in 2003 geïncorporeerd in de JMC, die regelmatiger bijeenkwam. Voor de
minder strategische zaken is er ad hoc contact van departement tot departement. In het kader van
sterk geëuropeaniseerde beleidsdomeinen die onder Schotse bevoegdheid vallen, zoals bijvoorbeeld
landbouw en plattelandsbeleid, werden erg efficiënte permanente sectorale overlegstructuren
opgezet (in dit voorbeeld DEFRA). Tot op vandaag hebben echte crisissen binnen de JMC zich nog niet
voorgedaan en is publieke onenigheid uitgebleven.
De input van Schotland in EU regelgeving is dus, net als de andere aspecten van
intergouvernementele relaties in het VK, grotendeels gebaseerd op informele coördinatie op hoog
ambtelijk niveau, en op goodwill op politiek niveau. Voor sommige beleidsdomeinen, zoals
landbouw, gebeurt dit voornamelijk door regelmatige bijeenkomsten op ministerieel niveau, maar in
veel andere gevallen gebeurt dit informeler en ad-hoc. Het proces heeft een erg gesloten karakter,

50 Een belangrijke wijziging is een nieuw protocol over dispute management. Daarnaast zijn ook de bepalingen over het functioneren van
de JMC (Europe) en de relaties van de devolved administrations met de Europese instellingen meer gedetailleerd en explicieter. Op deze
wijze zijn een aantal van de Calman aanbevelingen dus al geïmplementeerd.
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waarbij de controle in handen blijft van de nationale overheid. Omwille van de confidentialiteit van
het proces is de controle hierop, zelfs door regionale parlementen, praktisch onbestaande. Omdat
kan worden aangenomen dat dit soort systemen beter werkt bij congruente regeringen, heeft de SNP
regering steeds geijverd voor de formalisering en explicitering van de bestaande procedures. Zo
werden op de JMC van juni 2010 enkele nieuwe bepalingen aangenomen die de Schotse ministers
meer garanties op een rol in de EU ministerraden bieden. Op vraag zal hen worden toegestaan deel
te nemen, te spreken en zelfs het VK te vertegenwoordigen indien dit gepast is. De nationale minister
kan echter nog steeds weigeren wanneer dit niet in het belang is van het VK en daarnaast moet de
Schotse minister in deze Europese vergaderingen ook het Britse en niet het Schotse standpunt
verdedigen.51
‘Juridische garanties ontbreken en Whitehall ‘vergeet’ steeds vaker Schotland te consulteren over
zaken die hen aanbelangen. Door het asymmetrische karakter van de devolution is het betrekken
van subnationale entiteiten in het EU-beleid moeilijker dan in andere federale of sterk
gedecentraliseerde lidstaten’ (interview 20 september 2010, D. Crawley)
‘Toch is het merendeel van de betrokkenen positief over de coördinatie met betrekking tot EUbeleid, zelfs bij incongruente regeringen sinds 2007’ (interview 22 september 2010, Ch. Jeffery)
Hoewel er in de praktijk in het verleden goede ervaringen waren met inspraak, zoals in het Schotse
geval, zijn er geen garanties dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. De voornaamste reden is de
juridische onzekerheid omdat de inputmogelijkheden niet formeel werden vastgelegd of geen echte
garantie om gehoord te worden inhouden. De juridische afdwingbaarheid van de Duitse en de
Belgische afspraken (vastgelegd in de grondwet en juridisch bindende samenwerkingsakkoorden) is
veel groter dan deze van Spanje en zeker deze van het VK. Daarnaast bieden de Belgische en Duitse
systemen
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entiteiten

inhoudelijk
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verregaandere

input
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vertegenwoordigingsmogelijkheid. De formele EU-ervaring is bij hen bij gevolg veel groter dan in het
VK.

51 Deze aspecten zijn eveneens opgenomen in de Calmanaanbevelingen en dus is Calman hiermee reeds gedeeltelijk geïmplementeerd.
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Catalonië
De lange strijd om regionale participatie in het Spaanse Europabeleid werd bemoeilijkt door de
heterogene preferenties van de betrokken nationale en regionale actoren (Morata 2006; Pérez
Medina 2009).52 Bij de toetreding in 1986 claimde de nationale overheid het totale Spaanse
Europabeleid. Zelfs met betrekking tot exclusief regionale bevoegdheden ontbrak een regionale
input in coördinatie en implementatie van het EU beleid. Onder druk van onder meer Catalonië
werden verschillende akkoorden bereikt gedurende de jaren negentig, met uiteindelijk een
doorbraak in 2004 waarbij de socialistische regering van Zapatero de regionale participatierechten
versterkte (Morata 2010).53 Het systeem van beleidspecifieke conferencias sectorales of sectorale
conferenties en in het bijzonder de Conferencia para Asuntos Relacionados con la Comunidad
Europea (hierna CARCE), is cruciaal voor de Catalaanse inspraak in het Spaanse EU beleid. De
sectorale conferenties bestaan sinds 1983 als intergouvernementeel coördinatiemechanisme, de
CARCE werd in 1988 met het oog op het eerste Spaanse EU voorzitterschap opgericht (Morata 2006)
en in 1992 geïnstitutionaliseerd.
Gedurende de jaren negentig moesten de minderheidsregeringen van PSOE (1993-1996) en
PP (1996-2000) steun zoeken bij regionale partijen (CiU, PNV en Canarische Coalitie) in ruil voor
toegevingen inzake regionale autonomie (Colomer 1998). Dit waren ook de momenten waarop de
regionale input in het Spaanse EU-beleid sprongen voorwaarts maakte. In 1993 verliest de PSOE haar
absolute meerderheid, waardoor de Catalaanse CiU regering opnieuw in een sterke
onderhandelingspositie komt. Een nieuw akkoord in 1994 stelt dat een consensus positie van de AG’s
in de sectorale conferentie op een doorslaggevende manier in overweging moet worden genomen
door de centrale overheid wanneer het Europese wetgevingsvoorstel intern-Spaanse regionale
bevoegdheden betreft. De eerste PP regering van Aznar (1996-2000) had opnieuw de parlementaire
steun van de Catalaanse nationalisten nodig, met opnieuw een doorbraak in de regionale inbreng in
het Spaanse EU beleid tot gevolg. Het akkoord bevestigde voor Catalonië en Baskenland expliciet de

52 Dat de weg lang en moeilijk was heeft ook te maken met een aantal startposities die ongunstig waren, namelijk de afwezigheid van
institutionele coöperatieve mechanismen (zowel horizontaal als verticaal) in het Spaanse institutionele bestel, het ontbreken van een
senaat die regionale belangen integreert en vertegenwoordigt en het ontbreken van een politieke wil bij verschillende van de
opeenvolgende Spaanse regeringen. Dit alles vertraagde het proces naar een bereiken van een doorbraakakkoord tot het eind van 2004.
53 Dit akkoord wordt bereikt op het moment dat de procedure tot wijziging van Catalaanse autonomiestatuut is opgestart en veel formele
EU-ervaring kan er door de timing van de nieuwe procedure nog niet zijn opgebouwd. Het Catalaanse autonomiestatuut bevestigt
grotendeels de gemaakte akkoorden in een quasi constitutioneel document.
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mogelijkheid om een geïnstitutionaliseerde bilaterale commissie op te zetten als alternatief voor de
standaard multilaterale sectorale conferenties. Daarnaast werd eveneens een delegado autonómico
opgericht binnen de Spaanse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel, met als doel rechtstreekse
informatiedoorstroming van de Spaanse positie over EU zaken aan de verschillende AG’s. Een echte
doorbraak kwam er met de participatie van vertegenwoordigers van AG’s in raadswerkgroepen.
Sinds 1997 werden ze, naast een vertegenwoordiger van de centrale overheid, toegelaten in 55
verschillende werkgroepen. In de praktijk werd slechts een deel van het akkoord effectief
geïmplementeerd. De centrale overheid bleef de aanwezigheid van regionale vertegenwoordigers in
de bijeenkomsten van de Ministerraden en comités en werkgroepen van de Raad blokkeren (Morata
2006). Tijdens de tweede ambtstermijn van Aznar werden alle evoluties opnieuw bevroren aangezien
de conservatieven een absolute parlementaire meerderheid hadden. Roller maakt volgende analyse
van het Spaanse systeem van Eu–coördinatie in de periode van initiëring van een nieuw Catalaanse
autonomiestatuut:
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bieden

deze

conferenties

inspraak

in

de

Spaanse

onderhandelingsstrategie voor de Europese ministerraden en in de algemene EU strategie in het
geval van CARCE. In de praktijk werkt het systeem eerder als een informatieorgaan dan wel als een
echt inspraakorgaan (Roller 2004). Verschillende regio’s in Spanje kozen er volgens Roller en Sloat
(2002) voor om het verlies aan macht die Europeanisering met zich meebracht niet te compenseren
door conflicten aan te gaan met de centrale overheid over inspraak, maar door het openen van
Europese regionale kantoren. Er is veel kritiek op de werking van de sectorale conferenties, die
centraal staan in de binnenlandse coördinatie van het Spaanse EU beleid.
Een nieuwe stap voorwaarts in de Spaanse regionale EU-participatie kwam er op het moment
dat de Catalaanse parlementaire activiteiten met betrekking tot het nieuwe autonomiestatuut op
volle toeren draaiden en een belangrijk nieuw perspectief kregen. In 2004 won de PSOE namelijk de
verkiezingen, maar zonder absolute meerderheid, waardoor de regering steun moest zoeken bij
Catalaanse regionalistische partijen ERC en IC-V. Het gevolg was een nieuw akkoord met bijkomende
garanties voor de AG’s voor een effectieve input in het Europese besluitvormingsproces (Morata
2006). De verkiezingsbelofte van Zapatero om de regio’s echt een stem in Europa te geven, kreeg
vorm door twee nieuwe akkoorden in december 2004. Het eerste akkoord gaat over de
aanwezigheid van AG’s in de Permanente Vertegenwoordiging van Spanje voor de EU, die als
intermediaire schakel werkt tussen de AG’s en de verschillende vertegenwoordigers van de centrale
Spaanse ministeries. Het tweede akkoord laat, naast vertegenwoordigers in raadswerkgroepen,
voortaan ook regionale ministers als AC vertegenwoordiger toe in de Spaanse delegaties wanneer
regionale beleidsdomeinen op de agenda staan. Potentiële EU-ervaring door de werking van deze
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nieuwe akkoorden is nog maar erg pril op het moment dat het strategisch handelen van de
Catalaanse regering onder de loep genomen wordt. Enkele waarderingen van respondenten
hieronder geven een goed beeld van de werking van het Spaanse systeem van EU-coördinatie
destijds.
‘De centrale overheid blijft een erg dominante rol spelen in de sectorale conferenties, door de erg
moeilijke noodzakelijke unanimiteit die de 17 AC moeten bereiken om een daadwerkelijke stem te
hebben’ (Morata 2006).
Er is wel een systeem dat de inbreng van de AG’s in Europese regelgeving behandelt, maar dit
werkt zeer pover en er zijn geen garanties. Voor de Spaanse standpuntbepaling is er een
consultatie van de AG’s nodig…hoe dat vandaag loopt is misschien nog niet optimaal, want staat
nog in zijn kinderschoenen (interview 24 februari 2010, F. De Carreras).
‘De sectorale conferentie over Europese zaken werkt misschien één van de beste, maar het is nog
steeds ver weg van hoe het idealiter zou verlopen’ (interview 26 februari 2010, M. Iceta).
‘Als de Catalanen een probleemdossier hebben zullen ze dit rechtstreeks bespreken met de
centrale minister en dit niet op de agenda van de sectorale conferentie zetten. En door de grootte
en economische sterkte van Catalonië kunnen ze dit ook. Men zal wel naar de opmerkingen en
bezorgdheden van de AG’s luisteren en dingen opnemen of een antwoord bieden, maar er is geen
gegarandeerde inspraak. Echte invloed zal eerder worden bereikt buiten de vergadering op een
bilaterale wijze. (interview 4 maart 2010, J-M. Pérez Medina).
Deze respondenten bevestigen allen toch dat Europese integratie voor een meer coöperatief klimaat
heeft gezorgd in Spanje. In EU dossiers worden soms compromissen gevonden met de historische
AG’s die op andere domeinen vaak tot weinig compromissen bereid zijn (Colino, Nagel et al. 2009). Er
is een verbetering merkbaar, maar toch blijven alle getuigen de moeilijkheid om een
gemeenschappelijke positie tussen de zeventien AG’s te bereiken als het belangrijkste struikelpunt
aanduiden. De reden is het gebrek aan effectieve mechanismen van horizontale en verticale
coördinatie in Spanje. Om echt een doorslaggevende stem te hebben blijft dit noodzakelijk.
Daarnaast klaagt een respondent in de centrale overheid over een gebrek aan technische
voorbereiding, administratieve capaciteit en zelfs politieke interesse van een aantal AG’s (interview 4
maart 2010, J-M. Pérez Medina).
Catalaanse ministers hebben een formele toegang tot Europese Raadsformaties en ook op de
voorbereidende raadswerkgroepen is een regionale vertegenwoordiging mogelijk. Deze mogelijkheid
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doet zich echter niet vaak voor (rotatiesysteem tussen de 17 AG’s, waarbij verschillende
mechanismen voor de verschillende sectorale conferenties worden gebruikt). Deze regionale
vertegenwoordiger is deel van de Spaanse delegatie, maar heeft geen garantie op spreekrecht en kan
enkel een rol spelen wanneer een unaniem standpunt tussen de 17 AG’s wordt bereikt in domeinen
waar de AG’s exclusief bevoegd zijn. Ook de Duitse deelstaten moeten een inhoudelijk compromis
vinden met 16 Länder, maar hebben door de juridische garanties en de langere historische ervaring
met een regionale input een ruimere formele EU-ervaring. In vergelijking met de Belgische
deelstaten is de mogelijkheid voor Catalonië om een vertegenwoordiger te sturen beperkter (meer
deelstaten in het rotatiesysteem), is de inspraak in het nationale standpunt beperkter (vetopositie
voor deelstaten in Belgische positiebepaling bestaat niet in Spanje) en is de rol van de
vertegenwoordiger beperkter (Belgische regionale ministers kunnen in sommige gevallen
delegatieleider zijn). Daarnaast dateert het Samenwerkingsakkoord dat de Belgische deelstaten
formele inspraak in EU Raadsformaties garandeert van 1994, waardoor er al een stuk meer ervaring
is opgebouwd, wat de Catalanen niet hadden op het moment dat het autonomiestatuut werd
onderhandeld (het akkoord van 2004 valt hier bijna mee samen). Zowel de Catalanen als de Schotten
zijn in belangrijke mate afhankelijk van partijpolitieke factoren om echt een stem te hebben in de
Europese besluitvorming of eigen regionale afgevaardigden (ambtenaren of ministers) te sturen naar
Europese vergaderingen. Hun formele EU-ervaring is in comparatief perspectief met dat van de
Belgische en Duitse deelstaten veel beperkter. De Schotse en Catalaanse case worden, in het
relatieve perspectief van de casusselectie, gepositioneerd aan de pool met weinig formele EUervaring.
Vlaanderen/Wallonië
De Belgische Gemeenschappen en Gewesten hebben de meest verregaande formele toegang tot
Europese fora (Kerremans and Beyers 1996; Bomberg and Peterson 1998; Kerremans 2000;
Hogwood, Gomez et al. 2003). België is de enige lidstaat waar buitenlands beleid in formeel
juridische termen geen exclusief nationale bevoegdheid is, met belangrijke implicaties voor een
regionale input in het Belgische Europabeleid. De basis hiervan is het principe van in foro interno in
foro externo (Alen and Muylle 2003) dat sinds 198854 in de Grondwet werd ingeschreven. Dit principe
geeft Gemeenschappen en Gewesten de bevoegdheid om een eigen buitenlands beleid te voeren
voor die bevoegdheden waarvoor ze in binnenlandse context exclusief bevoegd zijn. Hoewel de

54 In 1988 werd het principe enkel voor de Gemeenschappen ingevoerd, maar het in 1993 werd het uitgebreid naar de Gewesten.
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Belgische Gemeenschappen en Gewesten autonome bevoegdheden hebben, ook op het vak van
buitenlands beleid, kunnen ze binnen de Europese Unie strikt genomen geen eigen beleid voeren
door het principe van eenheid van staat. Om het door Europa vereiste gezamenlijke Belgische
standpunt te vormen bestond de noodzaak om een vertegenwoordiging- en coördinatiesysteem voor
het Belgische Europabeleid uit te werken.
In comparatief perspectief is de Belgische setting uniek (Craenen 1999 p.39-72). Het in foro
interno in foro externo principe, gecombineerd met de verregaande bevoegdheidsverdeling
(Deschouwer 2005) gaf de Belgische Gemeenschappen en Gewesten een ruime mogelijkheid tot het
opbouwen van formele EU-ervaring. België vaardigt op geregelde basis regionale ministers af (als
delegatieleider of assessor) naar Europese Raadsvergaderingen. Het aantal deelstaten is klein en
door thematische bevoegdheidsverdeling vindt in de praktijk een rotatie tussen twee of drie
deelstaatregeringen plaats. Dit zorgt ervoor dat Belgische deelstaten meer ervaring kunnen
opbouwen dan Duitse of Spaanse deelstaten die in aantal veel groter zijn en door de rotatie dus
minder aan de beurt komen. Geen enkele andere EU –lidstaat heeft regionale entiteiten dezelfde
verregaande bevoegdheden gegeven in het uitoefenen van Europees beleid (Poirier 2002). In die zin
wordt de Belgische regering voor EU-coördinatie eerder confederaal dan federaal genoemd
(Swenden 2010 p.21).
De formele afspraken met betrekking tot de Belgische vertegenwoordiging in de Raad zijn
opgenomen in het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van
de Europese Unie. Dit samenwerkingsakkoord bevat basisafspraken over de interne coöperatie voor
een gezamenlijke standpuntbepaling en over de Belgische vertegenwoordiging op het EU niveau. In
België was de behoefte aan een coördinatiesysteem groot, zeker in vergelijking met systemen die
niet gekarakteriseerd zijn door een duaal niet-hiërarchisch centripetaal federalisme. Samenwerking
met de centrale overheid of vertegenwoordiging van de deelstaten op het federale niveau is per
definitie minder uitgewerkt in dit soort federale systemen, precies omdat dit omwille van de
exclusiviteit van bevoegdheden weinig noodzakelijk is (Beyers en Bursens 2006).
Een centrale rol in de coördinatie wordt opgenomen door een afdeling binnen het federale
Ministerie voor Buitenlandse Zaken, directie-generaal Europese Zaken (kortweg DGE). DGE houdt
zich bezig met de voorbereiding, de bepaling, de vertegenwoordiging, en het beheer van het
Europese beleid van België. DGE organiseert en zit de vergaderingen voor waar Europese
Raadstandpunten worden onderhandeld tussen federale en regionale uitvoerende machten.
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Besluitvorming gebeurt bij consensus, wat een de facto veto inhoudt voor alle spelers (federale én
regionale). Wanneer geen consensus wordt bereikt op het DGE-overleg, verschuift het dossier naar
de agenda van de Interministeriële conferentie voor het Buitenlands beleid (ICBB) en in uiterste
gevallen zelfs naar het Overlegcomité om de noodzakelijke consensus tussen federale en regionale
overheden toch te bereiken.55 Uniek aan de Belgische situatie is dat geen enkele actor finaal een
standpunt kan afdwingen. Er bestaat wel een ongeschreven regel dat enkel entiteiten die
binnenlandse bevoegdheid hebben over het dossier dat ter tafel ligt mee over het Belgische
standpunt beslissen. Daarnaast is de druk om tot een standpunt te komen zeer groot omdat geen
standpunt België een rol in de Europese onderhandeling ontneemt. In navolging van het principe van
in foro interno in foro externo hebben regionale entiteiten een doorslaggevende stem in Europese
standpunten over hun eigen bevoegdheden. De federale overheid neemt wel de leiding in de
coördinatie, maar kan geen standpunten opdringen. DGE is dus geen federaal coördinatie-orgaan,
maar een inter-federaal orgaan met een gelijke stem voor federale overheid en de gefedereerde
entiteiten. In comparatief perspectief gaat dit verder dan de Duitse procedure aangezien de
regionale overheden een individueel veto hebben en geen voorafgaandelijk gecoördineerde
gemeenschappelijke positie moeten vinden tegenover de federale overheid.
Naast een veto in het gemeenschappelijke Belgische Raadsstandpunt hebben regionale
entiteiten ook verregaande mogelijkheden in vertegenwoordiging. Het Samenwerkingsakkoord van
1994 bepaalt ook of een federale dan wel een regionale minister dit gezamenlijke standpunt
vertegenwoordigt. Het systeem is gebaseerd op zes categorieën, met telkens een andere rol voor de
regionale vertegenwoordiging. Door een vergelijking te maken tussen de thema’s op de Europese
Raadszittingen en de binnenlandse bevoegdheidsverdeling, wordt bepaald welke categorie van
vertegenwoordiging geldt. Voor het grootste aantal domeinen is er een rotatie tussen
Gemeenschaps- (Duitstalige, Franse of Vlaamse) of Gewestvertegenwoordiging (Vlaamse, Waals of
Brussels-Hoofdstedelijk). Regionale regeringen hebben dus een garantie om erg vaak eigen ministers
te sturen die zowel de rol van delegatieleider als van assessor opnemen. Deze verregaande garanties
in zowel standpuntbepaling als vertegenwoordiging maken van de Belgische deelstaten absolute

55 In de praktijk wordt consensus op DGE niveau bijna altijd bereikt. In slechts een handvol dossiers was agendering op de ICBB of het
Overlegcomité nodig.
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voorlopers met betrekking tot formele EU-ervaring56 (Beyers, Kerremans et al. 2001; Poirier 2002; De
Witte 2005; Bursens and Deforche 2010).
Regionale posities in comparatief perspectief
Door hun gegarandeerd individueel veto in de Belgische positie en hun veelvuldige
vertegenwoordigingsrol in Europese fora ter verdediging van het gemeenschappelijke Belgische
standpunt hebben Vlaamse en Waalde regio’s zonder twijfel de meest verregaande formele EUervaring. Deze ervaringen hebben ze sinds de juridische garanties die het samenwerkingsakkoord van
1994 vastlegde en een antwoord betekende op het constitutioneel principe van in foro interno in
foro externo. Het Duitse systeem van coördinatie van het EU beleid, waarvan de basis in art. 23 van
de grondwet staat, biedt sinds een geruime tijd de juridische garanties waardoor de deelstaten een
ruime formele EU-ervaring konden opbouwen. Een collectief standpunt met alle Länder is wel een
noodzakelijke vereiste (zoals ook in de Spaanse casus).
Deze juridische garanties en formele institutionalisering ontbreekt grotendeel in Spanje en
het VK. Input in het nationale standpunt is hier veel sterker afhankelijk van partijpolitieke factoren.
Daarnaast zijn de bestaande systemen recenter (voor Catalonië pas wat meer garanties sinds 2004
en voor Schotland sinds politieke devolution van 1999). Daarom is de positie van Catalonië en
Schotland aan de andere kant van het continuüm dan Vlaanderen, Wallonië en BW.
Figuur 6: Variabele formele EU-ervaring

Weinig formele EUervaring
Catalonië/
Schotland

Veel formele EUervaring
BW

Vlaanderen/
Wallonië

56 Een extreem voorbeeld hiervan is het domein van zeevisserij, waar Vlaanderen het exclusieve recht heeft om de Belgische delegatie
voor te zitten en het standpunt inhoudelijk grotendeels te bepalen. Dit omwille van de exclusieve regionale bevoegdheid in België en het
territoriale feit dat de Noordzee volledig in Vlaanderen ligt.
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NSWP met regionalistische agenda en verticale congruentie
De twee actor-gerelateerde partijpolitieke variabelen worden onder één hoofding besproken omdat
ze beide starten vanuit het meerlagige partijpolitieke systeem. Dit systeem heeft andere kenmerken
in de vier Europese landen opgenomen in dit proefschrift. Eerst wordt kort een overzicht gegeven
van het partijsysteem om vervolgens de onafhankelijke variabelen ‘NSWP met regionalistische
agenda’ en ‘verticale regeringscongruentie’ in te vullen. Opnieuw is de relatieve positie van de regio’s
ten opzichte van elkaar van belang.
De operationalisering van de partijpolitieke variabelen is uitgewerkt in het methodologische
hoofdstuk drie. Een non-state wide party (NSWP) is een partij die alleen op het regionale of het
nationale niveau opkomt, of in beide, maar dan in een specifiek territorium (in concreto de
betrokken regio). De regionalistische agenda wijst op de sterke mate van zelfbestuur die de partij
nastreeft. Hoe groter de machtspositie van dit soort partijen in de regionale regering(scoalitie), hoe
dichter de positie van casus bij de pool ‘machtige NSWP’ op het continuüm. Wanneer dit soort
partijen volledig ontbreken in de regionale regering(scoalitie) bevindt de casus zich aan de pool ‘geen
NSWP’ van het continuüm. De verticale regeringscongruentie wijst op overeenkomst in partijen op
de verschillende bestuursniveaus. Operationalisering gebeurt opnieuw volgens een continuüm met
geen, gedeeltelijke (in verschillende graad) of volledige congruentie als mogelijke invullingen.
BW
Duitsland is een federatie met volledig geïntegreerde politieke partijen. Daarnaast kent het regionale
partijsysteem van BW geen NSWP’s van enig politiek belang. Duitse partijen zijn intern
gefederaliseerd: ze hebben gedecentraliseerde structuren en middelen op Land (en zelfs op district)
niveau. Hoewel de partijen in BW regionale afdelingen zijn van de nationale partijen, hebben ze wel
een belangrijke mate van autonomie, niet in het minst omdat de Duitse grondwet en regionale
wetgeving stellen dat de politieke partijorganisaties aan bepaalde democratische vereisten moeten
voldoen. De centrale positie van het federale bestuursniveau in het Duitse besluitvormingsproces,
gedomineerd door het interactieproces tussen Bundestag en Bundesrat, zorgt anderzijds weer voor
een grote invloed en controle door de Duitse SWP’s op hun regionale afdelingen.
Om de partijpolitiek in het Duitse meerlagige partijsysteem te begrijpen, is de institutionele
rol van de Bundesrat als medewetgever op het nationale niveau cruciaal. De Bundesrat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de Länderregeringen, die in de praktijk soms puur
regionale belangen, maar ook vaak partijbelangen verdedigen. Het gevolg is dat wanneer de
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nationale regeringspartij(en) geen meerderheid hebben in de Bundesrat57, er door de sterke
partijdiscipline een groot risico bestaat op blokkeringen van beleidsinitiatieven. De literatuur toont
aan dat stemmen volgens partijlijn vaak voorkomt, zelfs in het geval van conflicterende regionale en
partijbelangen (Jeffery 1999; van Houten 2009). De autoriteit van de SWP’s speelt sterk in de
Bundestag en de Duitse partijen hebben zich georganiseerd met het oog op een optimale intra-partij
coördinatie, waardoor compromissen met de Bundesrat worden gesmeed. Zo zijn er bijeenkomsten
tussen de regionale regeringsvertegenwoordigers en leden van de Bundestag van dezelfde SWP’s ter
voorbereiding van de plenaire sessies58. De centrale actor in deze analyse, de deelstaatregering van
BW, bestaande uit een coalitie van twee partijen, kan dus verschillende belangen dienen: het
partijbelang en het territoriale belang (Rowe and Turner 2010).
Variabele aanwezigheid en macht van een NSWP met regionalistische agenda
Een NSWP met regionalistische agenda is onbestaande in BW en kan bijgevolg ook geen deel
uitmaken van de regionale regering. Deze casus scoort dus uiterst op het continuüm met betrekking
tot deze onafhankelijke variabele.
Variabele Verticale congruentie in regeringspartijen
Voor de tweede partijpolitieke onafhankelijke variabele ‘verticale regeringscongruentie’ is er variatie
doorheen de beleidsvormingscyclus van de casus. Er is volledige incongruentie in de eerste fases van
het dossier. De politieke meerderheid wordt al decennia lang gedomineerd door CDU in BW59, al dan
niet in coalitie met een kleinere partner. Tot 2005 was een coalitie CDU-FPD onder leiding van Edwin
Teufel aan de macht, met socialisten en groenen in de federale regering. Op het moment van
agendasetting van de federalismehervorming was er dus complete verticale incongruentie in de
Duitse casus. Dit verandert in 2005 wanneer de coalitieregering van socialisten en
christendemocraten die in Berlijn het roer overneemt, met gedeeltelijke congruentie als gevolg door
de sterke CDU aanwezigheid in de coalities in Stuttgart en Berlijn. De mate van congruentie in de
Duitse casus is daarom minder groot dan in de Belgische casussen, maar wel groter dan in de
Catalaanse en zeker in de Schotse casus (waar verticale congruentie afwezig was).

57 Door de verspreiding van verkiezingen en het fenomeen van electoraal afstraffen van nationale regeringspartijen in regionale
verkiezingen is dit geen uitzondering.
58 De SPD regionale regeringsvertegenwoordigers organiseren zich in de zogenaamde groep van A-Länder en de Länderregeringen
gecontroleerd door CDU/CSU in de groep van B-Länder.
59 De verkiezingen van 2011 brachten voor het eerst een regionale regering zonder CDU aan de macht sinds 1953.
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Schotland
Het multi-level partijsysteem in het VK wordt gekenmerkt door twee grote SWP’s (Labour en
Conservatives). In vergelijking met de rest van het VK is het gewicht van de Conservatieven veel
kleiner en dat van de derde SWP, de Liberaal-Democraten, groter.60 Het Schotse regionaal
partijsysteem kent daarnaast een sterke regionalistische NSWP, de Scottish National Party (SNP).
De verhouding van de regionale partijafdelingen en de nationale partijleiding is als gevolg van
het erg asymmetrische karakter van de devolution vanuit comparatief federalisme-perspectief
ongewoon. Schotland vertegenwoordigt slechts 8% van de bevolking van het VK en heeft dan ook
een overeenkomstig politiek gewicht. Uiteindelijk zijn de regio’s waar decentralisatie werd ingevoerd
een minderheid, wat een echte federale staatsordening moeilijk tot onmogelijk maakt. De Britse
SWP’s zijn in comparatief perspectief erg centraal geleide organisaties waarbij het Schotse belang
vaak ondergeschikt is en ook de Schotse afdelingen van de partijen niet steeds eigen preferenties
kunnen doordrukken. (interview 20 september 2010, J. Callagher) (interview 23 september 2010, J.
Wallace).
Een Schots Labour parlementslid stelt:
‘We zijn een partij die inderdaad nog erg centraal wordt geleid. Zeker in het begin van devolution
was de centrale partijleiding niet overtuigd dat decentralisatie ook binnen de partij-organisatie
nodig was. Verschillende zagen het als een stap naar separatisme. Mijn visie en die van velen
binnen de Schotse afdeling is dat dit van cruciaal belang is voor Labour in Schotland.’ (interview
22 september 2010, P. McNeill).
Respondenten uit de SNP stellen dat het ontbreken van samenwerking met de SWP’s in belangrijke
mate het gevolg is van hun partij-organisaties.
‘De groenen zijn voor onafhankelijkheid, alle anderen Schotse partijen niet. De andere drie grote
partijen worden nog voornamelijk vanuit Londen gestuurd en daarmee onderhandelingen voeren
die echt in het belang van Schotland zijn is moeilijk.’ (interview 21 september 2010, S. Getthins).
Variabele aanwezigheid en macht van een NSWP met regionalistische agenda

60 Het Schotse multi-level partijsysteem is redelijk gelijkaardig aan de Spaans-Catalaanse case, waar een nationaal twee grote partijen
bestaan waarvan het relatieve gewicht in Catalonië verschilt van de nationale verhouding tussen de partijen.
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De SNP was op het moment van de hier behandelde case de enige regionale regeringspartij. Tot op
het moment van behandeling van deze case vormde de SNP een minderheidsregering, wat hen
afhankelijk maakte van steun in het regionale parlement voor het uitvoeren van veel beslissingen.61
De Schotse casus scoort met betrekking tot deze onafhankelijke variabele net zoals BW uiterst, maar
dit maal aan de andere pool van het continuüm.
Verticale congruentie
Ook met betrekking tot de tweede variabele, verticale partijcongruentie, scoort de Schotse case
uiterst op het continuüm. Er is geen enkel moment van congruentie doorheen het gehele proces. In
2007 ontstond voor het eerst sinds de devolution van 1999 een incongruentie in regeringspartijen
tussen Londen en Edinburgh. Sinds 1999, bij de eerste regionale verkiezingen in Schotland, was er
steeds een partijlink via Labour, die tussen 1999 en 2010 in Londen regeerde en in 1999 en 2003 in
Schotland de regeringscoalitie met de Schotse Liberaal- Democraten leidde. In 2010 wisselde de
regeringspartij in Londen van Labour naar een coalitie van Conservatieven en Liberaal-Democraten.
Voor het eerst wordt het VK geconfronteerd met een coalitieregering. Elke vorm van congruentie
blijft echter ontbreken.
Catalonië
De twee grote partijen, socialisten en conservatieven, hebben in de Spaanse geschiedenis steeds 8085% van het stemmenaantal bemachtigd bij nationale verkiezingen. Spanje heeft dus een erg
uitgesproken twee-partijensysteem. Bij de start van de democratische Spaanse staat in 1978 bestond
de verwachting dat alle toekomstige stappen in een staatshervorming compromissen tussen de twee
grote SWP’s zouden zijn. De partijen hebben gedurende 25 jaar via akkoorden de staatsordening
gewijzigd van een asymmetrisch, naar een meer symmetrisch gedecentraliseerd systeem. Het
partijsysteem in Spanje kent sterke regionalistische NSWP’s, met soms een extreem einddoel van
regionale onafhankelijkheid, die voornamelijk in Catalonië en Baskenland een sterke basis hebben.
Voor de SWP’s is het dus steeds balanceren en een evenwicht vinden tussen hun regionale basissen
en een algemene Spaanse visie. Het erg beperkte electorale gewicht van de PP in Catalonië laat de
centrale partij toe hardere standpunten in te nemen met betrekking tot regionale kwesties in het
algemeen en nationalistische eisen vanuit Catalonië of Baskenland in het bijzonder (interview 3

61 Deze minderheidspositie kantelt met de verkiezingen van 2011 die hen een absolute meerderheid opleveren. De machtsbasis van de
partij is daardoor veel groter, wat hen meer mogelijkheden biedt in de uitvoering van hun constitutionele agenda.
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maart 2010, G. Elloriaga) (interview 26 februari 2010, M. Iceta) (interview 22 februari 2010, K-J.
Nagel).
Verticale congruentie
In Catalonië brachten de verkiezingen na jarenlang bewind van CiU (onder leiding van Jordi Pujol) een
nieuwe linkse, Catalaanse coalitie aan de macht van PSC, ERC en IC-V. De situatie is er een van
gedeeltelijke incongruentie, aangezien PSC als afdeling van PSOE een congruent element is. PSC heeft
een speciale plaats binnen de partijfederatie PSOE, verschillend van andere regionale afdelingen
door een grotere autonomie inzake electorale strategieën en inzake selectie van kandidaten. Toch
beschouw ik het hier als één partij, precies omdat er in centrale verkiezingen in Catalonië onder de
noemer PSOE-PSC campagne gevoerd wordt (terwijl de socialisten bij lokale verkiezingen weliswaar
voor het enkelvoudige label PSC kiezen). Ze vormen ook één partijgroep in het nationale parlement.
De incongruentie bestaat dus voornamelijk in de coalitiepartners van PSC, namelijk ERC en IC-V. Dit
zijn twee NSWP’s, waarvan voornamelijk ERC een sterke regionalistische agenda heeft, met een
onafhankelijk Catalonië als einddoel. Maar ook IC-V, de partij van ex-communisten en groenen
profileert zich uitgesproken regionalistisch, weliswaar met een federaal einddoel in de plaats van
onafhankelijkheid.
In het verloop van de hervorming van het autonomiestatuut en de strategiekeuzes van de
regionale regering hierin, speelt de grootste oppositiepartij CiU ook een belangrijke rol. Omwille van
de procedurele vereiste van een tweederde meerderheid in het Catalaanse parlement en een
gewone meerderheid in het Spaanse parlement had CiU een vetopositie. Hoewel deze partij volgens
de in dit proefschrift gedefinieerde definitie geen deel uitmaakt van de regionale actor, speelt ze wel
een cruciale rol in het dossier omdat ze het strategisch handelen van deze regionale actor kon sturen
door haar vetopositie. In vergelijking met België en Duitsland is de Catalaanse partijpolitieke
regeringssituatie wel minder congruent.
Variabele aanwezigheid en macht van een NSWP met regionalistische agenda
Catalonië scoort met betrekking tot de onafhankelijke variabele ’NSWP met regionalistische agenda’
relatief sterk door de aanwezigheid van twee partijen in de Catalaanse regeringscoalitie die aan deze
definitie voldoen. Schotland scoort echter nog sterker omdat de enige regionale regeringspartij van
dit type is. Vlaanderen soort minder sterk dan Catalonië omdat het slechts één kleine regeringspartij
heeft volgens de in het theoretisch hoofdstuk beschreven definitie en deze qua politiek gewicht een
stuk beperkter was.
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Vlaanderen/Wallonië
Het Belgische partijlandschap wordt sinds de jaren zeventig getypeerd door het ontbreken van
nationale partijen. Het maatschappelijke leven, de partijen en de instellingen zijn strikt gescheiden in
beide landshelften (Swenden and Jans 2006). België ten tijde van de vijfde staatshervorming is in
comparatief perspectief uniek omdat het geen nationale partijen meer kent. De mogelijkheid van
volledige congruentie is dus per definitie onmogelijk door het ontbreken van een federale kieskring.
In 1995 en 1999 waren er gelijktijdige verkiezingen voor het federale en de regionale parlementen,
met dezelfde meerderheden op beide bestuursniveaus tot gevolg. Ondanks de opsplitsing van het
partijlandschap volgens de taalgrens, bleven de partijen blijkbaar in ‘partijfamilies’ denken gezien de
keuze om symmetrische coalities te vormen. Het bepalen van verticale congruentie is niet evident in
deze situatie. Ik koos voor de optie om partijfamilies in 1999 als afdelingen van SWP’s te
beschouwen. Een verantwoording voor deze methodologische keuze is beschreven in de
operationalisering in hoofdstuk drie.
Verticale congruentie
Ik maakte de methodologische keuze om de Belgische Gewestelijke partijen van dezelfde
ideologische strekking als één te beschouwen. Hierdoor bestond er op het moment van de vijfde
Belgische staatshervorming een situatie van quasi-congruentie. Samenvallende verkiezingen op
federaal en regionaal vlak in 1999 brachten symmetrische en congruente regeringen aan de macht.
De regeringen in de deelstaten waren een afspiegeling van de partijen in de nationale regering,
namelijk een coalitie van liberalen, socialisten en groenen. Deze verticale congruentie is niet volledig
in Vlaanderen omdat de Vlaamse regeringscoalitie aangevuld was met de Volksunie, een Vlaamsnationalistische partij met regionalistische agenda. In Wallonië daarentegen bestond wel volledige
verticale congruentie.
Variabele aanwezigheid en macht van een NSWP met regionalistische agenda
De hierboven vermelde extra coalitiepartner in de Vlaamse regering (Volksunie) voldoet aan de
definitie van NSWP met regionalistische agenda. De Vlaamse regering scoort hierop dus verschillend
van de Waalse. De rol van deze partij is wel beperkter dan in de Catalaanse casus (waar de regionale
regering twee NSWP’s met regionalistische agenda bevatte en het gewicht ervan groter was) en
zeker in vergelijking met de Schotse casus (waar een NSWP met regionalistische agenda de enige
partij was in de regionale regering).
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Regionale posities in comparatief perspectief: ‘NSWP met regionalistische agenda’
De empirische positie van de vijf regio’s op het continuüm, dat loopt van erg machtige NSWP met
regionalistische agenda als regionale regeringspartij naar het volledig afwezig zijn van dit soort
partijen is de volgende: Schotland-Catalonië-Vlaanderen-BW/Wallonië. In Schotland is de enige
regeringspartij van dit type. In Catalonië bestaat de regionale regering uit drie partijen, waarvan er
twee van dit type zijn. In Vlaanderen is er één kleine regeringspartij waaraan dit label gekoppeld
wordt en in de regio’s BW en Wallonië ontbraken deze partijen in de regionale regeringen.
Figuur 7: Variabele NSWP met regionalistische agenda
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Regionale posities in comparatief perspectief: ‘ verticale regeringscongruentie’
Ook voor de onafhankelijke variabele verticale regeringscongruentie is in dit proefschrift in de eerste
plaats de relatieve positie van de verschillende casussen tegenover elkaar van belang. De verticale
regeringscongruentie was compleet in Wallonië en (quasi)compleet in Vlaanderen (één kleine
coalitiepartner in de Vlaamse regering die geen deel uitmaakte van de federale regering). In BW is de
verticale congruentie op het moment van besluitvorming gedeeltelijk aanwezig. De verticale
congruentie in de Duitse case is gelijkaardig aan deze in de Spaanse case, waar nog twee extra
regionale regeringspartijen bestaan die geen deel uitmaken van de nationale regering. De
socialistische coalitiepartner van de christendemocraten in de Duitse federale regering maakt geen
deel uit van de deelstaatregering van Baden-Württemberg. De verticale congruentie is tenslotte
volledig afwezig in de Schotse casus.
Figuur 8: Variabele verticale congruentie
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Conclusie
Dit vierde hoofdstuk is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel omvat een beknopte beschrijving
van de vier binnenlandse institutionele hervormingen (staatshervormingen of herzieningen van de
constitutionele status van één regio). Het betreft de Duitse federalismehervorming van 2006, de
Schotse Calman Commissie/Scotland Bill (2007-2010), het nieuwe Catalaanse autonomiestatuut
(2005) en ten slotte de vijfde staatshervorming in België (2001). In elk van deze hervormingen wordt
op het gemeenschappelijke thema coördinatie en implementatie van het EU beleid gefocust.
Daarnaast is er ook aandacht voor het regionaal strategisch handelen met betrekking tot een
specifiek beleidsdomein (milieu in Duitsland, landbouw in België) en het meer algemene thema
‘bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties’ (voor de Spaanse en Britse hervorming).
Concrete invulling van het regionale strategisch handelen in deze dossiers is het onderwerp van
hoofdstuk vijf.
Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de onafhankelijke variabelen waaruit in de
hoofdstukken zes en zeven verklaring wordt gezocht voor gelijkenissen en/of verschillen in regionale
strategiekeuzes. Een rangordening van de vijf regio’s werd opgemaakt, volgens de verzamelde data
over twee context-gerelateerde (institutionele setting en EU-ervaring) en twee actor-gerelateerde
(congruentie, NSWP) institutionele variabelen. Door de verklarende institutionele variabelen hier
empirisch uit te werken kan ik er in de analysehoofdstukken zes en zeven naar te verwijzen. Voor
elke casus was in de eerste plaats de relatieve positie op de verschillende continua (alle
onafhankelijke variabelen zijn op deze manier geoperationaliseerd) van belang, eerder dan een
absolute positie. De hypotheses in dit proefschrift maken namelijk voorspellingen over de relatieve
verschillen in de empirie, de regionale scores op de variabelen ten opzichte van elkaar.
Na de empirische invulling van de onafhankelijke variabelen voor de vier hervormingen is er
in het volgende hoofdstuk aandacht voor de empirische invulling van de afhankelijke variabelen. Dit
zijn twee aspecten van regionaal strategisch handelen, namelijk ‘EU focus’ en ‘mate van conflict’. Een
invulling van deze twee gebeurt met betrekking tot telkens twee thematische aspecten in de meest
recente binnenlandse staatshervormingen waarin de regio’s Vlaanderen, Wallonië, Catalonië, BW en
Schotland betrokken waren.
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Inleiding
Regionaal strategisch handelen is een variabel begrip. Hierbij kunnen meerdere variabelen horen.
Concreet zijn er twee variabele aspecten van regionaal strategisch handelen die in dit proefschrift
centraal staan, namelijk ‘Europeanisering’ enerzijds en ‘mate van conflict’ anderzijds. De dimensie
Europeanisering van een regionale strategie is nieuw in de literatuur en meet of de regio’s met de
meerlagige bestuurscontext62 rekening houden en hun strategieën eraan aanpassen. De mate van
conflict in strategiekeuzes is een vaker belicht thema is strategie-onderzoek en wordt in dit
hoofdstuk als tweede afhankelijke variabele empirisch ingevuld voor elke casus. De analyseeenheden zijn staatshervormingen. Hierbinnen wordt het strategisch handelen van een regionale
regering, de actor, getypeerd. Het meetinstrument is kwalitatief. De centrale data komt uit open
vragen die aan betrokkenen en experten werden gesteld in semi-gestructureerde kwalitatieve
interviews. Dit hoofdstuk beschrijft het regionaal strategisch handelen van de vijf betrokken regio’s
in het kader van vier binnenlandse staatshervorming (met betrekking tot telkens twee deelaspecten).
Dit hoofdstuk bevat dus een nauwkeurige beschrijving van de twee dimensies
(Europeanisering en conflict) van regionaal strategisch handelen. In sommige cases waren de
strategische keuzes (licht) variabel doorheen de beleidscyclus. Dit kan interessant zijn omdat ook de
onafhankelijke variabelen niet allen constant bleven doorheen de fases van de beleidscyclus (zie
hoofdstuk 4). De twee volgende hoofdstukken (zes en zeven) analyseren de casussen in comparatief
perspectief en testen de verklarende waarde van het actor-centered instiutionalisme voor
strategiekeuzes.

Baden-Württemberg
Milieubeleid
Inleiding en preferenties vooraf
Over de noodzaak voor een hervorming bestond onder alle partijen een consensus. De
Politikverflechtung moest worden opgelost. Het Duitse federale systeem was te ingewikkeld en te
weinig transparant, waardoor beleidsvoering moeilijk werd en implementatie vertraagd en
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geblokkeerd. Ook het milieubeleid in Duitsland was versnipperd en complex, waardoor
harmonisering zich opdrong (Kloepfer 2006). Het idee om een allesomvattend Umweltgesetzbuch
(milieuwetboek) te maken bestond al geruime tijd.63
Baden-Württemberg (BW) was een belangrijke agendasetter voor de federalismehervorming.
De klacht van BW (samen met Beieren) voor het Duitse Grondwettelijk Hof om het systeem van
horizontale gelijkschakeling te annuleren, zette de hervorming vooraan op de politieke agenda. De
twee Länder kregen geen gelijk, maar het was wel de aanleiding om een werkgroep op te richten om
de institutionele aspecten van het Duitse federalisme te herbekijken. Globaal moesten drie belangen
worden verzoend: deze van grote, rijke Länder als BW (die verregaande extra bevoegdheden eisten
als compensatie voor het opgeven van (liefst zo weinig mogelijk) invloed in het federale
wetgevingsproces), deze van de Bund (die een beperkte decentralisatie van bevoegdheden kon
toestaan in ruil voor een belangrijke reductie van Bundesratveto’s) en deze van de armere Länder
tenslotte (die eigenlijk geen grote bijkomende bevoegdheden of verantwoordelijkheden wensten,
maar ook hun belangrijke Bundesratveto’s niet wensten af te staan) (Auel 2008). Ook de
onderhandelingen over het beleidsdomein milieu volgden deze logica. Milieu was een centraal
thema in de federalismehervorming van 2006 en was één van de breekpunten tijdens de eerste
mislukking in het kader van de KOMBO (Gunlicks 2007). Met betrekking tot milieu waren de
doelstellingen van BW een rationalisering en ontbureaucratisering van de wetgeving, een verbetering
van de Europa-geschiktheid (vlottere omzetting van EU–richtlijnen en een coherentere waarneming
van bovenregionale milieubelangen) en het verhinderen van ecodumping. De belangenverdediging
van de regionale actor BW gebeurde via het kanaal van de gemeenschappelijke Länderpositie
enerzijds en partijpolitieke kanalen anderzijds.
Positiebepaling en belangenverdediging via conferentie van Ministerpresidenten.
De politieke elite in BW en de andere grote Länder formuleerden steeds meer kritiek op het
besluitvormingssysteem gebaseerd op samenwerking tussen bestuurslagen via de Bundesrat. Men
zag meer heil in een Wettbewerbsföderalismus, of competitief federalisme, het complement van het
structureel ingebakken Duitse coöperatief federalisme (Scharpf 2007). De preferentieverschillen
tussen de Länder onderling zijn vaak even groot of zelfs groter dan deze tussen de Länder als groep

63 De eerste initiatieven hierrond gaan terug op milieuminister Klaus Töpfer die in 1992 al een expertencommissie samenstelde om dit
thema te bestuderen. De rood-groene regering die daarop volgde, en meer bepaald de milieuminister Jurgen Trittin, nam het vervolgens
opnieuw op (interview 7 januari 2010, W. Kretschmann).
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en het federale bestuursniveau. Toch vereist de institutionele setting een positiebepaling voor de
Länder als groep. Ook in het kader van het milieubeleid werden steeds symmetrische oplossingen
besproken en krijgt de positie van BW formeel vorm in samenspraak met de posities van de andere
Duitse deelstaten in de jaarlijkse conferentie van Ministerpresidenten. Een gemeenschappelijke
positiepaper werd in mei 2004 gepubliceerd, waarin de Länder wetgevende bevoegdheden vragen
voor onder meer welzijn, arbeidsmarktbeleid, milieubeleid, economisch beleid en het volledige
onderwijsbeleid. De gemeenschappelijke positiebepaling van de Länder verbergt de erg verschillende
visies van de individuele Länder over bepaalde thema’s, zeker over financiële aspecten of
bijkomende exclusieve bevoegdheden, zoals in het milieubeleid.
‘Voor milieu wilden de grote rijke Länder meer bevoegdheden, iets wat de kleintjes omwille van
hun beperkte administratieve en financiële capaciteiten niet zagen zitten.’ (interview 27 oktober
2009, A. Eppler).
Positiebepaling en belangenverdediging via partijpolitiek.
De preferenties van BW worden daarnaast ook geformuleerd en verdedigd via het kanaal van de
partijpolitiek, in de eerste plaats via de christendemocraten (CDU), federale oppositiepartij tot 2005.
Het verslag van het CDU-congres van de afdeling van BW in december 2003 bevat de posities over de
federalismehervorming van de belangrijkste regeringspartij in BW op dat moment (CDU-BadenWürttemberg 2003). Onderwijs is hierin een speerpunt, maar ook over milieubeleid bevat het
document preferenties. De regeringspartijen in BW stellen dat een betere bevoegdheidsafbakening
en duidelijkere bevoegdheidstoewijzing noodzakelijk zijn. Hiervoor moet de onderverdeling in
concurrerende of kaderwetgeving herbekeken worden. Zoveel als mogelijk moeten bevoegdheden
aan Bund of Länder worden toegewezen, waardoor de bestuurlijke verwevenheid vermindert. Het
voorstel houdt de afschaffing van de veelvoorkomende kaderwetgeving in het milieudomein in.
Zeker in het licht van de omzetting van Europese richtlijnen is dit problematisch, volgens de
regeringsverantwoordelijken in BW (interview 29 oktober 2009, A. Behm). BW is bereid het vetorecht
van de Bundesrat te beperken, dat erg ruim was geworden doorheen de jaren (zo’n 60% van de
wetgeving destijds). Ter compensatie wordt een grotere vrijheid in de uitvoering van de federale
wetgeving gevraagd. Het document stelt ook dat bij een toewijzing van bijkomende exclusieve
bevoegdheden voor de Länder coördinatie kan blijven bestaan, zeker voor EU verplichtingen. Maar
dit zou dan moeten gebeuren op basis van vrijwillige zelfcoördinatie tussen de Länder onderling,
waarbij ook de Bund betrokken kan worden (CDU-Baden-Württemberg 2003). De regionale regering
in Stuttgart deelt de preferentie om een eendrachtig milieuwetboek te ontwikkelen.
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‘De eerste minister en de regering in BW waren duidelijke voorstanders van meer afgebakende
bevoegdheden voor de Länder in het milieubeleid. Toch waren er in de gespecialiseerde
milieuadministratie in BW waarschuwingen te horen voor het gevaar van verhoogde competitie
tussen de Länder onderling die een neerwaartse spiraal in de bescherming van het milieu tot
gevolg zou kunnen hebben.’ (interview 17 december 2009, M. Kleiner).
Ook Gunlicks (2007) beaamt de vrees voor versnippering, niet enkel voor de bescherming van het
milieu, maar eveneens wat betreft de noodzaak om conform de Europese richtlijnen te werken.
De KOMBO
Er was algemene eensgezindheid over de afschaffing van de raambevoegdheid en de wenselijkheid
van een duidelijkere bevoegdheidstoewijzing, uitgewerkt in een milieuwetboek. Over de vraag of
deze bevoegdheid nu best exclusief aan het federale of het Länderniveau werd toegewezen, bestond
echter wel discussie, die uitgebreid werd gevoerd in de KOMBO, de gemeenschappelijke commissie
van Bundesrat en Bundestag die de federalismehervorming besprak tussen 2003 en 2004.
De doelstelling van de KOMBO, opgericht in oktober 2003, was een duidelijkere
bevoegdheidsafbakening te maken om zo de efficiëntie en effectiviteit van het bestuurlijke systeem
te verbeteren (Bundesrat Document 750/03). De KOMBO was een forum over de partijgrenzen heen
met 32 volwaardige leden met stemrecht, 16 van Bundesrat en 16 van Bundestag. Het
voorzitterschap werd gedeeld door Edmund Stoiber, Ministerpresident van Beieren en Franz
Müntefering, federaal SPD-leider. De zestien leden van de Bundesrat waren de ministerpresidenten
van de 16 Länder, met dus Ministerpresident Edwin Teufel voor BW. Vanuit de Bundestag was de
vertegenwoordiging evenredig met de politieke zetelverdeling, namelijk 8 leden van SPD, 6 van
CDU/CSU, één voor de groenen en één voor de liberale FPD. Er waren geen leden met stemrecht van
de federale overheid, maar het hoofd van de kanselarij en de ministers van justitie, financiën en
landbouw namen wel actief deel aan de debatten. Daarnaast waren er nog enkele andere leden
zonder stemrecht, namelijk twee voorzitters en vier fractievoorzitters van Landparlementen en drie
vertegenwoordigers van de lokale overheden. Daarnaast zetelden er ook 12 experts, voornamelijk
academici, die evenmin moties konden indienen. Waarnemers noemen de onderhandelingssetting in
de KOMBO een tafel met acht hoeken, refererend naar de breuklijnen tussen Bund en Länder,
regering en oppositie, A-Länder en B-Länder en tenslotte grote en kleine Länder, die allen spelen en
op de voorgrond treden met betrekking tot specifieke deelaspecten.
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Elk voorstel dat uit deze commissie zou komen, diende met een tweederde meerderheid in
het parlement gestemd te worden. Dit maakte de steun van de twee grote politieke partijen, SPD en
CDU/CSU, in de praktijk noodzakelijk. Maar ook enkele andere breuklijnen moesten worden
overwonnen. Een groot compromis was nodig tussen de regerende coalitie destijds (SPD en groenen)
en de oppositie in de Bundestag enerzijds, maar ook tussen de federale regering en de Länder als
geheel anderzijds. En tenslotte tussen de verschillende groepen Länder onderling omdat die door
hun stemmencombinatie een blokkerende minderheid (van 24 op 69 stemmen) konden vormen. Er
waren voorbereidende partijvergaderingen voor elke plenaire sessie van de KOMBO, maar deze
vonden plaats achter gesloten deuren en er zijn ook geen officiële verslagen van terug te vinden. Dit
gebeurde met het oog op het smeden van compromissen (in de eerste plaats tussen de rood-groene
regering en de oppositie van christendemocraten en liberalen). Waarnemers stellen dat deze
afstemming tussen de partijen om coalities over de bestuursniveaus heen te vormen nogal
onsuccesvol waren (Scharpf 2006).
De onderhandelaars voor de Bundesregering wensten een eenduidige, allesomvattende
bevoegdheid voor milieu, die onder de concurrerende wetgevingsprocedure (konkurierende
Gesetzgebung) zou vallen, waardoor een homogeen bevoegdheidspakket voor de federale overheid
wordt gecreëerd en ook het milieuwetboek mogelijk wordt (Stenografisches Protokoll der 9. Sitsung
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grensoverschrijdende karakter van milieu, waardoor een eenvormig bevoegdheidspakket voor de
federale regering gewenst is. De raamwetgeving moest worden afgeschaft want deze zorgde voor
moeilijke en langzame omzettingsprocedures bij Europese richtlijnen, die in het milieudomein de
oorsprong van het grootste deel van de Duitse wetgeving zijn. De regeringscoalitie pleitte niet voor
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wetgevingsprocedure, maar stelde wel een overdracht van raambevoegdheid naar concurrerende
nationale wetgeving voor in de domeinen natuurbescherming en landschapsbeheer (art. 75 §1 nr.3
GW) en ruimtelijke ordening en waterhuishouding (nr. 4). Controle op emissie en individuele
sturingsinstrumenten konden wel Länderbevoegdheden blijven. In deze fase gebeurden er ook
verschillende impactanalyses waaruit bleek dat belangrijke overhevelingen van milieubevoegdheden
naar het federale niveau het systeem zouden optimaliseren. Zo zou het bijvoorbeeld voor de
industrie en voor de beleidsverantwoordelijken eenvoudiger worden om te handelen (interview 29
oktober 2009, A. Behm). Milieubewegingen en middenveld waarschuwden voor exclusief regionale
milieubevoegdheden en werden daarin bijgestaan door de federale ministers van economie en
milieu en de relevante adviesraden van de federale overheid (Kraemer and Schreurs 2007). Toch
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prefereerden Länder als BW om een belangrijk aandeel van het milieubeleid te regionaliseren of toch
zeker een afwijkingsrecht te verkrijgen wanneer de federale overheid in het kader van de
concurrerende wetgeving bevoegd zou worden.
De vraag was dus of en hoe de bevoegdheden tussen Bund en Länder met betrekking tot het
milieubeleid zouden worden opgedeeld. Er werden verschillende voorstellen gemaakt, maar een
consensus vinden was erg moeilijk, precies omdat de Bund grote verschuivingen naar de
concurrerende wetgeving wenste en de Länder hun bevoegdheden uit de raamwetgeving in geen
geval zonder compensaties wensten op te geven (Teufel 2004). In deze strijd speelde
ministerpresident Teufel van Baden-Württemberg een voorname rol. Verschillende voorstellen
passeerden de revue, maar compromissen werden lange tijd niet gevonden. De gemeenschappelijke
positie van de Ministerpresidenten om bijkomende legislatieve bevoegdheden voor de Länder te
vragen zonder bereidheid om het veto van de Bundesrat te verminderen, was moeilijk aanvaardbaar
voor de rood-groene federale regering Schröder. In de zomer van 2004 leek het erop dat een
compromis onbereikbaar zou zijn. Toch boekte men in de commissie, dankzij de grote inzet en het
voorstel van een ambitieuze package deal, onverwacht vooruitgang. Het waren de Länder, met een
belangrijke input van BW, die het finale voorstel van tafel veegden en een compromis in de schoot
van de commissie onmogelijk maakten. Dit gebeurde niet omwille van het thema waarop wordt
gefocust, namelijk milieubeleid, maar in de eerste plaats omwille van onverzoenbare preferenties in
het onderwijsbeleid. Een package-deal werd niet gevonden waardoor ook deelakkoorden of bijnaakkoorden, zoals voor milieu, sneuvelden. In de besprekingen van de KOMBO, zowel in plenaire
zitting als in werkgroep 1 (wetgevingsbevoegdheden en samenwerkingsrechten) en projectgroep 4
(wetgevingsbevoegdheden in milieu- en consumentenzaken), bleek finaal dat de enige
compromismogelijkheid een grondwettelijk verankerd afwijkingsrecht voor de Länder was. Zo kon
een eenduidige bevoegdheid voor de Bund en de creatie van een milieuwetboek gerealiseerd
worden (Eppler 2006). Dit was precies de inhoud van het laatste compromisvoorstel vanuit de Bund
in projectgroep vier. In domeinen onder de concurrerende wetgevingsprocedure zonder
Bundesratveto werd een afwijkingsrecht voor Länder toegestaan (met uitsluiting voor het
afwijkingsrecht voor absolute kernelementen van het milieuwetboek). In de laatste zitting van 13
december 2004 werd het uiteindelijk niet aangenomen, ook omdat de toekomst van de
raamwetgeving en de materiële uitwerking van de afwijkingsmogelijkheden nog niet uitgeklaard
waren. Over het instrument van het afwijkingsrecht bleef onenigheid bestaan en zonder dit
afwijkingsrecht bleek geen compromis mogelijk, precies omdat noch Bund noch Länder toegevingen
met betrekking tot de eigen bevoegdheden wenste te doen.
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De onderhandelingen in de commissie werden beheerst door de dominantie van die
vetoplayers van wie de stem absoluut noodzakelijk was om een tweederde meerderheid te bekomen
in de Bundersrat en de Bundestag. Zo’n centrale vetoplayer was BW als groot en economisch sterk
Länd, geregeerd door een federale oppositiepartij. Uit de interviews bleek ook dat BW
disproportioneel kon wegen op de besluitvorming (interview 17 december 2009, M. Kleiner en 29
oktober 2009, A. Behm)64.
Naar een akkoord in de schoot van grote coalitie 2006
In de lente van 2005, in het kader van een top over werkgelegenheid, kwamen de kopstukken van de
federale overheid en de parlementaire oppositie samen om de hervormingsplannen voor het Duitse
federale systeem nieuw leven in te blazen. Omdat de open, publieke en parlementaire methode had
gefaald, werd nu geopteerd voor niet-publieke gesprekken tussen een aantal figuren rond
Bondskanselier Gerhard Schröder en oppositieleidster Angela Merkel. Een resultaat bleef uit en de
slechte uitslag van SPD op 22 mei 2005 in de deelstaatverkiezingen van Noordrijn-Westfalen
betekende het einde voor deze gesprekken. In de herfst van dat jaar werd de draad echter weer
opgenomen tussen dezelfde personen, maar dan in het kader van coalitiebesprekingen na de
federale verkiezingen. De noodzaak om de bevoegdheidsverdeling, wetgevende rollen en
institutionele procedures in Duitsland te herbekijken bleef bestaan, ook na het falen van de KOMBO
(Kraemer and Schreurs 2007). Door de gesprekken opnieuw te starten in de schoot van de grote
coalitie verdwenen een aantal van de blokkerende veto’s. De grote coalitie had op zich een
tweederde meerderheid en alle betrokkenen zagen een window of opportunity om de broodnodige
institutionele hervorming van de Duitse staatsstructuur eindelijk door te duwen (Gunlicks 2007)
(Hrbek 2007); interview 17 december 2009, M. Kleiner). Waarnemers stellen dat de finale fase van
besluitvorming in de schoot van de coalitiebesprekingen eerder haastig en zonder adequate
impactanalyses gebeurde (Kraemer and Schreurs 2007). Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de
meest controversiële kwesties, met name hervormingen van het financieringssysteem, uit te stellen
tot een tweede golf van staatshervorming (Gunlicks 2007).
De coalitiewerkgroep federalismehervorming vertrok van de besprekingen van de KOMBO en
kwam tot een compromis in november 2005 dat als bijlage bij het coalitieverdrag van de grote

64 In de tweede hervorming – over financiën – was er nog meer invloed. Toen was de nieuwe minister-president Oettinger immers
voorzitter van de commissie (interview 29 oktober 2009, R. Hönle).

125

HOOFDSTUK 5
coalitie werd gevoegd (Koalitionsvertrag zwitschen CDU 2005). De voorstellen werden opgenomen in
een appendix van het coalitieakkoord en op de conferentie van minister-presidenten van de Länder
goedgekeurd op 14 december 2005. Bij het uiteindelijke aantreden van de nieuwe coalitie in 2005
werd geen nieuwe parlementaire commissie in het leven geroepen, maar werden de bestaande
voorstellen verder uitgewerkt. Het compromis werd in een wettekst gegoten waarvan de
wetgevingsprocedure startte in maart 2006.
Voor

de

milieubevoegdheden

die

vroeger

onder

de

kaderwetgeving

vielen

(natuurbescherming, landschapsbeheer, bodemverdeling, ruimtelijke ordening en waterbeheer)
wordt (net zoals voor het domein van de vroegere kaderwetgeving voor het hoger onderwijs) een
afwijkingsrecht ingeschreven in art. 72 § 3 nr. 2-5 van de nieuwe Grondwet. Omdat alles nu onder de
concurrerende wetgeving valt, heeft de Bund de mogelijkheid om gedetailleerde wetgeving te maken
en dus (zoals ook in het coalitieakkoord vermeld) ook een milieuwetboek (Umweltgesetzbuch) te
ontwerpen. Daarnaast worden twee bevoegdheidsdomeinen uit de concurrerende procedure
gehaald en exclusief toegewezen aan Bund enerzijds (kernenergie voor vreedzame doeleinden, in
nieuwe GW art. 73 §1 nr. 14) en Länder anderzijds (geluid in het kader van sport, recreatie en
complexen met sociale doeleinden: in nieuwe GW art. 74 §1 nr. 24).
Als de Länder van hun afwijkingsrecht gebruik maken, gaat de wetgeving van de Länder
boven deze van de Bund. ‘Bundesrecht bricht Landesrecht’ geldt in deze gevallen niet meer65. Het is
niet zo dat de nationale wetgeving dan niet langer van kracht is, ze is alleen in de rechtsruimte van
het betrokken Land weggedrongen. In de Länder die niet van het afwijkingsrecht gebruik maken of bij
opheffing van deze afwijkingswetgeving, geldt het Bundesrecht wel. Daarnaast geldt de lex-posteriori
regel tussen Bundesrecht en afwijkend Landesrecht, wat wil zeggen dat het jongste recht voorrang op
het oudere recht heeft. Aangenomen Bundeswetgeving waarbij een afwijking mogelijk is, treedt pas
zes maanden na publicatie in werking. Dit geeft de Länder de tijd om zich voor te bereiden en te
snelle veranderingen in de wetgeving te verhinderen. In het kader van de omzetting van EUwetgeving kan hierop een uitzondering worden gemaakt en met de toestemming van de Bundesrat
vroeger in werking treden (Kloepfer 2006).
In de afwijkingswetgevingsprocedure zijn wel afwijkvaste kernen voorzien, delen van de
wetgeving waar met andere woorden niet van afgeweken kan worden. Met betrekking tot

65 Volgens Kraemer en Schreurs (2007) worden zowel milieu als onderwijs als een testcase beschouwd voor de nieuwe constitutionele
opmaak. Dit experiment kan evenwel leiden tot meer juridische betwistingen en het verminderen van juridische zekerheden in de
toekomst.
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milieubeleid betreft dit art. 72 §3 in de nieuwe Grondwet. De Bund heeft in alle nieuwe domeinen
van de concurrerende wetgeving de mogelijkheid om EU-richtlijnen zelf om te zetten (Eppler 2006).
In deze gevallen kunnen de Länder hun afwijkingsbevoegdheid wel gebruiken, zolang er niet van de
doelstellingen van de Europese richtlijn wordt afgeweken. Het blijft namelijk noodzakelijk dat de
Europese richtlijn ook in de Länder die afwijkende wetgeving nemen correct omgezet blijft. Het
Europese milieurecht kan op die manier als een belangrijke soort van afwijkingsvrije kern worden
bekeken.
‘De oplossing leek er te komen met het Ländercompromis van een concurrerende
wetgevingsbevoegdheid voor de Bund in alle domeinen toe te laten, als hen maar tegelijktijdig de
mogelijkheid werd geboden van deze Bundswetgeving af te wijken. Zo werd de discussie over de
bevoegdheden in het milieubeleid verbonden met de meer algemene discussie in projectgroep 1
over de materiële toegangsmogelijkheden voor de Länder’ (Eppler 2006).
Kritiek op het bereikte akkoord met betrekking tot milieu kwam er van de groenen en de
milieuorganisaties. De mogelijkheid om af te wijken van federale wetgeving zou een race to the
bottom kunnen betekenen, waarbij het algemene beschermingsniveau voor het milieu in Duitsland
wordt verlaagd om competitieve voordelen voor de economie te bieden. Daarnaast zijn er
zogenaamde Fachpolitiker (specialisten binnen de partij) die commentaren hebben op het bereikte
akkoord. Voor milieubeleid kwamen er commentaren van specialisten binnen alle partijen (Michale
Glos, CSU en Sigmar Gabriel, SPD) en alle niveaus (zowel federale politici als regionale). Allen
waarschuwden ze voor een potentiële verzwakking van de milieubescherming (Rowe and Turner
2010). Ook de gerenommeerde denktank Sachverständigen Rat fur Umweltfragen formuleerde
verschillende kritische bedenkingen (interview 29 oktober 2009, G. Splett). Volgens Kraemer en
Schreurs (2007) werden de negatieve impactanalyses voor milieu in het coalitieakkoord en de
parlementaire stemmingen terzijde gelegd. Deze waren nochtans bijna unaniem dat een groot risico
werd genomen voor milieubeleid.
Stemmingen in Bundesrat en Bundestag en implementatie
Er vonden gelijktijdig debatten plaats in Bundesrat en Bundestag over de hervormingsvoorstellen. Op
zes juli 2006, bijna drie jaar na de oprichting van de KOMBO, nam de Bundestag het
hervormingsvoorstel aan met 428 stemmen voor, 16 tegen en 3 onthoudingen. In het vier uur
durende debat werden geen nieuwe discussies geopend, maar verdedigden de tegenstanders
(voornamelijk de groenen), hun tegenstem die in de eerste plaats stoelt op de deelaspecten
onderwijs en milieu. Op 7 juli 2006 volgde de stemming in de Bundesrat met 62 stemmen voor op de
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69. Enkel Mecklenburg-Vorpommern stemde tegen en Schleswig-Holstein onthield zich66. Op 28
augustus volgde de goedkeuring van Bondspresident Horst Köhler, op 31 augustus werden de
wetteksten gepubliceerd om op 1 september in werking te treden.
Concreet zijn er na de grondwetswijziging voor milieubeleid drie verschillende wetgevingsprocedures
mogelijk (Kloepfer 2006): exclusieve verantwoordelijkheid voor de Bund (bijvoorbeeld in
kernernergiebeleid), exclusieve bevoegdheid voor de Länder (bijvoorbeeld geluidswetgeving voor
vrije tijd en sport) en ten derde concurrerende wetgevingsbevoegdheid voor de Bund, met volgende
vier varianten: 1) met verbinding aan het Erforderlichkeitsklausel (noodzakelijkheidsclausule)
(bijvoorbeeld voor de afvalsector) 2) zonder verbinding aan Erforderlichkeitsklausel en zonder
afwijkingsmogelijkheid

(bijvoorbeeld

voor

luchtkwaliteit)

3)

zonder

verbinding

aan

Erforderlichkeitsklausel en met een begrensd afwijkingsrecht voor de Länder (bijvoorbeeld voor
natuurbescherming). 4) zonder verbinding aan Erforderlichkeitsklausel en met een onbegrensd
afwijkingsrecht voor de Länder (bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening).
Het afwijkingsrecht dat door art. 72 §3 aan de Länder wordt toegekend voor verschillende
aspecten van het milieubeleid, wordt sowieso in belangrijke mate beperkt door de gebondenheid
aan het Europese gemeenschapsrecht (Kloepfer 2006).
‘Het is kenmerkend dat Länder als BW aan de ene kant grote bepleiters waren voor meer eigen
bevoegdheden in het milieudomein, maar ze deze mogelijkheden na het verkrijgen eigenlijk niet
optimaal benutten. Door het afwijkingsrecht kan de regionale overheid ambitieuzer zijn in haar
milieubeleid, maar dit gebeurt niet in de praktijk.’ (interview 29 oktober 2009, G. Splett).
Op initiatief van het federale milieuministerie werd met de grondwet een overgangsregeling
aangenomen die stelt dat de Länder in het kader van het water- en natuurbeschermingsrecht tot 31
december 2009 geen gebruik kunnen maken van het afwijkingsrecht (art. 125b §1). Dit geeft de Bund
de mogelijkheid om zonder parallelle wetgevingsinitiatieven van de regio’s zelf een milieuwetboek
uit te werken, in samenspraak met de Länder en de belangenorganisaties uit de milieusector en de
industrie. In de toekomst zou afwijkende wetgeving vanuit de Länder zo eerder uitzondering dan
regel moeten worden. De implementatiefase werden nog verschillende knopen doorgehakt op de
Umweltministerkonferenz, een informele conferentie waarin de Ministers van Milieu van elke

66 Schleswig-Holstein werd eveneens geregeerd door een coalitie van socialisten en christendemocraten, wat de onthouding nog
opmerkelijker maakt dan de tegenstem van Schleswig-Holstein met een scoialistische regering.
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deelstaat maandelijks samenkomen. De voorbereiding gebeurt telkens een maand voordien op de
Amtchefskonferenz. De Länder stappen naar dergelijke conferenties zonder hun agenda publiek te
maken. Via consensus wordt vervolgens een positie opgesteld, die door iedereen wordt ondersteund
en uitgedragen. Dit is niet altijd eenvoudig omwille van de eerder besproken uiteenlopende
territoriale belangen (Eppler 2009).
De

intentie

om

een

milieuwetboek

op

federaal

niveau

te

maken

is

een

wetgevingsvoornemen dat al van in de jaren negentig bestaat. Begin jaren negentig werden er twee
ontwerpen gemaakt door professoren en in 1997 bouwde een expertencommissie hierop voort en
maakte een nieuw voorstel. Voortbouwend op de grondwetsherziening en andere voorstellen
publiceerde het federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) in 2008 opnieuw een concreet
ontwerpvoorstel. Het coalitieakkoord van 2006 bevatte namelijk ook de intentie om een
milieuwetboek te maken. Angela Merkel verklaarde dat ze er alles aan zou doen om een
milieuwetboek op te stellen dat administratieve vereenvoudiging, bureaucratievermindering en
eengemaakte standaarden over heel Duitsland gegarandeerd zijn (Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel, Rede anlässlich des Festaktes „20 Jahre Umweltministerium Baden-Württemberg", 11.7.07).
Met de grondwetswijziging van 2006 werd in de praktijk een wetgevend moratorium opgezet
dat voor de Bund een in de tijd begrensde wetgevingsbevoegdheid creëerde. Voor de nieuwe
regeling in het domein van water en natuurbescherming werd een tijdsvenster tot 1 januari 2010
voorzien, waarna de Länder een afwijkingsrecht konden uitoefenen. Een nieuw verzoek om een
milieuwetboek te maken is daarmee volgens de huidige grondwet op grond van het tijdsverloop
afgesloten.
Eind 2009 verklaarde milieuminister Sigmar Gabriël echter dat de poging om een
milieuwetboek te maken gefaald had. De reden voor het falen was de tegenstand van de Beierse CSU
regering. Er werden als alternatief enkele afzonderlijke wetgevingsinitiatieven genomen. Merkel, die
als milieuminister in 1998 al een eerste poging voor een milieuwetboek nam, is er niet in geslaagd
om haar Beierse zusterpartij CSU te overtuigen om een kabinetsbesluit te nemen om de
parlementaire behandeling hierover op te starten. Merkel breekt dus met de afspraken die in het
coalitieakkoord en in het kader van de hervormingscommissie werden genomen. Op 10 juli heeft de
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Bundesrat vervolgens vier wetten67 gestemd, die een nieuwe regeling voor milieubeleid scheppen na
het falen van het milieuwetboek.
Mate van conflict
Drie indicatoren geven invulling aan de onafhankelijke variabele conflict, namelijk het bestaan van
vertrouwen in de andere actoren, het beschikken over volledige informatie en vlotte
informatiedoorstroming en het bestaan van de wil om een akkoord te bereiken.68
In de agendasettingsfase wijzen deze indicatoren allen op een eerder non-conflictueuze
houding. Precies omdat BW een belangrijke rol speelde in agendasetting, was de wil om een
systeemverandering door te voeren groot. Op de indicatoren vertrouwen in de andere actoren (in de
eerste plaats de centrale regering) en informatiedoorstroming scoort BW in deze agendasettingfase
iets minder sterk. Voor regeringen van sterke Länder die op federaal niveau tot een oppositiepartij
behoren, zoals BW, zijn omwille van de institutionele setting van de KOMBO en de procedure voor
grondwetswijzigingen, verschillende manieren van strategisch handelen mogelijk. Een minister
president van BW kan zich beperken tot het verdedigen van het regionale institutionele eigenbelang,
maar kan zich ook inzetten voor de gemeenschappelijke partijbeleidsbelangen van de oppositie op
federaal niveau of de belangen van de federale oppositie verdedigen door de federale regering en
haar initiatieven te boycotten (Scharpf 2007). In de commissie werd het handelen van BW in de
eerste plaats gedreven door territoriale belangen (eerder dan partijbelangen). Waarnemers stellen
dat het falen van de KOMBO niet in de eerste plaats te wijten was aan de onmogelijkheid om de
federale en regionale belangen te verzoenen, maar aan de onverzoenbaarheid van de verschillende
regionale belangen (Rowe and Turner 2010). Länder als BW hadden erg verregaande eisen voor meer
autonomie in een aantal kerndomeinen (als milieu, maar zeker ook onderwijs) die hen moesten
toelaten om de vruchten van hun economisch succes te plukken. Deze zagen ze niet vervuld in de
finale voorstellen van de commissie. Voor milieu moesten ze zich tevreden stellen met de
regionalisering van kleinere aspecten69 (Scharpf 2006). Voor BW, maar ook voor de belangrijkste
coalitiepartners als Beieren, Noordrijn-Westfalen en Hessen, werden de binnengehaalde domeinen
in het finale voorstel in de KOMBO gezien als minimaal, waardoor de status quo werd geprefereerd
boven het akkoord (Auel 2008). Dit wijst erop dat de wil om een akkoord te bereiken in de KOMBO

67 De vier wetten gaan over volgende domeinen: natuur- en landschapsbescherming, water, bescherming voor niet-ioniserende straling
en tenslotte de bevoegdheid van het BMU.
68 Voor de theoretische inbedding van deze variabele, zie hoofdstuk twee. Voor de concrete operationalisering, zie hoofdstuk drie.
69Enkel kleine deelaspecten werden opgenomen, zoals geluidsregulering buiten de werkuren.
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voor BW finaal te klein was. Een belangrijke externe factor zijn de uitspraken van het Grondwettelijk
Hof in dezelfde periode, die de onderhandelingspositie van de federale overheid fel verzwakte.70
Door de uitspraken stond de concurrerende wetgeving als instrument ter discussie. Niet enkel
toekomstige maar ook bestaande federale wetgeving kon op gelijkaardige gronden als
ongrondwettelijk worden beschouwd omdat de basis voor deze wetgevingsinitiatieven, als zijnde
noodzakelijk om inacceptabele regionale verschillen te voorkomen, niet voldoende bewezen is. Deze
hebben als gevolg dat ook zonder akkoord in de KOMBO het waarschijnlijk werd dat door de
uitspraken van het Grondwettelijk Hof de constitutionele ordening in Duitsland sowieso in de richting
van de preferenties van Länder als BW zou evolueren. Volgens een respondent is het haast
onmogelijk om te spreken over de onderhandelingssfeer in één materie. De hele hervorming was één
pakket, een onderhandeld akkoord, waar alles door elkaar liep. Wanneer een evaluatie wordt
gemaakt over de hele periode van de KOMBO werkzaamheden was er een goede informatieuitwisseling tussen de voornaamste actoren: Bund en Länder enerzijds, maar ook Länder onderling
anderzijds. Zo werd telkens op voorhand informatie uitgewisseld over de verschillende standpunten
(interview 29 oktober 2009, A. Behm).
Een aantal uitspraken van betrokkenen hieronder geven een beeld van het onderhandelingsklimaat
in de KOMBO en de attitude van BW hierin.
‘De werkgroepen waren erg productief en hebben echt op de thema’s gewerkt. Het was geen pro
forma schouwspel waarbij de uitkomst op voorhand vastlag. De commissie was dus een goed
forum om nieuwe ideeën uit te werken. Ook omdat de samenstelling erg divers en evenwichtig
was’ (interview 27 oktober 2009, I. Kemmler).
‘Uiteraard wilde elke actor het beste resultaat voor de eigen bestuurslaag en werd er hard
onderhandeld om zoveel mogelijk van de eigen preferenties in de finale tekst te krijgen. Maar
algemeen was het klimaat in de commissie redelijk constructief omdat de meesten echt een
oplossing voor de aanslepende institutionele problemen van het Duitse federalisme wilden
vinden.’ (interview 29 oktober 2009, G. Splett).
‘De wil om tot een akkoord te komen was bij alle betrokkenen zeker aanwezig.’ (interview 7
januari 2010, W. Kretschmann).

70 De uitspraak van 27 juli 2004 over het juniorprofessorschap stelde dat de federale overheid haar bevoegdheid in de kaderwetgeving had
overschreden en het Hochschulrahmengesetz niet grondwettelijk is. Het Erforderlichkeitsklausel of de noodzakelijkheidsclausule voor
federale wetgeving wordt extreem restrictief geïnterpreteerd, wat gevolgen kan hebben voor het bereik van de concurrerende wetgeving
en dus een enorm aandeel van de federale wetgeving in Duitsland.
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BW is een sterke regio met grote impact en dit is ook de manier waarop men zich heeft gedragen in
deze hervorming. De strategie was om een voortrekker te zijn en zo de belangen en de
handelingsvrijheid van de grote sterke Länder te garanderen voor de toekomst.
‘De 11 miljoen inwoners van BW, samen met de 12 miljoen van Beieren en de 15 miljoen van
Noordrijn-Westfalen vormen de helft van de Duitse bevolking. Op het moment dat zij allen aan
hetzelfde eind staan is hier weinig tegen in te brengen.’ (interview 29 oktober 2009, A. Behm).
Het is moeilijk te zeggen wat precies de inbreng en het karakter van het strategisch handelen van BW
was in de besprekingen in de kleine werkgroep begin 2005 en later in de coalitiewerkgroep. De reden
is de erg beperkte informatie over wat zich precies afspeelde achter gesloten deuren. Het resultaat
van de finale onderhandeling suggereert echter dat actoren als BW de KOMBO opbliezen om
additionele compensaties uit de brand konden slepen, ook voor milieu (Auel 2008).
Samenvattend bevindt BW zich aan de non-conflictueuze kant van het continuüm conflict in het
regionaal strategisch handelen. BW koos even voor een iets conflictvollere strategie in de fase van
beleidsformulering, met name in eindsprint van de onderhandelingen in de KOMBO, in vergelijking
met de andere fases van de beleidscyclus. Na een externe impuls, namelijk de uitspraken van het
Duitse Grondwettelijk Hof, was het voorstel dat ter tafel lag eind 2004 niet overtuigend genoeg. De
status quo werd dan ook geprefereerd boven wat de federale overheid ter compensatie aanbood
(Auel 2008). Het vertrouwen in centrale overheid, de informatiedoorstroming en de wil om een
akkoord te bereiken zijn opnieuw groter in de fase van besluitvorming (vanaf de grote coalitie in
2005) en worden op eenzelfde niveau als in de fase van agendasetting geëvalueerd.
Europeanisering
De dimensie Europeanisering van het regionaal strategisch handelen wordt ingevuld op basis van de
mate van voorkomen van vier indicatoren. Deze zijn kennis over/en bewustzijn van de beperkingen
en mogelijkheden die Europese integratie met zich meebrengt voor de binnenlandse hervorming,
een inschatting maken van de gevolgen van de binnenlandse hervorming voor een vlotte up-en
downloading van EU beleid, hierop anticiperen en ten slotte beleidsleren van buitenlandse
voorbeelden71.

71

Voor de theoretische inbedding van deze variabele, zie hoofdstuk twee. Voor de concrete operationalisering,
zie hoofdstuk drie.
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In de fase van agendasetting had de regering in BW oog voor de Europese inbedding en de
rol van de EU in het probleem van de Politikverflechtung, in het bijzonder met betrekking tot het
milieudomein. De onderhandelaars waren van mening dat ook bijvoorbeeld de discussie op het
Europese niveau over een nieuw Verdrag niet los kon worden gekoppeld van de institutionele
hervorming in Duitsland. Het is precies omwille van de toenemende Europese integratie dat de
regering in BW stelt dat meer bewegingsruimte voor de Länder nodig is. Ze moeten Europafähig zijn
om de competitie met andere sterke regio’s in Europa optimaal te kunnen spelen (CDU-BadenWürttemberg 2003). Dat er een sterke Europeanisering was, blijkt uit de interviews, verslagen van de
KOMBO en preferentie- en beleidsdocumenten (Bundesrat 2005). De inbedding in de EU werd door
actoren in BW als een reden aangevoerd om meer competitieve elementen in het Duitse federalisme
te brengen. BW kan zich als regio pas echt profileren en een sterke regio in Europese context worden
als het meer eigen bevoegdheden heeft. Dit kan pas wanneer het idee van gelijkheid en solidariteit
tussen Länder wordt verlaten.
Het preferentiedocument van de CDU BW bevat verschillende aanwijzingen voor een
geëuropeaniseerde strategie. Zo wordt gewezen op het feit dat een versterking van de
wetgevingsbevoegdheden voor de Länder ook hun verantwoordelijkheid vergroot voor de omzetting
van wetgeving die haar oorsprong in de EU kent. Er bestaat een bewustzijn van mogelijkheden en
beperkingen van Europese integratie in zijn geheel en concrete gevolgen van het betrokken dossier
dat ter tafel ligt. De exclusieve verantwoordelijkheid van de Bund voor buitenlandse betrekkingen
moet precies daarom worden aangepast volgens de beleidsmakers in BW. De nieuwe verdeling van
wetgevingsbevoegdheden tussen Bund en Länder en de bijbehorende verantwoordelijkheden voor
de binnenlandse omzetting kunnen zo in rekening gebracht worden (CDU-Baden-Württemberg
2003). De actor maakt met andere woorden een inschatting van de gevolgen die de binnenlandse
bevoegdheidsverschuivingen hebben voor de up -en downloading van het EU beleid en anticipeert
hier ook op in de beleidsvoorstellen en de regionale strategiekeuzes in de onderhandelingen.
In het verleden waren Länderregeringen vaak voorstander van een uitbreiding van de
legislatieve bevoegdheden van de Bund ten koste van de Länderparlementen, met als compensatie
een verruiming van de rechten van de Bundesrat. De bedoeling van deze grondwetsherziening was
om deze trend te doen keren. De reden hiervoor was in de eerste plaats economisch en hield
verband met de eengemaakte Europese markt. De vroegere redenering dat eengemaakte
regelgeving op het nationale niveau wenselijk was omwille van economische motieven, geldt
vandaag niet langer. Het economische referentiekader is nu het Europese niveau (in de plaats van
het Duitse) geworden. En in de competitie tussen Europese regio’s biedt een regionale
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afwijkingsmogelijkheid meer voordelen dan gestandaardiseerde federale wetgeving (Scharpf 2007).
Zeker voor regio’s als BW die zichzelf als sterke regio in Europa wensen te profileren en die
flexibiliteit nodig acht om competitief te blijven in Europees eerder dan Duits perspectief. De
minister-president van BW (Erwin Teufel), die in de KOMBO zetelde, was in dezelfde periode
vertegenwoordiger van de Duitse Länder in de Europese Conventie (Roelen, Deforche et al. 2011). Dit
gaf hem een Europese reflex, die ook in de strategie van BW in de KOMBO naar voren kwam
(Bundesrat 2005). De sterk geëuropeaniseerde strategie van BW bleef behouden doorheen alle fases
van het besluitvormingsproces.
Ook met betrekking tot milieu was de Europese dimensie een prominente factor in het
strategisch handelen van BW. In de periode 2002-2005 kende maar liefst 81 procent van de
milieuwetten die de Bundesrat stemde een Europese oorsprong (Moore and Eppler 2008). Het
opheffen van de kaderwetgeving bijvoorbeeld werd noodzakelijk geacht omdat Duitsland te traag
was in het implementeren van Europees beleid. Het twee-stappen-proces (Europese richtlijnen
omzetten naar Duitse kaderwetgeving om ten slotte uit te voeren in de Länder) bracht een risico om
de deadlines niet te halen. Omdat er al een Europees ‘kader’ bestaat dat garanties op coherentie
biedt, werd in bepaalde gevallen de kaderwetgeving op het Duitse federale niveau overbodig geacht
(interview 17 december 2009, M. Kleiner).
‘Het verlaten van het bestaande wetgevende kader voor milieu was in belangrijke mate
gemotiveerd om het probleem van het te trage implementatiebeleid in twee stappen op te lossen
en zo het risico op het niet halen van deadlines bij de implementatie van Europese
milieurichtlijnen in Duitsland te verkleinen.’ (interview 17 december 2009, M. Kleiner).
Niet alleen in de strategie van de Länder als BW, maar ook in de strategie van de Bund was
geëuropeaniseerd. De Bund was van mening dat, aangezien het milieurecht in een dergelijk
belangrijke mate door Europese wetgeving gestuurd wordt, de verplichte omzetting ervan maar goed
en rechtsgeldig kan gewaarborgd worden wanneer de Bund voor de gezamenlijke omzetting van EUrichtlijnen verantwoordelijk is. Precies omwille van de Europese vereisten wordt centralisering van
de milieubevoegdheid nodig geacht. Dit zou de finale implementatiebevoegdheid bij de Bund leggen
en de vetopositie van de Länder hierin en het risico op inbreuken als gevolg opheffen. De compleet
tegenovergestelde redenering dan deze die de regering in BW maakte. De sterke Europeanisering
van het milieubeleid was voor de Länder (en BW op kop) het centrale argument voor meer exclusieve
Länderbevoegdheden in het milieudomein. De Länder verwierpen hiermee het voorstel van een
alomvattende milieubevoegdheid voor de centrale overheid. Dit verklaarde onder meer Teufel,
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minister president van Baden-Württemberg in maart 2004 tijdens een zitting van de betrokken
werkgroep (Eppler 2006). De Länder waren niet bereid de door de raamwetgeving verkregen
bevoegdheden te laten schieten. De argumentatie was dat het subsidiariteitsprincipe in verschillende
deelaspecten van het milieubeleid wel degelijk voor een bevoegdheid voor de Länder pleitte. De
sterke stempel die het Europabeleid op het milieubeleid drukt, zorgt voor een belangrijke mate van
uniformiteit, wat de argumentatie van de centrale overheid weerlegde.
Daarnaast had de federalismehervorming ook oog voor een aspect van milieubeleid waar
zeer lang onduidelijkheid over bestond, namelijk de verantwoordelijkheden bij de omzetting van
milieurichtlijnen. Art 104a §6 van de Grondwet stelt dat elk Land zelf het financiële risico voor het
niet correct of niet tijdig omzetten van richtlijnen moet dragen. Er was niet alleen oog voor het
omzetten van EU-beleid, maar ook voor het beïnvloeden ervan. De regering van BW vreesde dat de
toenemende Europese integratie in het nadeel van de Länder zou uitvallen omdat Europa
beleidsdomeinen overnam die voorheen getransfereerd waren van het federale naar het
deelstatelijke niveau. Op die manier werd Europese integratie een middel om de competitieve
beleidsdomeinen uit te schakelen (interview 17 december 2009, M. Kleiner).
‘BW en de andere Länder hadden oog voor het risico dat de federale overheid in Europa een
middel zag om de bestaande binnenlandse bevoegdheidsverdeling te verstoren. En dit moest
worden voorkomen door onder andere meer gegarandeerde input van de Länder in de
besluitvormingsfase van het Europese wetgevingsproces.’ (interview 17 december 2009, M.
Kleiner).
Op deze twee laatste aspecten wordt teruggegrepen in de bespreking van het strategisch handelen
van BW inzake de coördinatie van het binnenlandse Europabeleid, dat onlosmakelijk verbonden is
met de discussie in een zo sterk geëuropeaniseerd beleidsdomein als milieu.
Gönner, milieuminister van BW argumenteert dat het realiseren van een milieuwetboek met
het oog op de Europafitheid erg belangrijk is voor Duitsland in z’n geheel en de individuele Länder als
BW in het bijzonder. Ook in de fase van implementatie blijft de sterke Europeanisering van het
strategisch handelen van BW behouden. Door de nieuwe wetgevingsprocedure voor het milieubeleid
wordt het Europese recht op een compleet nieuwe manier in de Duitse rechtsordening geïntegreerd
en als ‘nuttig instrument’ in het Duitse milieubeleid gebruikt (Pernice 2004). De idee is dat de
Europese wetgeving kan fungeren als de afwijkingsvrije kern die de garantie op een samenhangend
beleid biedt. De subsidiariteitsregels, die de basis vormen voor beleidsinitiatieven op het Europese
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bestuursniveau functioneren dan als garanties voor het globale meerlagige bestuurssysteem tot op
het niveau van de Länder (Kloepfer 2006).
Of deze Europeanisering het retorische niveau oversteeg, wordt door waarnemers
verschillend ingeschat.
‘Er wordt te weinig de link gemaakt tussen de binnenlandse bevoegdheidsverdeling en deze
tussen het Europese en het nationale niveau. Er was wel aandacht van enkele experten voor de
impact van de Europese bestuurslaag op de intern Duitse bevoegdheidsverdeling, maar deze
aanbevelingen zijn nooit echt geïntegreerd in het politieke debat, wat jammer is.‘ (interview 27
oktober 2009, M. Grosse Hüttmann).
‘Het blijft echter onduidelijk of het Europese niveau voldoende in acht werd genomen bij de
strategie. Er is veel actie op het vlak van milieu op Europees niveau. Sowieso is het eenvoudiger
om met één stem te spreken, maar er werd wel aan invloed ingeboet’ (interview 29 oktober 2009,
A. Behm).
Scharpf, die als expert in de KOMBO zetelde, is van mening dat de onderhandelaars van sterke
Länder als BW hun eisen geformuleerd hebben met te weinig aandacht voor de realiteit en de
institutionele architectuur van het Duitse federalisme (Scharpf 2007). Een echte scheiding van
bevoegdheden en het vragen van exclusieve bevoegdheden over een heel aantal beleidsdomeinen,
zoals milieu, is gebeurd zonder goede impactanalyses van het meerlagige en grensoverschrijdende
karakter van deze bevoegdheden, zowel binnen het Duitse federale systeem als in het kader van de
eengemaakte Europese Unie. Met betrekking tot milieu is het absoluut zo dat bepaalde aspecten
beter op het Europese niveau behandeld worden (en dit vandaag ook al zo gebeurd). Het is dus erg
belangrijk om dit meerlagige karakter van deze bevoegdheidsdomeinen correct in te schatten en ook
de regionale eisen hierop af te stemmen. Een tussenoplossing werd uiteindelijk bereikt door middel
van het toewijzen van meer bevoegdheden aan het federale niveau, gecombineerd met een
afwijkingsrecht voor de Länder. Dit biedt het voordeel dat Europese milieuwetgeving sneller en beter
kan worden geïmplementeerd, maar er ook tegemoet wordt gekomen aan de vragen voor meer
autonomie door Länder als BW.
Het regionaal strategisch handelen van BW in het kader van de discussies over milieu tijdens het
federalisme-hervormingsproces in Duitsland is sterk geëuropeaniseerd. De vier indicatoren zijn allen
in sterke mate en op verschillende momenten doorheen de casus aanwezig. De sterke
Europeanisering wordt doorheen de gehele beleidsvormingscyclus behouden.
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EU-coördinatie
Het strategisch handelen van BW wordt in dit proefschrift beschreven en verklaard in het kader van
twee subdomeinen die in de Duitse federalismehervorming van 2006 werden behandeld. Naast
milieu komt ook het thema van coördinatie en implementatie van het EU beleid aan bod. Dit thema
werd uitvoerig besproken in de KOMBO, maar was (net als milieubeleid) één van de vijf aspecten
waarover geen akkoord werd bereikt (Jeffery 2007). In het uiteindelijke compromis over de
grondwetswijzigingen tijdens het onderhandelen van de grote socialistisch-christendemocratische
coalitie (SPD 2005), bleven de aanpassingen over deze materie beperkt. Hieronder bespreek ik hoe
het op de agenda kwam, hoe de discussie verliep, welke rol BW erin speelde en wat werd beslist.
Anderhalf van de elf sessies van de KOMBO (periode november 2003 tot december 2004)
behandelden de relatie tussen de Duitse bestuursniveaus in het kader van het Duitse EU-beleid. Uit
de documenten blijkt dat het debat over artikel 23, het zogenaamde ‘Europa-artikel’, redelijk
stormachtig verliep (Bundesrat 2005; Jeffery 2007; Moore, Jacoby et al. 2008 p.400). De standpunten
van Bund en Länder waren in eerste instantie onverzoenbaar tegengesteld. De federale overheid
vond de Länderparticipatie in het Duitse Europabeleid té groot en wenste dit terug te schroeven. Het
uitgangspunt van de Länder was dat net meer participatierechten noodzakelijk waren.
De oorzaak van het hevige debat ligt mede bij de houding van enkele experts in de
commissie, die erop hamerden dat er slecht werd onderhandeld in Brussel omdat de Duitse
coördinatie te traag en omslachtig was (interview 27 oktober 2009, A. Eppler). Experten als professor
Dieter Grimm namen extreme posities in en adviseerden de commissie een terugkeer naar exclusieve
bevoegdheden voor de federale overheid in het Europabeleid omdat dit de enige garantie zou zijn
voor een sterke Duitse belangenvertegenwoordiging in de EU (Bundesrat 2005).
‘Een centrale rol speelden experten als Arthur Benz die stelden dat Duitsland geen sterke strategie
kon uitbouwen door de Länderparticipatie. Dat we geen standpunten hadden en alles te traag en
te log functioneerde. Dit was nieuw en werd door geen enkele van vroegere wetenschappelijke
studies, administratieve ervaringen of feiten bevestigd. De federale regering maakte hier handig
gebruik van om haar positie van een terugdringing van Länderparticipatie te verdedigen.’
(interview 27 oktober 2009, A. Eppler).
‘Duitsland wordt vaak overstemd omdat de nationale regering constant moet overleggen met de
individuele deelstaten, wat betekent dat het niet de flexibiliteit heeft die nodig is in
onderhandelingen. Het resultaat is dat Duitsland zich dikwijls moet onthouden in Brussel. Zo vaak
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zelfs dat een onthouding vandaag al spottend een ‘German vote’ wordt genoemd.’ (Hand-Peter
Schneider, directeur van het Institute for Federal Studies geciteerd in (Göpfert 2005).
De uitlatingen van de experts gaven de rood-groene federale regering een extra troef in handen
(interview 27 oktober 2009, A. Eppler; Gunlicks 2007) ter versterking van haar preferentie om de
participatierechten van de Länder in het Europabeleid te beperken. Getuigenissen vanuit de
beleidspraktijk en concreet cijfermateriaal ondersteunden dit problematische karakter van het Duitse
EU-coördinatieproces niet. Kurt Beck, Ministerpresident van Rheinland-Pfalz, stelt in zijn bijdrage
voor de KOMBO dat sinds 1993 slechts in één dossier geen overeenkomst werd bereikt tussen de
federale overheid en de Länder, waarbij de federale overheid (zoals in art. 23 bepaald) haar
standpunt heeft gehandhaafd. Tussen 1998 en 2002 heeft de Bundesrat slechts in 28 gevallen
gevraagd aan de federale overheid om haar afwijkende positie te volgen, wat in 17 gevallen werd
geweigerd omdat dit tegen het algemene staatsbelang in zou gaan. De Bundesrat heeft ook slechts in
acht gevallen sinds 1998 gevraagd om de Duitse delegatie te mogen leiden, wat in drie gevallen is
geweigerd door de centrale overheid (Bundesrat 2005).
Onverzoenbare preferenties in de KOMBO
Het standpunt van de federale overheid is opgebouwd vanuit vijf bezorgdheden over de bestaande
relatie Länder-Bund in het Europabeleid en de implicaties hiervan voor de Europafähigkeit (of
aangepastheid aan de Europese bestuurslaag) van Duitsland (Bundesrat 2005). Ten eerste is de
situatie dat de federale overheid bij Länderbevoegdheden het standpunt van de Bundesrat (steeds
zeer gedetailleerd) moet vertegenwoordigen, té weinig flexibel voor de complexe Europese
onderhandelingen. Ten tweede is de voorwaarde dat de zestien Länder eerst tot een
gemeenschappelijke positie moeten komen, om dan pas te coördineren met de federale overheid te
omslachtig en tijdverslindend. Een derde punt is dat het sturen van vertegenwoordigers van de
Länder naar de Raad een beperking betekent in expertise en continuïteit van de Duitse positie. De
regionale vakministers ontberen Europese onderhandelingservaring, Europese netwerken en kunnen
daarnaast ook geen package deals maken omdat ze slechts een bevoegdheid hebben over één
beleidsdomein. Een vierde punt is het risico dat gepaard gaat met de onduidelijkheid in de concepten
over de graad van Länderparticipatie in Artikel 23. Men vreesde dat de Länder daar gebruik van
zouden maken om hun bevoegdheden uit te breiden, wat de moeilijkheden hierboven vermeld (1-3)
zou oproepen of versterken. Een vijfde en laatste punt is dat de hierboven opgesomde risico’s
worden vergroot door de uitbreiding van de EU en de overschakeling op meer stemmingen via
gekwalificeerde meerderheid. In dergelijke onderhandelingen is het belangrijker om flexibel te zijn
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(Jeffery 2007). De federale overheid vroeg concreet het recht om finaal alle beslissingen over EU
beleid te kunnen nemen en alle delegaties in Brussel te kunnen leiden. (KOMBO
Projectgruppenarbeitsunterlage 1/16 sept 2004, Auswärtiges Ambt, Bundesministerium der
Finanzen: Stellungnahme zur ‘Europatauglichkeit, Art 23 GG und Umsetzung von EU-Recht. )
De Länder, aangevoerd door BW, waarbij ministerpresident Teufel een opvallende en
belangrijke rol speelde in de werkgroep, legden een erg verregaand tegenvoorstel op tafel (Ordnung
2003). Hun visie was compleet onverzoenbaar met deze van de federale overheid. Geen verzwakking
van de Länderparticipatie, laat staan een status quo, maar net een versterking werd gevraagd door
de ministerpresidenten van de Länder. De Länder waren van mening dat art. 23 globaal goed werkt
en de door de commissie ge-uitte kritiek onterecht is. Met het oog op een versterking van de positie
van de Länder is een volledige ontvlechting of een precisering van de huidige rechtspositie nodig. Het
eerste voorstel (ontvlechting), een expliciet idee van Teufel (ministerpresident van BW), was
gebaseerd op het Belgische model. Dit zou de Länder als enige actoren verantwoordelijk maken voor
EU beleid met betrekking tot hun binnenlandse exclusieve bevoegdheidsdomeinen.72 In het tweede
alternatief moet de Bund garanderen om, in de bevoegdheidsdomeinen die voornamelijk betrekking
hebben op de Länder, de stellingname van de Bundesrat te volgen en de Länder bij alle stappen in
het wetgevingsproces betrekken. Door een preciezere juridische beschrijving van rechten en plichten
wensten de Länder sterkere garanties dan destijds in art. 23 beschreven. Daarnaast ijverden de
Länder voor een binnenlandse afstemmingsprocedure die al van in de proactieve fase van de
Europese beleidscyclus effectiever wordt gevoerd.
Naar een consensus
Wat werd nu uiteindelijk beslist? Er was weinig ruimte voor het vinden van een akkoord door de
grote mate van institutioneel eigenbelang in het strategisch handelen van alle actoren en de erg
tegengestelde standpunten. Een finaal akkoord voor art. 23 werd opgenomen in de globale package
deal over de federalismehervorming met het coalitieakkoord tussen CDU/CSU en SPD van 2005
(Hrbek 2007). Er werd geen nieuwe commissie opgericht na het falen van de KOMBO in 2004.
Meerdere respondenten bevestigen dat het akkoord over de EU-coördinatie op het allerhoogste
politieke niveau werd geregeld. Ook de administratie werd hier niet bij betrokken (interview 28
oktober 2009, P. Baumanns) (interview 27 oktober 2009, A. Eppler) (interview 29 oktober 2009, A.
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Dit verregaande voorstel wordt door waarnemers eerder als een stratigsche tegenzet tegen het (door de Länder eveneens als radicaal
beschouwde) voorstel van de federale overheid gezien (Moore and Eppler 2008). Dit voorstel was voor de Federale overheid absoluut
onaanvaardbaar en kreeg daarenboven de steun van de Oostelijke Länder niet.
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Behm). Er waren wel enkele hoorzittingen met experten in 2008, die leidden tot het concretiseren
van de grondwetswijzigingen (Moore en Epler 2008). Het is door de geslotenheid van de
besluitvorming moeilijk te reconstrueren hoe de finale, erg politieke fase precies verlopen is. Dat
verder gewerkt werd op de commissiewerkzaamheden is wel duidelijk want de finale tekst bevat
geen nieuwe elementen. De hervormingsvoorstellen van het Europa-artikel werden, net als de rest
van de grondwetswijzigingen, aangenomen in de Bundestag op 30 juni 2006 en in de Bundesrat op 7
juli 2006.
Paragraaf zes van artikel 23 handelt over de rechten van de Duitse Länder om het Duitse
standpunt te vertegenwoordigen in Brussel. Vóór de federalismehervorming was dit behoorlijk open
geformuleerd, waarbij de Länder een vertegenwoordiger mochten sturen als het een beleidsdomein
betrof dat de bevoegdheden van de deelstaten sterk beïnvloedde. Om deze vertegenwoordiging te
stroomlijnen, werd beslist om de beleidsdomeinen waar de Länder hun vertegenwoordiger kunnen
sturen exact te benoemen: met name cultuur, onderwijs en elektronische media. Hier haalden de
Länder dus een deel van hun preferenties tot precisering binnen. Een deel, want niet alle domeinen
die een impact hebben op het Länderniveau komen in de toekomst in aanmerking voor
Länderparticipatie. Slechts de drie expliciet benoemde domeinen. Tegenover deze inperking in
beleidsdomeinen (vroeger ook onderzoek en binnenlandse veiligheid) staat wel dat de Länder een
sterker ‘mandaat’ hebben. In plaats van ‘soll‘ vertegenwoordigen staat er nu ‘wird‘
vertegenwoordigd (Bundesrat Drucksache 178/06 2006; Köhler, Merkel et al. 2006; Gunlicks 2007;
Jeffery 2007; Niedobitek 2008). Twee gewone wetten73 regelen daarnaast de uitvoeringsmodaliteiten
van het grondwetsartikel 23, maar ook deze bleven in belangrijke mate ongewijzigd. De Länder
hadden vroeger niet het recht om deel te nemen aan de gesprekken in Brussel, althans voor zaken
waarvoor ze niet exclusief bevoegd waren. In de praktijk was deze exclusieve regionale bevoegdheid
erg uitzonderlijk. Toch was het de laatste jaren gebruikelijk geworden dat er vertegenwoordigers van
het deelstatelijke niveau deel uitmaakten van Duitse delegaties. De verandering bij de
grondwetsherziening zet dit nu ook officieel op papier. De wijziging is dus eerder symbolisch
(interview 27 oktober 2009, M. Grosse Hüttmann). Daarnaast staat er ook in dat de Länder gehoord
moeten worden over alle EU dossiers en niet enkel over EU wetgeving (dus ook witboeken,
groenboeken, actieprogramma’s, etc.). Een andere kwestie was of de Länder betrokken zouden
worden bij het benoemen van EU-rechters (maar dit is nu geregeld via de zogenaamde
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Met name de Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union van 12 maart 1993
(EUZBLG) en de Vereinharung von 29. Oktober 1993 zwischen de Bundesregierung und den Regierungen die Zusammenarbeit in
Angelegenheiten der Europäischen Union, een uitvoering van §9 van EUZBLG.
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Richterwahlgesetz). Daarnaast werd de garantie gegeven dat een Duitse beslissing over het gebruik
van de Passerelle-clausule uit het Verdrag van Lissabon afhankelijk zal zijn van de goedkeuring van de
Bundesrat. Op die manier proberen de Länder (en BW als voorloper), door samenwerking met de
federale overheid, hun bevoegdheden te beschermen tegen ongewenste en ongewettigde inbreuken
door de Europese Unie.
Naast deze wijzigingen van artikel. 23 is er ook een subtielere wijziging in artikel 53,
paragraaf 3a van de Grondwet. Dit geeft de Europese kamer van de Bundesrat de mogelijkheid om
sneller beslissingen te nemen bij hoogdringendheid (Jeffery 2007). Daarnaast werd ook een akkoord
bereikt over de verantwoordelijkheid voor eventuele boetes als gevolg van Europese (of
internationale) inbreuken (artikel 109). Wie in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de inbreuk
moet hier ook het belangrijkste deel van de financiële consequenties voor dragen. 15% van de som
zal door de federatie worden gedragen, 35% door het geheel van de Länder en de overige 50% door
die Länder die in overtreding zijn (interview 27 oktober 2009, I. Kemmler) (Gunlicks 2007).
Niettemin blijft het vreemd dat voornamelijk gefocust werd op één Europees thema,
namelijk de vertegenwoordiging in Brussel. Verschillende andere voorstellen werden gelanceerd
maar kregen geen gehoor. Zo werd onder meer melding gemaakt van een potentiële functie van
Europaminister op het federale niveau, de vraag of er gecoördineerd moet worden in het Ministerie
van Buitenlandse Zaken of Financiën, hoe het georganiseerd wordt in landen als het Verenigd
Koninkrijk of Denemarken of wat er moet gebeuren met het parlementaire verantwoordelijkheden
met betrekking tot Europa. Er werd gefocust op de relatie tussen het federale en het regionale
uitvoerende niveau, terwijl al de rest vergeten werd (interview 27 oktober 2009, A. Eppler). De
beperkte reikwijdte van het finale akkoord spoort verschillende waarnemers er toe aan om te
oordelen dat de kleine wijzigingen er uiteindelijk gekomen zijn zodat er geen wijzigingen in de
praktijk zouden optreden in de Duitse EU-coördinatie. Als je de federalismehervorming in totaliteit
bekijkt zijn een aantal bevoegdheden met een belangrijke Europese impact naar het regionale niveau
overgeheveld. Zoals bijvoorbeeld milieu of onderwijs, centrale thema’s in de hervorming. Wanneer
art. 23 ongewijzigd was gebleven, zouden de Länder een bredere input kunnen claimen in het Duitse
EU beleid. Maar door de afbakening van concrete beleidsdomeinen heeft men er eigenlijk voor
gekozen het bestaande systeem te behouden. De kleine verandering was dus in de praktijk een keuze
om geen verandering door te voeren in de Länderparticipatie in het Europese wetgevingsproces.
(interview 27 oktober 2009, A. Eppler).
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Volgens Gunlicks (2007) heeft de strategie van de Länder gewerkt, beter dan de negatieve
houding van de federale overheid. De Länder hebben volgens hem het argument gewonnen, toch
wat betreft over hun rol in paragraaf zes van artikel 23. Die rol is immers verduidelijkt en min of meer
versterkt. Voor onderwijs, cultuur en elektronische media mogen de Länder zichzelf
vertegenwoordigen op Europees niveau; voor andere beleidsdomeinen mogen ze (in samenspraak
met de federale overheid) een vertegenwoordiger meesturen.
Mate van conflict
De federale overheid, gesteund door de experts, maakten een zeer negatieve analyse van de
bestaande mechanismen voor EU-coördinatie. De attitude van de Länder, waarin BW een belangrijke
voortrekkersrol speelde, was om op hun beurt een erg uitgesproken en fors tegenvoorstel te
formuleren. Dit maakte het strategisch handelen van BW in de fase van beleidsformulering,
voornamelijk tijdens de besprekingen in de KOMBO, conflictueuzer dan in het debat over milieu. Het
klimaat tussen de Länder onderling was coöperatief, de relatie met de federale overheid was erg
gespannen.

Dit overlapte dan nog eens met bepaalde specifieke belangen van individuele

deelstaten, politieke partijen of gespecialiseerde politieke belangen zoals onderwijs of milieu. Het
geheel van de hervorming is een package deal waarin art.23 niet de voornaamste component was.
Een belangrijk kenmerk was wel dat de Länder er naar streefden om een gemeenschappelijk
standpunt in te nemen. Ze zagen dit als hun enige kans om tegen de belangen van het federale
niveau in te gaan. De preferenties waren bijgevolg nogal vaag en het bleek moeilijk om de hard
bevochten cohesie te behouden (interview 17 december 2009, M. Kleiner)
Het was een vrij technisch debat, waar een beperkte media-aandacht voor bestaat en ook
geen middenveld bij wordt betrokken, wat helemaal anders was voor de discussie over bijvoorbeeld
onderwijs of milieu (interview 29 oktober 2009, R. Hönle). De posities tussen de Länder onderling
verschilden ook minder dan met betrekking tot milieu, omdat het hier over participatierechten gaat,
die een beperktere administratieve en financiële impact hebben dan bijvoorbeeld het overhevelen
van bevoegdheden (interview 27 oktober 2009, A. Eppler). Een belangrijk coördinatieorgaan voor de
Länder was het Europees comité van de Bundesrat, de Europamininisterkonferenz en de bijhorende
Ambtchefskonferenz,. Deze structurele setting garandeerde een goede informatiedoorstroming
tussen de Länder onderling en naar de federale overheid toe via formele posities.
‘Door extreme en niet-realistische eisen te stellen speelden de actoren het erg hard en
competitief. Het vertrouwen was niet bijzonder groot. Naar het einde toe werden toch
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compromissen gevonden, voornamelijk met het oog op de package deal voor de gehele
federalismehervorming die door alle partijen echt wel gewenst was.’ (interview 27 oktober 2009,
A. Eppler).
Er is dus, net zoals bij het milieudomein, voornamelijk een verandering in de wil om een akkoord te
bereiken vast te stellen tussen de fase van beleidsformulering en besluitvorming. Daarnaast is ook
hier het vertrouwen in de centrale overheid een stuk groter op het moment dat een congruentie in
regeringspartijen bestaat, namelijk wel in de besluitvormingsfase maar nog niet in de
beleidsformuleringsfase. De laatste indicator, informatiedoorstroming, is het minst gewijzigd
doorheen de verschillende fases van de beleidscyclus. Een belangrijk deel van de verklaring ligt in een
verandering van de partijpolitieke constellatie tussen de beleidsvoorbereidings- en de
besluitvormingsfase. De belangrijkste regeringspartij in BW, de christendemocratische CDU, had op
dat moment een directe toegang tot de leidende regeringspartij op het federale niveau. Hierdoor
ging de informatiedoorstroming vlotter, was het vertrouwen groter en bleek ook de wil om een
akkoord te bereiken plots wat ruimer bij de regering van BW.
‘In de eerste fase was er echt een geweldig gevecht dat werd geleverd in de KOMBO over art. 23.
Dit was compleet onverwacht. De federale overheid gedroeg zich erg vijandig en eiste, zich
baserend op de experten die als agendasetters fungeerden, een radicale vermindering van
Länderinput om de Europafähigkeit van Duitsland te garanderen. De reactie van de Länder, en
niet in het minst van BW bij monde van Teufel, was even radicaal en onrealistisch. Zich baserend
op hetzelfde argument van Europafähigkeit eisten ze verregaande bijkomende vetorechten naar
Belgisch voorbeeld.’ (interview 27 oktober 2009, A. Eppler).
Een respondent stelt dat de conflictueuze houding van zowel BW als de federale actoren in de
KOMBO niet te maken hadden met een informatieprobleem, maar met een interpretatieprobleem.
De federale en regionale actoren hanteerden een compleet andere invulling van ‘Europafähigkeit’
waardoor tevergeefs naar een compromis werd gezocht. Een uitweg werd uiteindelijk bereikt in de
schoot van de grote coalitie, toen meer probleemgericht werd gewerkt, achter gesloten deuren en
met het oog op het bereiken van een globaal compromis. Het belangrijkst verschil was de wil om een
oplossing te vinden, die toen wel aanwezig was bij alle actoren met vetomacht rond de tafel
(interview 27 oktober 2009, A. Eppler).
Het besluitvormingsproces zelf over de hervorming van Art. 23 is een typevoorbeeld van de
joint-decission trap in de praktijk. Door institutioneel wantrouwen en het ontbreken van een
gemeenschappelijke basis om een hervorming op te bouwen kon de uitkomst enkel mager zijn. De
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uitkomst is dus opnieuw padafhankelijk (de principes van het bestaande systeem worden behouden)
en dus te verwachten vanuit het historisch institutionalisme. De actoren zijn door de institutionele
setting en vroegere besluitvorming beperkt in hun strategisch handelen binnen het bestaande kader.
Historisch institutionalisme gaat uit van incrementele veranderingen, wat in het geval van de
ontwikkeling van de Länderparticipatie in het Duitse EU beleid zeker opgaat (Moore and Eppler
2008). Compleet nieuwe en afwijkende voorstellen konden het door deze logica dus niet halen.
Het regionaal strategisch handelen van BW in de onderhandelingen over het thema EU-coördinatie
was in de beleidsformuleringesfase van de KOMBO wat conflictueuzer dan deze over milieu. Ook
over het domein EU-coördinatie prefereerde de regionale regering de bestaande situatie boven het
compromis dat op tafel lag, waardoor geen akkoord werd bereikt in de KOMBO. De finale uitkomst
in de schoot van de federale coalitieregering was mager en deel van de package deal waarbij zowel
vertouwen, informatiedoorstroming en wil om akkoord te bereiken aanwezig waren.
Europeanisering
Als waarnemer kan je de vraag stellen waarom BW akkoord ging met het compromis van minieme
wijzigingen in het Europa-artikel. De doelstelling van de Länder bij aanvang van deze discussie was
namelijk een complete tabula rasa. Het onderhandelingsresultaat biedt voor een gelimiteerd aantal
domeinen dan wel meer garantie tot inbreng, maar de beperking tot drie beleidsdomeinen beknot
toekomstige claims voor meer Länderparticipatie. Dit is bijvoorbeeld meteen zo voor de bijkomende
regionale bevoegdheden die in het globale pakket van de staatshervorming van 2006 zijn
opgenomen. Het standpunt van de federale overheid, dat bevestigd en versterkt werd door
experten, werd niet ondersteund door het de feiten. Jeffery stelt dat het strategisch handelen van de
regio’s als BW wel begrijpelijk is met het oog op een sterk bewustzijn van de beperkingen en
mogelijkheden die Europese integratie met zich meebrengen voor de binnenlandse hervorming
(Jeffery 2007). Het strategisch handelen van de regering van BW (eerst onder leiding van Edwin
Teufel en later Gunter Oettinger) was sterk geëuropeaniseerd, zoals gedefinieerd in hoofdstuk drie.
Alle vier de indicatoren werden in sterke mate en op verschillende momenten teruggevonden in het
strategisch handelen van de actor, de regionale regering van BW.
Er is een direct verband tussen de vraag van BW naar betere bevoegdheidsafbakeningen op
het Europese niveau in het kader van de institutionele hervorming (Roelen, Deforche et al. 2011) en
hun vraag naar een betere bevoegdheidsafbakening en meer wetgevende autonomie binnen
Duitsland. Meer Europese integratie wordt vandaag door BW (in tegenstelling tot in het verleden)
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niet per definitie als beter beschouwd en de Länder moeten met de Bund samenwerken om een
duidelijke bevoegdheidsafbakening te maken. Het idee van subsidiariteit moet volgens de visie van
de beleidsmakers in BW worden doorgetrokken op de drie bevoegdheidsniveaus: Europa, Bund en
Länder. Omdat dit zo belangrijk is, ijvert BW voor een gegarandeerde inbreng in het Duitse EU beleid.
Dit ook met het doel om de eigen bevoegdheidssfeer en het principe van subsidiariteit in de
meerlagige bestuurscontext te kunnen bewaken (Fischer 2003). Het oorspronkelijke erg
conflictueuze strategisch handelen van Länder als BW kan worden verklaard uit ontevredenheid over
hun directe inbreng op het EU niveau (het verlies van het geloof in een Europa van of met de regio’s)
gecombineerd met een ontevredenheid over de intern Duitse inspraak in het EU beleid (concreet art.
23). Het coöperatieve principe van art. 23 werd moeilijker in het eengemaakte Duitsland sinds 1990,
waar de breuklijnen tussen de Länder steeds groter werden. Rijke grote Länder als BW willen daarom
hun autonomie maximaliseren. Er bestaat dus grote kennis en bewustzijn, gecombineerd met het
inschatten van de concrete gevolgen van Europese integratie op wat de federalismehervorming
teweeg brengt. Hierop wordt geanticipeerd. Ook beleidsleren van andere regio’s die met een
gelijkaardige bestuurlijke context worden geconfronteerd voedt de regionale strategie.
Heel wat voorstellen tot wijzigingen zijn de revue gepasseerd, zoals de discussie over een
federale Europaminister, de EU-coördinatie verplaatsen naar buitenlandse zaken, beleidsleren uit het
VK of Denemarken en de rollen van de Bundestag hierin. De focus lag uiteindelijk op de input van de
Länder in het EU-beleid terwijl alle andere aspecten nooit echt in overweging werden genomen. Dat
BW open staat om van andere Europese lidstaten en/of regio’s in gelijkaardige situaties te leren,
bleek onder meer uit het radicale voorstel dat Teufel formuleerde in de KOMBO en hierboven reeds
werd aangehaald. Zich baserend op het Belgische voorstel werd een volledige ontvlechting en
exclusieve verantwoordelijkheid van de Länder voor het EU beleid in het kader van exclusief
regionale bevoegdheden voorgesteld. De onhaalbaarheid van dit voorstel is groot, wat volgens
respondenten Teufel zelf ook wel besefte, maar hij wilde zich even radicaal opstellen dan de Federale
overheid, die alle verworvenheden voor Länderinbreng wilde terugschroeven en een oplossing
voorstelde naar voorbeeld van de unitaire landen in de Unie.
Er is de Grondwet, maar daarnaast is er de uitvoering in een normale wet, namelijk de
Begleitsgesetze en tot slot een soort intergouvernementeel contract ter implementatie van art. 23.
Door het samenvallen in 2003 van het einde van de Conventie en het voorstel voor een Europese
grondwet werden een aantal dingen meegenomen die in de Duitse wetgeving moesten worden
aangepast aan de nieuwe Europese regels zoals bijvoorbeeld de subsidiariteitscontrole. Uiteindelijk
werd in 2006, bij het finale akkoord, ook al besproken hoe de misfit tussen het toekomstige Verdrag
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van Lissabon en de Duitse wetgeving zou worden opgelost (interview 27 oktober 2009, A. Eppler). Dit
wijst op Europeanisering: er wordt in de huidige hervorming rekening gehouden met de gelijktijdige
ontwikkelingen op het Europese niveau.
Europa werd meer dan verwacht vermeld tijdens de onderhandelingen, maar nog steeds relatief
weinig wanneer de federalismehervorming in totaliteit wordt bestudeerd. Europa was niet de
belangrijkste motivatie voor strategiekeuzes, niet voor de regionale actor die hier centraal staat,
noch voor de andere betrokken actoren. Voor een beleidsdomein als milieu of artikel 23 was er
echter wel een belangrijke invloed van Europese integratie op de regionale strategiekeuzes van BW
in de federalismehervorming van 2006 (interview 27 oktober 2009, A. Eppler). Verschillende
respondenten bevestigen dat de Europese dimensie steevast aanwezig is bij regeringsleden van de
meeste Länder en niet in het minst in BW (interview 17 december 2009, M. Kleiner).
Net zoals in het kader van de onderhandelingen over milieu was het regionaal strategisch handelen
van BW ook sterk geëuropeaniseerd met betrekking tot het thema EU-coördinatie. Alle vier de
indicatoren die hierop wijzen, waren op verschillende momenten in de beleidvormingscyclus
aanwezig.

Waargenomen strategisch handelen in comparatief perspectief
Het strategisch handelen van BW in de grondwetsherziening van 2006 wordt, over de twee cases
heen en doorheen de beleidsfases, omschreven als sterk geëuropeaniseerd enerzijds en beperkt
conflictueus anderzijds. Onderstaande figuur 9 geeft een vereenvoudigd overzicht van de scores op
de afhankelijke variabelen doorheen het verloop van de beleidsvormingscyclus aan de hand van
belangrijke gebeurtenissen (zie X-as). Zowel de mate van Europeanisering als de mate van conflict in
het strategisch handelen van BW zijn visueel voorgesteld op onderstaande figuur. De Y-as toont de
score van ‘weinig’ naar ‘veel’ conflict en Europeanisering. Empirisch werd een klein verschil tussen de
strategieën in het kader van de twee aspecten (milieu en EU-coördinatie) waargenomen: zo was de
strategie met betrekking tot EU-coördinatie (stippellijn) globaal iets conflictueuzer dan deze met
betrekking tot milieu (volle lijn). De score voor Europeanisering is voor beide casussen gelijkaardig
(beide weergegeven met dezelfde volle lijn). In het algemene comparatief perspectief van de totale
casusselectie van 10 cases is dit verschil verwaarloosbaar. Eenzelfde vaststelling bestond ook met
betrekking tot de andere regio’s. Hoewel er kleine verschillen waren tussen de strategieën in het
kader van de twee aspecten die werden bestudeerd, volgden deze twee casussen (binnen deze
hervorming) wel steeds een algemene trend.
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De factor Europeanisering is stabiel doorheen deze verschillende fases van de beleidscyclus. De
invulling van de dimensie conflict is wel licht variabel doorheen de beleidscyclus, met een piek op het
moment van de verwerping van het finale KOMBO voorstel (gevisualiseerd in figuur 9). Vanuit het
comparatieve uitgangspunt van dit proefschrift krijgen de scores maar betekenis in de mate dat ze
als relatieve posities ten opzichte van elkaar worden beschouwd. Globaal was de attitude, in
verhouding tot de andere cases, beperkt tot gemiddeld conflictueus. Het strategisch handelen is iets
conflictueuzer dan het Vlaams/Waalse, maar minder conflictueus dan het Catalaanse of het Schotse
strategisch handelen. Daarnaast blijkt het strategisch handelen van de regering in BW ook de sterkste
mate van Europeanisering te bevatten wanneer ze in comparatief perspectief wordt geplaatst met
het Vlaamse, Waalse, Catalaanse en Schotse strategisch handelen. Verder in dit hoofdstuk worden de
strategiekeuzes van de andere vier regio’s beschreven en eveneens visueel weergegen in een
gelijkaardige figuur.
Figuur 9: Strategisch handelen BW
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Schotland
Bevoegdheidsverdeling en IGR
Inleiding en preferenties vooraf
De Schotse case verschilt van de Belgische, Spaanse en Duitse case omdat de regeringspartij in de
betrokken regio geen actieve speler is in het bestudeerde proces. De SNP-regering onder leiding van
Alex Salmond ondersteunde de oprichting van de Calman Commissie niet en wenste ook niet mee te
werken. Hierdoor vond het hervormingsproces van de constitutionele status van Schotland plaats
zonder actieve rol van de regering van de betrokken regio. Dit is uitzonderlijk en ook enkel mogelijk
omdat de SNP-regering een minderheidskabinet vormt in de periode waarbinnen deze
onderzoekscasus is afgebakend. Een meerderheid van het Schotse parlement (met name de drie
unionistische partijen: Labour, Libdem en Conservatieven) ondersteunt het hervormingsproces wel,
vandaar dat er ook aandacht wordt besteed aan de preferenties van de politieke partijen die als
actieve spelers de hervorming inhoudelijk stuurden.
Een kantelpunt in de agendasetting was de overwinning van de SNP in de regionale
verkiezingen van mei 2007, de derde verkiezing voor het Schotse parlement sinds haar ontstaan. De
SNP regering koos als grootste partij voor een minderheidskabinet. De constitutionele status van
Schotland staat erg centraal in het SNP partijprogramma: een onafhankelijke Schotse staat is het
einddoel. Eén van de centrale programmapunten van de nieuwe regering was de organisatie van een
referendum over onafhankelijkheid. Ter voorbereiding hierop werd een National Conversation
opgezet, om de mogelijke constitutionele opties te bespreken.
Het centraal stellen van het debat over de constitutionele status van Schotland door de
National Conversation en het door de Schotse regering aangekondigde referendum, zetten de
oppositiepartijen in het Schotland ertoe aan een antwoord te bieden. Wendy Alexander, toenmalig
leider van Labour in Schotland, nam met haar Schotse collega-partijkopstukken Annabel Goldie
(Conservatieven) and Nicol Stephen (Libdem) het initiatief om een unionistisch alternatief voor de
National Conversation te lanceren. Dit initiatief mondde uit in de ‘Commission on Scottish Devolution’
(interview 23 deptember 2010, I. Mc Wirther, interview 22 september 2010, Ch. Jeffery). Hoewel ook
zonder de overwinning van de SNP een evaluatie zou worden gemaakt bij de tiende verjaardag van
de devolution in 2009 (interview 21 september 2010, V. Glynn en G. Byrne), bevestigen wel alle
respondenten dat het proces van National Conversation een belangrijke trigger was voor de
unionistische partijen om de commissie op te zetten.
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Op 6 december 2007 besliste het Schotse parlement om een onderzoekscommissie op te
zetten met een onafhankelijke voorzitter. De regering van het VK bevestigde in januari 2008 de
uitdrukkelijke steun voor deze commissie en op 25 maart 2008 stelde de Secretary of State for
Scotland dat de nationale regering zou samenwerken met het Schotse parlement en ondersteuning
zou bieden aan de werkzaamheden van de commissie. Sir Kenneth Calman werd als voorzitter
aangesteld voor een onafhankelijke onderzoekscommissie met volgende doelstelling:
“Het herbekijken van de provisies in de Scotland Act van 1998 in het licht van de ervaringen met
het oog op het voorstellen van veranderingen in de constitutionele bepalingen die het Schotse
parlement moeten toelaten om de Schotse bevolking beter te dienen, de financiële
verantwoordelijkheid te verbeteren en dat tenslotte de positie van Schotland in het Verenigd
Koninkrijk moet verzekeren.”74
Preferenties van SNP
De preferentie van de SNP met betrekking tot de constitutionele status van Schotland is volledige
onafhankelijkheid en lidmaatschap van de Europese Unie. In haar programma en beleid als
regeringspartij sinds 2007 ondersteunt de SNP het principe van een democratisch referendum waarin
de Schotse bevolking zelf rechtstreeks over de constitutionele status van Schotland kan beslissen.
Met het oog op zo’n referendum zijn sinds 2007 verschillende beleidsdocumenten gepubliceerd
onder de verzamelnaam National Conversation. In augustus 2007 werd de campagne gelanceerd met
de paper ‘Choosing Scotland’s Future’. Er werden 50 events georganiseerd in Schotland met 5300
aanwezigen, een uitgebreide website met informatie, blogs van ministers en de mogelijkheid tot het
plaatsen van opinies en reacties. Deze oefening is in 2009 uitgemond in een paper met als titel ‘Your
Schotland, Your Future’. Hierin worden verschillende constitutionele opties voorgesteld (in concreto
vier: de huidige status, de voorstellen van de Calman Commissie, full devolution (verregaander dan
Calman) en Schotse onafhankelijkheid binnen de EU. Voor elk van deze constitutionele opties
worden voor-en nadelen opgesomd met als bedoeling een leidraad voor de burgers te zijn om een
weloverwogen keuze te kunnen maken in een toekomstig referendum. De conclusie van de National
Conversation was dat alleen onafhankelijkheid de voordelen biedt die Schotland nodig heeft om
optimaal te kunnen functioneren als een natiestaat en er worden verschillende tekortkomingen in de
Calman aanbevelingen aangehaald. Toch moet worden gesteld dat er belangrijke ontwikkelingen
merkbaar zijn in de visie van de SNP doorheen de jaren. De grote aandacht die in de SNP

74 Voor meer info zie de website van Commission on Scottish Devolution: http://www.commissiononscottishdevolution.org.uk/
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beleidspaper ‘Your Scotland, Your Future’ wordt besteed aan de zogenaamde ‘full devolution’ optie is
opmerkelijk. De opiniepeilingen destijds tonen aan dat een meerderheid van de Schotse bevolking
onafhankelijkheid niet ondersteunt en dit was zeker een argument om een stapsgewijze strategie
naar het finale einddoel te kiezen. Deze strategie werd ook in andere cases opgemerkt. Zowel de
Catalaanse (CiU, ERC en IC-V) en Belgische (Volksunie) NSWP’s met regionalistische agenda hebben
dit soort graduele strategieën in het verleden al verkozen. Daarnaast is ook de keuze voor een
referendum met verschillende constitutionele opties, waaronder Calman, een indicatie van een
veranderde visie van de SNP en een iets coöperatievere houding.
De oorspronkelijke planning voor het houden van een referendum in november 2010 bleek
niet haalbaar door het blokkeren van de oppositiepartijen in het Schotse parlement.75 In het najaar
van 2010 borg de Schotse regering de referendumplannen op tot na de regionale verkiezingen van
2011. De bespreking van deze casus loopt tot oktober 2010, omdat de dataverzameling slechts tot
deze datum loopt. 76 Het referendum over Schotse onafhankelijkheid komt er naar alle waarschijnlijk
wel in 2013 of 2014. De absolute meerderheid van SNP in Schotland vandaag betekende een
onverwachte ommezwaai. De Conservatieve-Libdem regering van David Cameron uitte immers de
intentie om het Schotse parlement de bevoegdheid te verlenen een juridisch bindend referendum te
organiseren.
Preferenties Unionistische partijen
De drie unionistische partijen (Labour, Conseratieven en Libdem)

deelden de opinie dat een

evaluatie van het huidige functioneren van de devolution settlement nuttig zou zijn met het oog op
verbeteringen.77 Hierbij is voor alle drie de verdere regionalisering van beleidsdomeinen mogelijk,
maar is ook het opnieuw centraliseren van bevoegdheden niet uitgesloten. Ze delen de uitdrukkelijke
wens om een verbeterde toekomst voor Schotland binnen het VK en met behoud van de
zogenaamde Social Union uit te tekenen. Dit was de gemeenschappelijke basis waarop de Calman
commissie haar werkzaamheden zou baseren. Over de concrete invulling bestaan wel verschillende

75 Daarnaast is ook buiten het parlement de publieke steun voor onafhankelijkheid in 2010 gezakt naar een historisch laag punt van 27%
voor onafhankelijkheid en 55% expliciet tegen (YouGov poll). Door de economische crisis van 2008 kelderde de geloofwaardigheid van de
strategie om een onafhankelijk Schotland te steunen op een sterke Schotse financiële sector en inkomsten uit de olie in de Noordzee.
76 De Schotse parlementsverkiezingen van mei 2011 zorgden voor een zeer onverwachte wending in het dossier. De SNP boekte een
onverwacht grote winst waardoor ze een meerderheid van de zetels in het regionale parlement verwierf. Een mogelijke wijziging van de
constitutionele status van Schotland (door een doorvoering van de Scotland Bill) zonder steun van de Schotse regering lijkt niet langer
mogelijk indien aan de vereisten van de Sewel Convention wordt voldaan.
77 In de verkiezingscampagne van 2007 waren zowel Labour als Conservatieven nog tevreden met een behoud van de bestaande
constitutionele status. Een verschuiving in preferenties is rechtreeks in verband te brengen met de SNP overwinning en hun National
Conversation.
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standpunten, waarbij de partijposities met betrekking tot devolution in het verleden niet
onbelangrijk zijn. De citaten hieronder geven de nuanceverschillen tussen de drie SWP’s weer. Om
het standpunt van de Conservatieven te kaderen is hun historische positie tegenover de devolution
van belang. De partij leidde de neen-campagne in het referendum van 1997. Maar hun positie is
doorheen de tijd gewijzigd.
‘Vanaf het moment dat het referendum besliste dat er een Schots parlement zou komen, wisten
we dat we niet achteruit moesten kijken. We hebben ons neergelegd bij de democratische wil van
de bevolking en hebben meteen beslist om als partij mee te vechten voor politieke
vertegenwoordigers in het Schotse parlement.’ (interview 23 september 2010, D. McLathie).
Tien jaar later zijn de Schotse Conservatieven niet meer tegen devolution en zijn ze bereid om met
Calman een evaluatie te maken die nog wat verder gaat in bevoegdheidsoverdracht. Het is wel
belangrijk om de verschillende opinies van de partij in Schotland en de rest van het VK in het
achterhoofd te houden.
‘Calman ging over hoe devolution beter zou kunnen werken. En niet a priori over extra
bevoegdheidsoverdrachten naar Schotland. Dit is de visie van de Conservatieven in Schotland.
Verschillende Conservatieven in Engeland zouden vandaag nog steeds het Schotse parlement
willen afschaffen. De centrale partijleiding heeft erg weinig aandacht voor wat er in Schotland en
Wales gebeurt. In het beste geval hebben ze een neutraal, negerend en stilzwijgend tolererende
visie. Historisch zijn de Conservatieven de meest centralistische partij van de unionistische partijen
in het VK. Zeker in de periode van 1979 tot aan het tweede succesvolle referendum.‘ (interview 23
september 2010, D. McLathie)
Het standpunt van de Liberaal-Democraten bevindt zich in de ordening van de Unionistische
partijstandpunten over devolution aan het andere uiterste.
‘De Schotse Libdems zouden graag nog wat verder gegaan zijn dan Calman, maar het is een stap
in de goede richting. Onze visie is dat we niet via een big bang dingen moeten veranderen, maar
geleidelijk, wat Calman dus doet. We zouden een betere en verregaandere verdeling van
financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen zien. Maar ook het wettelijk kader
aanpassen, om de bevoegdheden echt over te dragen door wat meer federale kenmerken in het
Britse systeem te brengen. Een echte verdeling van soevereiniteit dus, die vandaag in het VK
juridisch niet is vastgelegd.’ (interview 23 september 2010, J. Wallace).
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Het partijstandpunt van de Liberaal-Democraten kreeg vorm door de Steel Commission, die in 2006
voor de Schotse Libdem conventie een evaluatie van de devolution maakte en de voor hen ideale
toekomstige federale constitutionele status voor Schotland beschreef. Hierbij horen een geschreven
grondwet en echte federale instellingen waarbij de constitutionele rechten van de verschillende
naties en regio’s van het VK worden erkend en gegarandeerd (Steel commission 2006). Een
tussenpositie wordt ingenomen door Labour. Deze partij was een belangrijke sturende kracht achter
de constitutionele conventie en de Labouroverwinning in 1997 zorgde in de eerste plaats voor de
Scotland Act. In het verkiezingsprogramma voor de Schotse verkiezingen van mei 2007 stonden geen
nieuwe initiatieven met betrekking tot de constitutionele status van Schotland ingeschreven, maar
toch was het Labour die een belangrijke initiërende rol heeft gespeeld voor de oprichting van de
Calman Commissie.
‘De idee bestond dat het goed was om na 10 jaar devolution een soort evaluatie te maken. En
uiteraard was er de SNP die een minderheidsregering vormde en dat het debat over de
constitutionele status van Schotland breder gevoerd moest worden dan de enge visie die SNP had
in haar National Conversation.’ (interview 22 september 2010, P. McNeill).
Labour wordt als partij het sterkst uitgedaagd door de SNP, precies omdat ze rond sociaaleconomische aspecten gelijkaardige preferenties heeft en dus dezelfde potentiële electorale
achterban deelt. Na twee ambtsperiodes werd Labour erg nipt verslagen door SNP in de verkiezingen
van 2007. De relatie tussen de Schotse partijafdeling (die naar de oppositie werd verbannen) en de
partij in Londen (die wel nog bestuurde) was soms moeilijk. Dit werd ook duidelijk door het
terugfluiten van Wendy Alexander door Gordon Brown nadat ze gesuggereerd had om het
referendum te laten doorgaan (interview 23 september 2010, D. Edward).
Calman commissie: verloop werkzaamheden
Het is uitzonderlijk dat een binnenlandse staatshervorming wordt geïnitieerd en onderhandeld door
de samenwerking tussen de nationale regering aan de ene kant en de oppositie in de betrokken regio
aan de andere kant. Institutioneel was dit mogelijk omdat enerzijds de Schotse regering niet op een
meerderheid in het Schotse parlement kon rekenen en anderzijds een gewone meerderheid in
Westminster volstaat om de juridische basis voor de Schotse constitutionele positie, de Scotland Act,
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te wijzigen. 78 Toch is er een informele afspraak (de Sewel Convention) dat het Britse parlement geen
staatshervormingen
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De Commissie werkte op de klassieke Britse manier voor soortgelijke onderzoekscommissies:
namelijk eerst erg ruime getuigenissen en data verzamelen, om vervolgens een interim rapport te
publiceren (in december 2008) waarop een finaal rapport met aanbevelingen volgde in juni 2009
(Trench 2009). De politieke actoren vertrouwden de taak van beleidsformulering dus toe aan een
‘onafhankelijke’ groep van experten en vertegenwoordigers van de partijen. De commissie telde
vijftien leden, die omwille van hun persoonlijke expertise werden geselecteerd. De commissieleden
zijn formeel geen vertegenwoordigers van de organisaties (politieke partijen, universiteiten,
middenveld) waarmee ze verbonden zijn. Van de vijftien leden zijn er zes met een partijpolitieke
functie, twee voor elk van de drie grote SWP’s80. Er werd echter geen ruimte voorzien voor leden met
een partij-politieke SNP-link. Die evidente reden is in de eerste plaats het ontbreken van SNP steun
voor de oprichting van de onderzoekscommissie. De selectie van de leden van de Calman commissie
gebeurde redelijk intransparant. Er waren geen formele procedures voor de samenstelling of de te
volgen werkwijze. Een commissielid getuigt:
‘Het zijn de Schotse leiders van Libdem, Labour en Conservatieven, samen met de administratie uit
Londen die de lijst in overeenstemming hebben vastgelegd. Ik ben gevraagd door de Schotse
partijleiding.’ (interview 23 september 2010, J. Wallace).
Ook voor het oproepen van getuigen of experten ontbraken duidelijke criteria. Een expert in de
commissie getuigt:
‘Het aanstellen van de experten en getuigen is alles behalve transparant gebeurd. Er is zeker een
poging gedaan om een gebalanceerde samenstelling te bekomen. Calman was een project van de
unionisten, maar het is niet correct (of te simplistisch) om te stellen dat de experts daarom ook
een groep unionisten waren.’ (interview 22 september 2010, Ch. Jeffery)

78 In internationaal comparatief perspectief valt de flexibiliteit en relatieve laagdrempeligheid van constitutionele wetgeving in het VK op.
Anderzijds is de juridische afdwingbaarheid van de Britse constitutionele settlement erg beperkt. Juridisch gezien kan Westminster nog
steeds wetgeving maken over die domeinen die geregionaliseerd zijn.
79 Deze Sewel Convention maakt het vandaag, met een absolute meerderheid van SNP in het Schotste parlement, onwaarschijnlijk dat de
Calman aanbevelingen geïmplementeerd zullen worden.
80

Voor Labour Murray Elder en Colin Boyd, beide leden van het House of Lords. Voor de Conservatieven James Selkirk en Jamie Lindsay,
beide leden van het House of Lords. Voor de Liberaal-Democraten tenslotte Jim Wallace (House of Lords) en Audrey Findlay (secretaris
Libdem).
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De werkwijze van de commissie heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld. De basisassumptie was het
behoud van de Unie. Er was wel een globale agenda, maar de conclusies lagen niet op voorhand vast
(interview 23 september 2010, D. Edward). Er was een nauwe samenwerking met de parlementen en
er werden verschillende hoorzittingen georganiseerd, met experten en met de bevolking. Op basis
van al het verzamelde materiaal, de getuigenissen en de expertise van de leden, werden een aantal
aanbevelingen geformuleerd. Halfweg werd een eerste deelrapport gepubliceerd. Hierin was al een
blauwdruk van het finale rapport te vinden. Hierop kon dan worden gereageerd door de betrokken
parlementen. Volgens de secretaris, Jim Callagher, heeft de Commissie erg onafhankelijk kunnen
werken. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het vooraf afgestemde compromis om binnen
bepaalde lijnen aanbevelingen te doen. Het aantal mogelijke bijkomend te regionaliseren
bevoegdheden is beperkt en het meest controversiële deel was de financiering. Een globaal
compromis werd bereikt zonder machtsstrijd, belangenconflicten of zelfs stemmingen. (interview 20
september 2010, J. Callagher). Het was ook uitdrukkelijk de bedoeling om alleen op de relatie tussen
Schotland en het VK te focussen, wat een globale verregaandere hervorming uitsloot. Een
formalisering naar een meer federale staatsordening voor het VK in totaliteit is nooit besproken in de
commissie. Juridisch afdwingbare, meer geformaliseerde intergouvernementele relaties zijn moeilijk
realiseerbaar in het VK door het ontbreken van devolution voor Engeland. De grote disproportie van
de entiteiten in het VK maken het onmogelijk om tot federale instellingen of een federale constitutie
te komen. (interview 22 september 2010, Ch. Jeffery) (interview 23 september 2010, D. Edward). Een
commissielid getuigt over de werkzaamheden:
‘Wat mij verbaasde was dat het proces volledig politiek neutraal was. Er waren drie subgroepen
die diverse thema’s behandelden. De eerste ging over financiële aspecten. Ik leidde de groep over
functies en bevoegdheden. De derde ging over interbestuurlijke relaties, onder leiding van Jim
Wallace. Op het einde van de rit was er geen enkele afwijkende stem. Het was zelfs geen
compromis, het was een akkoord!’ (interview 23 september 2010, D. Edward).
Aspect van bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties
Het behoorde tot de expliciete taak van de commissie om verbeteringen aan de bestaande
bevoegdheidsverdeling voor te stellen, waarbij het behoud van de Britse Unie vast stond.
Onlosmakelijk verbonden hiermee waren de intergouvernementele relaties , die met de komst van
asymmetrische regeringen voor nieuwe uitdagingen stonden (Cairney 2010). De SNP preferentie van
onafhankelijkheid
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werden de basisassumpties in de Calmanaanbevelingen behouden. Het resultaat is dus sterk
padafhankelijk.
‘Al snel bleek dat er niet veel mis was met de originele bevoegdheidsverdeling. Als je ervan uitgaat
dat de unie moet worden gecontinueerd en specifieker dat er een voorafgaand akkoord was over
het behoud van een ‘Social Union’ waren de marges waarbinnen wijzigingen mogelijk waren
redelijk klein‘ (interview 23 september 2010, D. Edward)
De door de commissie voorgestelde wijzigingen met betrekking tot bevoegdheidsverdeling en
intergouvernementele relaties waren minimaal. De aanbeveling werd gemaakt om volgende
bevoegdheden te regionaliseren: controle over airguns, de regulering van de Schotse
parlementsverkiezingen, snelheidsbeperkingen en alcohollimieten voor bestuurders. Daarnaast
wordt hernationalisering aanbevolen voor volgende aspecten: voedseletikettering, het onvermogend
verklaren bedrijven, definitie van ’charity’ en ‘charitable purpose’ en het herstellen van de
bevoegdheid van Westminster op de controle van beroepen in de gezondheidszorg. Het meest
centrale aspect van Calman was de uitbreiding van fiscale en financiële bevoegdheden van het
Schotse parlement. Uitgebreidere belastingsbevoegdheden zouden het Schotse parlement
verantwoordelijk maken voor de inning van ongeveer een derde van de regionale uitgaven en
daarnaast een beperkte Schotse bevoegdheid om te lenen. De Commissie maakte de keuze om de
bestaande bevoegdheidsverdeling, zoals ze in 1998 werd geïmplementeerd, te behouden en koos er
dus niet voor om grote strategische wijzigingen aan te bevelen. Mogelijke grotere constitutionele
wijzigingen zoals controle van het Schotse parlement over de Schotse constitutie81, het beter
afstemmen van bevoegdheidsverdelingen in de sociale zekerheid82 en het geven van regionale
hefbomen om het economisch beleid83 vorm te geven, bleven uit (Trench 2009). Het Calman rapport
is dus geen innovatieve visie op devolution of een grondige herziening van de bouwstenen van
devolution. Er is wel een bevoegdheidsuitbreiding, maar zeker geen devolution max (Trench 2009).
Op het moment van de start van Calman was het nog niet duidelijk dat uiteindelijk heel wat
aandacht naar intergouvernementele relaties zou gaan. Bij de bespreking van andere aspecten kwam

81 Over de belangrijste aspecten van de Scotland Act heeft het Schotse parlement geen bevoegdheden.
82 Er zijn problemen mogelijk door interacties tussen het voornamelijk distribitieve karakter van de regionale aspecten van de sociale
zekerheid (gezondheid, huisvesting, persoonlijke sociale diensten) en herverdelende aspecten zoals de uitkeringen in de sociale zekerheid
die niet geregeionaliseerd zijn. Toch werd niet geopteerd voor een homogenisering van bevoegdheidspakketten in de sociale zekerheid.
Eventuele problemen moeten worden opgelost door de versterking en formalisering van intergouvenementele relaties, die Calman wel
uitdrukkelijk opneemt.
83 De Calman aanbevelingen blijven vasthouden aan een eengemaakte Britse economische markt.
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dat nochtans vaak bovendrijven. Het thema heeft ook aan belang gewonnen met de nieuwe realiteit
van incongruentie tussen de regeringen in Londen en Edinburgh. Precies daarom vond hierover een
debat plaats en zijn een aantal aanbevelingen gemaakt (interview 20 september 2010, J. Callagher).
De commissie beval een herziening van de aanpak van de bestaande praktijken in
intergouvernementele relaties in het VK aan. De bestaande samenstellingen van de Joint Ministerial
Committees (JMC’s) (plenair, binnenlands en Europees) moesten meer systematisch en
geformaliseerd werken. Daarnaast wordt een uitbreiding met een nieuwe ‘financiële JMC’
aanbevolen, gebaseerd op de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de ministers van financiën die
vandaag nog buiten het JMC kader plaatsvinden. Daarnaast worden meer contacten en
samenwerking tussen de parlementen in Holyrood en Westminster aanbevolen, met een
gemeenschappelijke permanente parlementaire commissie die over dit thema werkt.
Gezien de erg verschillende visies van de politieke SWP’s in Schotland is het toch opmerkelijk
dat een sterke consensus werd gevonden. De visies van devolution max bij Libdem (Commission
2006), het ondersteunen van de status quo bij Labour (Labour 2007) en een verleden van sterke
tegenstand tegenover devolution van verschillende Conservatieven bleek toch een compromis op te
leveren. De samenstelling van de commissie, met name een belangrijke aandeel ‘partijloze’ experten
en ervaren politici die wel door de partijen werden aangeduid, maar onder persoonlijke titel werden
verondersteld te handelen, bleek een vruchtbare methode. De dynamiek is daarbij volledig anders
dan bij rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen, al dan niet achter gesloten deuren, zoals in
de Belgische, Spaanse en Duitse cases het geval was.
Precies omdat de Schotse administratie als voornaamste prioriteit de National Conversation
had, was er een belangrijke rol weggelegd voor de administratie in Londen (eerder dan voor de
administratie in Edinburgh) in het proces van constitutionele herziening belichaamd door Calman
Commissie/Scotland Bill. Het ministerie van justitie in Londen speelde een centrale rol. De algemeen
secretaris devolution, Jim Callagher, was de drijvende kracht achter de commissie (interview 22
september 2010, Ch. Jeffery). De Schotse administratie getuigt dat sinds de verkiezing van SNP in
2007 er op een meer systematische manier naar de constitutionele settlement is gekeken en hier ook
extra middelen voor uitgetrokken werden in de regionale administratie.
‘Het was duidelijk dat de constitutionele ambitie van de SNP regering verschillend was en dit ook
consequenties had voor de werking van de ‘constitutional unit’ in Edinburgh. We werkten hiervoor
ook dagelijks samen met de Scotland Office en mensen in Londen. Via hen worden ook alle
samenwerking met Whitehall departementen geregeld. De Scotland Act bevat flexibele
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mechanismen, zowel voor executieve als legislatieve bevoegdheden en taken. Het is geen
statische constitutionele setting. Met het aantreden van SNP was op dat moment ook een
splitsing in het team omdat er een nieuwe unit kwam die de White Paper schreef en die later zich
bezighield met de National Conversation en het wetsvoorstel van het referendum. In dezelfde
periode werd de Calman commissie opgezet, maar de samenwerking hiermee was eerder
minimaal.’ (interview 21 september 2010, V. Glynn en G. Byrne).
Interactie SNP regering en Calman commissie
Op 7 mei 2008 stuurt de voorzitter van de Commissie, Sir Calman, een brief naar Schots ministerpresident Salmond met de vraag voor medewerking en input van de Schotse overheid in de
commissiewerkzaamheden (Sir Calman 2008). In deze brief stelt Sir Calman ook dat de Commissie de
werkzaamheden en resultaten van de National Conversation zal bestuderen. Hij vraagt concreet dat
Salmond en zijn ministers hun visies en ervaringen willen delen met de commissie, zelf bijdragen in te
dienen en persoonlijk te komen getuigen. Daarnaast vraagt hij de medewerking van de administratie
in de levering van actuele data. Hij stelt dat hij begrijpt dat de administratie professionele loyauteit
aan de ministers verschuldigd zijn, maar vraagt van hun grote expertise te kunnen gebruikmaken. Sir
Calman sluit de brief af met de vraag voor een persoonlijke ontmoeting om de werkzaamheden van
de Commissie te bespreken.
Op 22 mei 2008 antwoordt Alex Salmond en benadrukt dat de Schotse overheid het
parlementaire voorstel tot oprichting van de commissie niet heeft ondersteund. Salmond stelt dat de
commissie aanbevelingen zal maken die uitdrukkelijk de positie van Schotland binnen het VK
bevestigen. Door onafhankelijkheid uit te sluiten is naar zijn mening de commissie minder open dan
de eigen National Conversation, die alle constitutionele opties in overweging neemt. Salmond nodigt
de Calman-commissie uit om een bijdrage te doen in de National Conversation en zo een potentiële
derde constitutionele optie te vormen in het toekomstige referendum over de constitutionele
toekomst van Schotland. Salmond stelt dat de visies van de Schotse regering en ministers te vinden
zijn in de paper ‘Choosing Scotland’s Future’ en dat de visies van zijn partij over deze zaken
welbekend zijn. Hij stemt toe dat de Schotse administratie antwoorden formuleert op de vragen van
de commissie, maar dat de prioriteit wordt gegeven aan ondersteunen van de Schotse regering.
Er is ook communicatie geweest in de zomer van 2008 tussen het secretariaat van de
commissie (Paul Ket) en het hoofd van het National Conversation Team (Donald Cameron) waarbij op
de concrete vragen van de commissie werd geantwoord door de Schotse administratie. Daarnaast
heeft het hoofd van het secretariaat van de commissie een bijdrage aan de National Conversation
157

HOOFDSTUK 5
gedaan met een overzicht van de werkzaamheden van de commissie tot op dat moment, in augustus
2008 (Ket 2008). Concreet wordt in deze bijdrage verwezen naar de overlap die tussen het werk van
de commissie en de National Conversation bestaat, met name in hoofdstuk twee over mogelijke
aanpassingen aan de huidige devolution status.
Er komt opnieuw een vraag tot medewerking aan Salmond in augustus 2008. Voorzitter
Calman is dankbaar voor de samenwerking met het National Conversation team, maar vraagt
uitdrukkelijk een ontmoeting met minister-president Salmond. Het antwoord van Salmond in oktober
2008 is redelijk direct zoals onderstaand fragment aantoont:
‘Ik denk niet dat het veel zin heeft om elkaar te ontmoeten in dit stadium. Ik heb mijn ambtenaren
de toestemming gegeven om contact op te nemen met de jouwe omdat de National Conversation
van de Schotse regering graag alle aspecten en visies meeneemt. Dat is een belangrijk verschil
met de erg beperkte opdracht van uw commissie. Tenzij de commissie op eenzelfde open en
alomvattende manier werkt zoals de National Conversation, twijfel ik eraan of een discussie
tussen ons nuttig kan zijn.’
In december 2008 en januari 2009 schreef Calman opnieuw naar Salmond met de vraag om een
reactie op het interim rapport van de commissie. Tegelijkertijd is er opnieuw een reeks vragen die
Paul Ket van het commissiesecretariaat stelt aan de National Conversation Team.
In april 2009 antwoordt Minister Russell, minister voor cultuur, buitenlands beleid en
constitutie in de SNP regering, op een vraag van de commissie dat hij bereid is om de medewerking
van zijn administratie te verlenen en te antwoorden op concrete vragen. Daarnaast is hij ook bereid
om zelf de bevindingen van de National Conversation toe te lichten en op zoek te gaan naar
gemeenschappelijke aspecten (Russell 2009). Tot echte samenwerking leidt deze intentieverklaring
niet.
De formele reactie van de Schotse regering op de Calman aanbevelingen (Government 2009)
is opmerkelijk met betrekking tot de aspecten van intergouvernementele en interparlementaire
relaties. Met betrekking tot de intergouvernementele relaties (IGR) wijst de Schotse regering erop
dat haar voorkeur uitgaat naar een goede participatie van alle vier de regeringen in de JMC en niet te
sterk te focussen op de bilaterale relaties met Schotland alleen, wat Calman doet. Hoewel Calman
een belangrijke ondersteuning is van de SNP strategie met betrekking tot IGR in de praktijk, wenste
ze niet betrokken te worden en blijft ze kritisch over de Calman focus op de bilaterale in de plaats
van het multilaterale aanpak. Het belangrijkste deel van de aanbevelingen over interparlementaire
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relaties wordt verworpen door de SNP government, hoewel een voor de hand liggende reactie zou
zijn geweest om het aan de betrokken parlementen zelf over te laten om regelingen te treffen met
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Reactie van nationale regering op Calman aanbevelingen
De nationale regering reageerde in november 2009 in de beleidspaper ‘Scotland’s place in the United
Kingdom’ op de Calman aanbevelingen. Hieruit bleek duidelijk dat niet tot implementatie zou worden
overgegaan vóór de nationale verkiezingen in mei 2010. Ook in Schotland wensten de SWP’s de
nationale verkiezingen af te wachten. Een stemming in het Schotse parlement in december 2009 om
snel over te gaan tot implementatie van die aspecten die geen juridische wijzigingen behoeven, werd
tegengehouden door zowel de Schotse Labourparlementsleden als door Conservatieven. Libdem,
Groenen en SNP stemden wel voor. In parlementaire comités in Westminster werden debatten
gevoerd over de revisieprocessen van de devolution, die zowel in Schotland als in Wales
plaatsvonden. In januari 2010 werd het rapport van het justitiecomité van the House of Commons
’Devolution, a decade on’ voorgesteld. Het Comité over Schotse zaken publiceerde een visie in
‘Scotland and the UK: cooperation and communication between governments’. Hiervoor waren er
waren verschillende prominente getuigenissen, onder andere ook door Alex Salmond en Jim
Callagher (director-General for Devolution in the Cabinet Office and Ministry of Justice).
Met de nieuwe coalitieregering onder leiding van David Cameron worden ook de nieuwe
benoemingen in het Scotland Office bekendgemaakt en krijgt de implementatieprocedure van de
Calman-aanbevelingen een doorstart. Het coalitieakkoord stelt het volledige Calman-pakket te zullen
implementeren. Volgens verschillende getuigen was dit een belangrijke eis van de LiberaalDemocraten in de coalitiebesprekingen. De nieuwe coalitieregering maakte de keuze om verder te
gaan dan de Labour beleidspaper ‘Scotland’s place in the United Kingdom’ van november 2009 over
de Calman aanbevelingen, die bepaalde aanbevelingen afwees en onduidelijk was over de
implementatie van andere. In mei 2010 werd de Calman stuurgroep opnieuw bijeengeroepen, onder
leiding van de nieuwe Liberaal Democratische Secretary of State, Danny Alexander (die drie dagen
later vervangen wordt door Michael Moore). Dit berichtte het Scotland Office na een vergadering

84 De visie van de Schotse regering sluit dus eerder aan bij het soort executive of coöperatief federalisme waarvan Duitsland het prototype
is.

159

HOOFDSTUK 5
tussen Scotland Office minister David Mundell (Conservatieven) en Schots Labour leider Ian Gray. De
stuurgroep werd al onder de vorige Britse regering opgericht om de Calman-aanbevelingen te
implementeren en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Conservatieven, Labour en
Liberaal Democraten, zowel uit Westminster als uit Holyrood.
De coalitieregering stelt in de Command Paper bij de Scotland Bill hoe ze alle Calman
aanbevelingen over interbestuurlijke relaties zal implementeren en toont de intentie om coöperatief
mee te werken om betere coördinatie, communicatie en wederzijds respect te creëren tussen de
regeringen. Daarnaast stelt de Command Paper dat het aan de parlementen zelf is om de
aanbevelingen van Calman over interparlementaire relaties ter harte te nemen, maar dat de
nationale overheid hier graag ondersteuning in biedt. De Civil Service Code is op 11 november 2010
aangepast met het oog op meer respect en samenwerking tussen de administraties. Daarnaast
ondersteunen ze ook een Whitehall devolution network waarbij ook de gedecentraliseerde
administraties betrokken worden en wordt een omvattend trainingsprogramma opgezet om de
aandacht voor devolution te vergroten in Whitehall85.
Implementatie van de Calman aanbevelingen
Op 25 november verklaart de Secretary of State for Scotland Moore dat de Scottish Office het
voorstel tot wetgeving op de nationale Schotse feestdag, St.Andrewsday (30 november), zal
voorleggen in het nationale parlement. Het wetgevingsvoorstel ter implementatie van de Calman
aanbevelingen heet de Scotland Bill en geeft het Schotse parlement nieuwe belastings- en
leenmogelijkheden. Omdat het een constitutionele kwestie betreft en gegeven de Sewel Conventie,
treedt het Schotse Parlement op als co-wetgever met Westminster en wordt het door drie kamers
besproken en gestemd. Het House of Lords mag zich enkel over de financiële aspecten uitspreken. De
Scotland Bill zorgt voor een gedeeltelijke implementatie van de Calman aanbevelingen. Daarnaast is
er een Command Paper, waarin de nationale regering gedetailleerd beschrijft via welke instrumenten
ze alle aanbevelingen zal implementeren. Daarbij is er niet enkel oog voor het wettelijke kader dat de
devolution in Schotland vormgeeft, maar ook voor een versterking van de interbestuurlijke relaties
tussen administraties, ministers en parlementen. In het Schotse parlement werd een Scotland Bill
Committee opgericht in december 2010. Ook de House of Commons Scottish affairs committee
behandelt het in 2012. De voorganger van dit comité (in de vorige legislatuur) publiceerde in maart
2010 al een rapport met een visie over de Calman aanbevelingen. Op 10 maart gaf het Schotse

85 Voor alle beleidspapers die verband houden met Scotland Bill zie www.scotlandoffice.gov.uk.
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parlement haar (voorlopige) goedkeuring aan de wet om door Westminster behandeld te worden,
met de opmerkelijke steun van de SNP, die wel een erg grondige herwerking van de tekst in
Westminster vraagt. De Schotse regering verklaart in het legislative consent memorandum86 haar
engagement om constructief mee te werken aan de parlementaire behandeling van de Scotland Bill.
Daarnaast beschrijft de Schotse regering dat er, zoals de procedure voorschrijft87, wel contacten zijn
geweest tussen de Schotse en de nationale overheid, maar dat het consultatieproces niet voldoende
diepgaand is gebeurd alvorens een wetgevingsvoorstel werd ingediend door de nationale regering.
De SNP ondersteunt een eerste (voorlopige) goedkeuring van het Schotse parlement op 10 maart
2011 om door te gaan met de parlementaire behandeling in Westminster, maar formuleert een
aantal fundamentele bezwaren. Ze stuurt aan op een grondige bijsturing van het wetsvoorstel.
Hiermee laat SNP de deur op een kier en kan ze met het oog op de Schotse verkiezingen in mei 2011
het thema van de constitutionele status van Schotland optimaal uitspelen.
Door de verkiezingsoverwinning van de SNP in regionale verkiezingen van 2011 (die haar een
absolute meerderheid opleverde) is de implementatie van de Calman aanbevelingen via de Scotland
Bill echter hoogt onwaarschijnlijk geworden. Een aantal van de Calman aanbevellingen zijn wel al
geïmplementeerd door de beleidspraktijk, zoals een herwaardering en heropleving van de JMC en
het niet langer betrokken zijn van de Britse premier in de benoeming van een permanent secretary to
the Scottish government. Deze aanbevelingen zijn in de praktijk ingevoerd en behoefden geen
juridische wijzigingen. Hoewel samenwerking met de SNP voor alle SWP’s voorlopig moeilijk blijft
(wat blijkt uit de moeilijkheden tot het vormen van een compromis over bijvoorbeeld een
referendum of samenwerking met betrekking tot de Calman-commissie), zijn de preferenties van de
SNP als regeringspartij in haar legislatuur als minderheidsregering ook gewijzigd, en dit in de richting
van de SWP’s. Dit blijkt uit de flexibiliteit in de vraagstelling voor het referendum (en toenadering
door opname van de Calman-optie in het referendumvoorstel) of de grote aandacht die in
beleidspapers aan opties als ‘full devolution’ wordt besteed.
Een SNP parlementslid getuigt:
‘Vijftien jaar geleden was het volgens velen absoluut ondenkbaar om ooit een Schots parlement te
hebben. En kijk waar we sindsdien naartoe zijn gegaan. Heel veel dingen kunnen snel veranderen.

86 Een legislative consent memorandum is de basis voor de behandeling van een wetgevingsvoorstel dat door Westminster wordt
behandeld maar door de Sewel conventie ook door het Schotse parlement moet worden behandeld. Voor procedure zie:
http://www.scottish.parliament.uk/business/legconmem/index.htm)
87De procedure is beschreven in het MoU en DGN10.
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Vijf jaar geleden was het ook ondenkbaar om een Schotse regering met een
onafhankelijkheidsagenda te hebben. Onze oplossing blijft uiteraard onafhankelijkheid, maar
zolang er daarvoor geen meerderheid in het parlement bestaat zijn wij bereid om te discussiëren
over stappen in de goede richting.’ (interview 21 september 2010, A. Allan).
Verschillende getuigen hopen dat de coalitieregering in Londen vandaag een leerproces is voor
samenwerking tussen politieke partijen in Groot-Brittannië en dat deze ervaring met samenwerking
ook de relaties met de gedecentraliseerde entiteiten eenvoudiger zal maken (interview 20
september 2010, D. Crawley). Ik bespreek hieronder het strategisch handelen van de SNP regering
met betrekking tot de Calman commissie, haar werkzaamheden en het finale rapport met
beleidsaanbevelingen. De focus ligt op de aspecten bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele
relaties en loopt tot aan het moment van dataverzameling in oktober 2010.
Mate van conflict
Het regionale strategisch handelen van de SNP regering was vanaf de agendasettingsfase van de
Calman commissie erg conflictueus. De houding van de centrale actor in deze studie krijgt vorm als
reactie op de gebeurtenissen en attitudes van de andere actoren, namelijk de Britse regering, maar
ook de Schotse unionistische partijen. Bij de SNP verklaart men:
‘De SNP was al 18 jaar campagne aan het voeren over dit issue en dit was de eerste verkiezing
ooit die we wonnen. Het was dus een historisch moment. Ook al weten we zeer goed dat niet
iedereen in Schotland zich aansluit bij onze visie en preferenties. We wilden graag een
regeringscoalitie, maar niemand was bereid. De enige echte mogelijke coalitiepartner waren de
Libdems, maar zij weigerden met ons te onderhandelen, precies omwille van een voor ons
centraal aspect, namelijk een referendum over onafhankelijkheid. Ook samenwerking met andere
partijen over constitutionele kwesties is daarom erg moeilijk. En voor SNP was dit zo’n centraal
punt, dat we dit niet wilden opgeven. We waren erg bereid om te onderhandelen en stelden ons
flexibel op. Zo stelden we voor om verschillende vragen te stellen tijdens het referendum, dat
algemeen over de constitutionele status van Schotland kon gaan. We waren dus open om hierover
te onderhandelen, maar dat waren andere partijen niet.’ (interview 21 september 2010, A. Allan).
‘De unionistische partijen zullen altijd erg voorzichtig blijven met de mate waarin ze samenwerken
met de SNP, zolang deze vasthoudt aan onafhankelijkheid. Er is een erg belangrijke historische
drive achter die samenwerking gewoon erg moeilijk maakt.’ (interview 20 september 2010, D.
Crawley)
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De SNP regering als actor heeft een erg non-coöperatieve houding aangenomen88 doorheen het
gehele beleidsvormingsproces. Hoewel ze formeel verklaren aan te moedigen dat ook andere
partijen het debat over de constitutionele status van Schotland voeren, weigeren ze voor de motie
van het Schotse parlement te stemmen die de Calman commissie opricht. Omdat de optie van
onafhankelijkheid a priori werd uitgesloten, was de bereidheid van de SNP regering om mee te
werken, informatie uit te wisselen en een compromis te bereiken minimaal.
Hoewel er na verloop van tijd wat meer communicatie en informatie-uitwisseling bestond
tussen de SNP-regering enerzijds en de Calman-commissie anderzijds, nam de Schotse
minderheidsregering globaal doorheen alle fases van de beleidsvormingscyclus een erg conflictueuze
houding aan. De

actor, de

SNP

regering, was

niet rechtstreeks betrokken bij de

commissiewerkzaamheden. Er waren geen leden met een SNP-partijlink en ook de onafhankelijke
experten hadden in de meeste gevallen geen gedeelde preferentie voor onafhankelijkheid met
Schotland. Vanuit de commissie kwam op verschillende momenten de vraag voor samenwerking met
SNP ministers, een aanbod dat door SNP werd afgewezen.
‘Onze regering wilde niet deelnemen omdat het centrale uitgangspunt het behoud van de
constitutionele status binnen de unie was, wat niet het centrale beleidsobjectief van de SNP is.
Daarnaast wensten ze ook niet mee te werken omdat het huidige regeringsbeleid zou worden
geëvalueerd door de zogenaamde onafhankelijke commissie, die eigenlijk een orgaan van de
nationale regering in Londen is.’ (interview 21 september 2010, V. Glynn en G. Byrne).
‘Er is een grote discussie geweest over hoeveel medewerking onze administratie zou leveren. In
het begin was het idee dat we wel op informatieve vragen van Calman zouden antwoorden, maar
onze eigen National Conversation zouden houden. Als Schots ambtenaar had ik wel wekelijks
informeel contact met de Londense administratie van de Commissie om de planning en agenda te
kennen. Daarnaast hebben we ook formele schriftelijke bijdragen geleverd aan de Commissie en is
Minister Russel ook gaan getuigen. Dit was een beleefde ontmoeting, maar leverde niet veel
nieuws op. De visie van de regering was dat het resultaat toch erg ver van de preferenties van de
SNP zou liggen en dus verkoos ze meer energie te steken in het eigen open proces van National
Conversation.’ (interview 21 september 2010, V. Glynn en G. Byrne).

88 Zoals geoperationaliseerd in de onafhankelijke variabele conflict in het regionale strategisch handelen. Voor concrete operationalisering
zie hoofdstuk drie.
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Het erg conflictueuze, non-coöperatieve handelen van de SNP-regering in de Calman commissie staat
in schril contrast met de coöperatieve houding van de Schotse regering in de dagelijkse praktijk van
intergouvernementele relaties in het VK. De explosiviteit en vijandigheid die vele hadden verwacht in
interbestuurlijke relaties na 2007 bleef grotendeels uit (Trench 2008, 2009). De SNP-regering heeft
ervoor gekozen om ‘de regels van het spel’ te aanvaarden en toonde een grote bereidheid om op
korte termijn samen te werken met de nationale overheid, precies om een grotere Schotse inbreng
te hebben, zowel in binnenlandse als in Europese dossiers.
‘Het is redelijk ironisch omdat dit de mechanismen zijn die samenwerking en coördinatie van UKwide beleid moeten stroomlijnen ed. en het is precies de partij die het VK eigenlijk wenst te
verlaten die vandaag energie pompt in het laten werken van het VK als een systeem.’ (interview
22 september 2010, Ch. Jeffery)
De SNP heeft op een erg systematische manier, sterker dan elke voorgaande Schotse regering sinds
1999, gehamerd op het gebruik van de bestaande systemen. De Schotse regeringen geleid door
Labour hebben hier nooit echt voor gepleit.
‘Waarschijnlijk omdat Jack McConnel kon telefoneren naar Gordon Brown of Alistair Darlin als er
een probleem is. Alex Salmond kan niemand opbellen binnen zijn partij en heeft dus nood aan de
bestaande mechanismen om problemen aan te kaarten.’ (interview 22 september 2010, Ch.
Jeffery)
De SNP zorgde voor een revitalisering van de formele intergouvernementele mechanismen in het VK
(die sinds 2002 in onbruik waren geraakt). Schotland mobiliseert ook de andere gedecentraliseerde
entiteiten om meer te participeren en de intergouvernementele relaties echt te laten werken. Dit
was in beperkte mate succesvol. De JMC kwam in juni 2008 opnieuw samen in plenaire zitting (na vijf
en half jaar). Het nieuwe formaat, de JMC domestic, kwam voor het eerst samen in maart 2009 en
opnieuw in mei 2009 (Trench 2009). De werking, het engagement van de betrokkenen en inhoud van
de besprekingen zijn echter nog niet ideaal te noemen.
‘Formalisering van intergouvernementele relaties wordt door alle partijen ondersteund. Ik denk
dat het inderdaad zo is dat het steeds op goodwill en vertrouwen zal blijven steunen tenzij het
politiek systeem wordt veranderd naar een meer juridisch afdwingbaar systeem’ (interview 22
september 2010, Ch. Jeffery)
Onderzoek bevestigt de Schotse ambities om zichtbaar te zijn, in het VK en in Europa (Cairney 2009,
Keating 2010). De SNP regering ijvert voor een activering en formalisering van de bestaande
164

BESCHRIJVING REGIONAAL STRATEGISH HANDELEN
structuren van interbestuurlijke relaties in het VK en dus niet alleen in de JMCEurope (wat in lijn ligt
van de sterke Europagerichtheid van SNP). Hiermee ondersteunen ze ook een principe dat ze
voorheen als oppositiepartij verwierpen. Dit is het principe dat met betrekking tot EU posities er wel
samenwerking is met de regionale regeringen, maar de confidentialiteit centraal staat, en daarmee
ook de mogelijkheid tot parlementaire controle verdwijnt. Deze pragmatische en confidentiële
houding van de SNP is erg opmerkelijk, maar heeft toch niet tot een toenadering gezorgd met de
Labour regering of de Schotse unionisten. Ook zorgde deze praktijk van samenwerking in dagelijkse
dossiers niet voor een substantiële vergroting van het vertrouwen of informatie-uitwisseling inzake
het debat over de constitutionele status van Schotland.
Een belangrijke wijziging in de attitude van alle actoren trad op na mei 2010 met het
aantreden van de Cameron regering. Nieuw is de dialoog die bestaat met de Schotse regering over
dit dossier. Deze nieuwe piste is het rechtstreekse gevolg van de constructieve gesprekken tussen
David Cameron en Alex Salmond meteen na het aantreden van de regering Cameron. Verwijzend
naar de respect agenda van David Cameron en zijn nieuwe coalitieregering is er vanuit Londen meer
aandacht voor de specifieke vragen en belangen van de subnationale entiteiten. De intentie van
zowel de SWP’s als de SNP bestaat dus om samen te werken voor de implementatie van Calman, wat
in de fase van agendasetting, beleidsformulering en besluitvorming (onder Labour regering van
Gordon Brown) grotendeels afwezig was.89 Uiteraard is er wel nog terughoudendheid en probeert de
SNP een meerlagige strategie van regeringspartij op het regionale niveau en oppositiepartij op het
nationale niveau uit te spelen. Dit gebeurt vooral met betrekking tot de fiscale aspecten, waarover
de SNP erg kritisch blijft, maar voor de aspecten waarop dit proefschrift focust bestaat duidelijk een
minder conflictueuze houding dan in de voorgaande fases van de beleidscyclus.
De Scottish Office minister Mundell verklaart:
‘De implementatie van de Calman aanbevelingen is erg belangrijk voor Schotland. We hebben nu
duidelijk het engagement getoond om met de Schotse regering te praten over hoe we hieraan
best verderwerken en het is zinvol dat de stuurgroep blijft samenkomen om de dialoog tussen alle
belangrijkste partijen te garanderen.’ (Press Release Scotland Office 26 mei 2010).
De Schotse regering vindt de Calman commissie en de Scotland Bill (die de implementatie ervan
moet waarborgen) een gemiste kans, maar biedt wel zijn volledige medewerking voor die aspecten

89 De situatie verandert opnieuw helemaal nadat Salmond op een absolute meerderheid kan rekenen in het Schotse parlement. De
onderzoekscasus loopt echter niet tot aan de Schotse verkiezingen van 2011 die deze onverwachte uitslag met zich meebrachten.
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die ze ondersteunt (Scottish Government News release 30/11/2010). Er is contact tussen de Schotse
administratie en het Scotland Office en ook via de besprekingen in de parlementen (zowel
Westminster als Holyrood) is er informatie-uitwisseling (interview 21 september 2010, A. Allan)
(interview 21 september 2010, V. Glynn en G. Byrne). Dit zijn allemaal kenmerken van een minder
conflictueuze houding van de Schotse regering dan in de voorgaande fases van de beleidscyclus. Dat
geldt bij uitstek voor de aspecten opgenomen in de casusselectie van dit proefschrift, namelijk
bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties. Salmond stelt verheugd te zijn met
bijkomende bevoegdheden waar er inderdaad een consensus voor verandering over bestaat, maar
vindt dat Schotland meer verdient dan de vraag van Westminster om een blanco cheque te
ondertekenen voor de implementatiekosten van de belastingsbevoegdheden. Het zijn voornamelijk
de fiscale aspecten, de kern van deze hervorming, waartegenover de SNP zich verzet. Salmond
noemt de Scotland Bill dan ook ‘Calman minus’. (Scottish Government News release 30/11/2010).
De Schotse regering heeft nooit volledig willen meewerken aan de Calman Commissie,
omwille van de uitsluiting van onafhankelijkheid die a priori werd ingeschreven in haar opdracht.
Toch moet worden gesteld dat de SNP regering wel een kentering heeft meegemaakt in haar
strategisch handelen, zowel met betrekking tot de constitutionele status van Schotland in z’n
algemeenheid als in het kader van de Calman-commissie in het bijzonder. Zelf getuigen
vertegenwoordigers van de SNP dat ze meer flexibiliteit hebben getoond, maar dit toch nog niet tot
echte compromissen of samenwerking met de unionistische partijen heeft geleid. (interview 21
september 2010, A. Allan) (interview 21 september 2010, S. Getthins).
Er was een toenadering door de Calman-oplossingen mee te nemen in de beleidspaper Your
Scotland, Your Future, ook al was er geen actieve bijdrage tijdens het proces zelf. Ook de finale
uitwerking van het voorstel tot referendum nam de Calman-aanbevelingen als potentiële
constitutionele uitkomst mee (interview 21 september 2010, V. Glynn en G. Byrne). Een SNP
vertegenwoordiger heeft de impressie dat het binnenlands klimaat in het VK veel minder gespannen
is dan in andere landen met regionale entiteiten dit zichzelf als stateless nation beschouwen, zoals
bijvoorbeeld de relatie tussen Catalonië en Madrid.
‘En als we op een dag onafhankelijkheid bereiken zal onze eerste partner en best friend nog
steeds Engeland zijn. Er is een zeer sterke relatie. Het debat over onafhankelijkheid gaat niet over
etniciteit of taalverschillen. Er is ook geen geschiedenis van interetnisch geweld en de religieuze
breuklijnen die Noord-Ierland kenmerken ontbreken in Schotland.’ (interview 21 september
2010, S. Getthins).
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De fundamentele reden is dat mensen in Schotland wel klagen over England, maar de United
Kingdom heeft verschillen altijd getolereerd. Je zou nooit, onder geen enkel geval, een
constitutioneel hof hebben in het VK dat stelt dat Schotland niet mag zeggen dat het een natie is,
wat de Catalanen wel meemaakten‘ (interview 23 september 2010, D. Edward).
De factor ‘mate van conflict’ in het regionaal strategisch handelen van de Schotse regering bevindt
zich aan de conflictueuze kant van het continuüm. Hoewel er gedurende sommige periodes in de
beleidscyclus (en dan voornamelijk in de laatste fases) wat meer bereidheid tot samenwerking kwam
in het gedrag van de SNP minderheidsregering, wijzen de drie indicatoren in dezelfde richting. De
informatiedoorstroming en communicatie tussen de Calman actoren en de Schotse regering was
afwezig of liep stroef. De wil om tot een onderhandeld akkoord te komen met de centrale regering
over de constitutionele positie van Schotland is er nooit geweest bij Salmond en zijn regering. De
voornaamste reden is misschien wel het gebrek aan vertrouwen (derde indicator van conflictueus
gedrag) tussen de SNP en de andere Britse partijen.
Het regionale strategisch handelen van de SNP regering was vanaf de agendasettingsfase van de
Calman commissie erg conflictueus. Alle drie de indicatoren die deze variabele meten wijzen hierop.
Europeanisering
De visie van de SNP regering op de toekomstige constitutionele status van Schotland en het
strategisch handelen hierover, heeft een sterke focus op de EU. Er is bijzonder veel aandacht voor de
gevolgen van de verschillende constitutionele opties voor de relaties in de meerlagige
bestuurscontext: zowel binnen het VK, maar ook als onafhankelijke lidstaat van de EU. Al in de fase
van agendasetting staat de Europese inbedding als best mogelijke constitutionele optie centraal. Er
wordt veel aandacht besteed aan het Europese thema, maar diepgang ontbreekt grotendeels in de
uitwerking van de voorstellen. De verschillende SNP beleidsdocumenten in het kader van de National
Conversation hebben weinig oog voor eventuele praktische of juridische problemen waarop hun
voorstellen kunnen stuiten. Zo heeft de SNP een wat naïeve en praktisch onrealiseerbaar
stellingname over het gemeenschappelijk visserijbeleid. De SNP regering vindt dat de Europese
bevoegdheid voor het gemeenschappelijk visserijbeleid beter terug in handen zou komen van de
lidstaten en dus voor Schotland in Schotse handen. Ook de mogelijke juridische struikelblokken naar
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Europees lidmaatschap bij een eventuele afscheuring van het VK, worden door de
beleidsdocumenten in het kader van de National Conversation nooit echt behandeld (Trench 2009).90
Ook met betrekking tot de aspecten bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele
relaties is de SNP zich erg bewust van de beperkingen van de huidige constitutionele status. De SNP
regering is van mening dat de problematiek van bevoegdheidsverdeling en deze van
intergouvernementele

relaties

onlosmakelijk

met

elkaar

verbonden

zijn.

Zowel

door

bevoegdheidsoverlappingen als door Europeanisering en globalisering, kan niet over de
constitutionele

status

van

Schotland

binnen

het

VK

worden

gesproken

intergouvernementele en interparlementaire relaties onder de loep te nemen.

91

zonder

de

Vanaf haar

aantreden als minderheidsregering stond het ontwikkelen van een eigen Schotse strategie naar
Europa toe centraal, zowel direct als indirect (via samenwerking met de nationale overheid). Er is
binnen de partij veel studiewerk gebeurd waardoor een uitgebreide kennis en bewustzijn van de
beperkingen en mogelijkheden die Europese integratie met zich meebrengt bestond bij SNP actoren.
De visie van de SNP overheid met betrekking tot intergouvernementele relaties en
bevoegdheidsverdelingen binnen het VK is dat geen andere optie dan onafhankelijk lidmaatschap
van de EU voor Schotland de mogelijkheid biedt om goed beleid voor de burgers te brengen. Het
‘Action Plan on European Engagement’ stelt letterlijk dat de echte ambities van Schotland die als
conclusie uit de National Conversation zijn getrokken, enkel kunnen worden vervuld bij volledige
onafhankelijkheid met alle rechten als volwaardige EU lidstaat. Daarnaast was er ook aandacht om
van andere Europese regio’s in gelijkaardige situaties te leren. Zo is de SNP-visie op fiscal federalism
ontleend aan het Baskische model. Dit is een kenmerk van een geëuropeaniseerde strategie.
‘Er is een debat geweest in de partij. Het moet een werkbare oplossing zijn en we beseffen nu we
in een regering zitten maar al te goed dat de steun van andere partijen nodig is om überhaupt iets
te kunnen bereiken. We willen uiteraard nog steeds onafhankelijkheid, maar zijn ook al blij met
stappen in de goede richting en gaan daarom ook naar buitenlandse voorbeelden kijken om de
constitutionele status van Schotland aan te passen. We hebben ook een bijeenkomst in het kader
van de National Conversation in Brussel gehouden, precies om het belang van EU voor ons aan te
tonen. (interview 21 september 2010, S. Getthins).

90 Door het ontbreken van precedenten waarbij afgescheurde Europese regio’s zelfstandige lidstaten worden bestaat hierover
onduidelijkheid.
91 Dit was ook de reden om een werkgroep op te richten in de Calman commissie die deze relaties zou bespreken (interview Wallace).
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Er is ook een afzonderlijke paper met de visies op Europees en buitenlands beleid. Hierin wordt de
relatie met Europa uitgebreid beschreven en de gevolgen van de binnenlandse constitutionele opties
voor het Schotse functioneren in Europese fora (direct en indirect) beschreven. Er wordt dus een
inschatting gemaakt van de consequenties van Europeaniseringsprocessen voor de noodzakelijke
samenwerkingsmechanismen tussen de regionale en nationale bestuurslaag. Bij de SNP drukt men
zich hierover als volgt uit:
‘We willen een Schotse minister die de leiding neemt in zaken die voornamelijk Schots belang
inhouden, ook wanneer ze in Europa worden behandeld. Het probleem vandaag is dat er in
Westminster een cultuur heerst dat ze alle macht in handen hebben en er te weinig rekening
wordt gehouden met Schotland. Onze ideale oplossing is onafhankelijkheid en tot we daar zijn
moet er echt een input zijn van Schotland in nationale EU-standpunten. En de leiding door Schotse
minister voor bijvoorbeeld visserij, uiteraard in samenwerking met de andere regionale en
nationale ministers. Het kan roteren…of flexibel worden afgesproken. Eigenlijk is het in het
voordeel van alle partijen omdat de expertise van de devolved administrations nodig is en finaal is
het toch in het globale Britse belang. Het probleem vandaag is dat sommige UK ministers
weigeren een Schotse minister het woord te laten nemen, ook al moeten ze zelf vroeger weg en is
er geen enkele andere minister aanwezig. En dit is een probleem in cultuur, mentaliteit en
vertrouwen. En dit is niet compleet nieuw sinds de SNP aan de macht is. Ook vroeger onder
congruente regeringen gebeurden dit soort zaken.’ (interview 21 september 2010, S. Getthins).
‘Ik heb wel de indruk dat het moeilijker werd voor de administratie in Schotland na 2007 om een
even open relatie te hebben als ervoor. Dat kan ook zijn omdat de huidige regering veel grotere
ambities had m.b.t. de EU dan de vorige. De vraag is of niet elke Scottish administration een pushback zouden ervaren vanuit Londen als ze zo actief probeerden te zijn in een domein waar veel
exclusief VK materie is. En dat het dus niet noodzakelijk met SNP op zich te maken heeft. Het is
heel moeilijk om hier meteen conclusies aan te verbinden. Ik denk wel dat het duidelijk is dat het
ontbreken van politieke links niet hielp om het vlotter te doen verlopen. Van het begin was de SNP
government erg gedecideerd om actief te zijn in EU aspecten en dit werd niet echt hartelijk
onthaald in Londen.’ (interview 21 september 2010: V. Glynn en G. Byrne).
Tijdens de bespreking van intergouvernementele relaties en bevoegdheidsverdelingen binnen het VK
was wel degelijk een Europese reflex aanwezig. De gevolgen van de meerlagige (Europese)
bestuurscontext werden meegenomen in het binnenlandse debat over de Schotse constitutionele
status. In de besprekingen over het huidige functioneren en het toekomstig verbeteren van zowel
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intergouvernementele relaties als bevoegdheidsverdeling werd rekening gehouden met Schotse
prioriteiten en belangen bij de Europese beleidsontwikkeling, maar ook met het goed en correct
implementeren van die domeinen die geregionaliseerd zijn.
Het MoU, de Concordats en de JMC’s vormen de centrale instrumenten van
intergouvernementele relaties tussen Schotland en het VK. In het verleden is het gebruik hiervan wat
verwaterd, maar de best functionerende JMC bleef steeds diegene die zich buigt over Europese
zaken. De SNP regering heeft getracht het bestaande systeem grondig te herzien, maar hiertoe werd
geen bereidheid gevonden bij alle vier de onderhandelingspartijen. Op het moment dat de Calmancommissie de aanbeveling maakt om de bestaande intergouvernementele relaties te formaliseren en
te expliciteren neemt de Schotse regering initiatieven die deze aanbevelingen reeds implementeren.
‘Er zijn wel enkele kleinere overwinningen geboekt binnen de realiteit van de Britse constitutionele
setting. Er zijn meer bevoegdheden voor alle devolved administrations om de agenda van de JMC
te bepalen, papers in te dienen, te bepalen wanneer bijeenkomsten plaatsvinden,… Dit zijn kleine,
process-driven arrangements. De Schotse regering beseft dat ze de constitutionele setting niet
eenzijdig kan wijzigen en hanteert een incrementele strategie die Schotland garanties biedt om
betrokken te worden in beslissingen met gevolgen voor Schotland, zowel in Londen als in Brussel.’
(interview 21 september 2010: V. Glynn en G. Byrne).
Salmond heeft de JMC nieuw leven in geblazen en werkt zo binnen de huidige bestuurlijke
organisatie van het VK. Een belangrijke uitdaging van de huidige regering is bewijzen dat ze
competent is en effectief zaken kan bereiken voor Schotland en dit kan alleen door goede
samenwerking met de nationale regering, Dit doet ze dan ook, zelfs al zijn er belangrijke politieke
meningsverschillen en zullen er publieke conflicten zijn. Op een persoonlijk niveau is er een goede
vertrouwensband en wil de Schotse regering in de eerste plaats een betrouwbare partner zijn.
‘Er wordt veel aandacht besteed aan de Europese implicaties voor alle Schotse beleidsdomeinen.
Het is uiteraard niet eenvoudig om steeds deze Europese reflex te hebben en voor domeinen waar
er een sterke band is zoals voor landbouw werkt het goed, terwijl het voor andere, mindergeëuropeaniseerde beleidsdomeinen minder voor de hand liggend is.’ (interview 20 september
2010, D. Crawley).
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De strategie in het constitutionele debat is in sterke mate geëuropeaniseerd, waarbij de visie van de
SNP is dat alleen onafhankelijkheid en Schots Europees lidmaatschap garanties biedt op een goede
Schotse belangenverdediging. Er worden in beleidspapers wel ‘full devolution’-oplossingen
aangereikt in het kader ven bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties, waarbij de
mosterd ook in andere gedecentraliseerde EU lidstaten wordt gehaald.

EU-coördinatie
Naast het aspect van bevoegdheidsverdeling en de intergouvernementele relaties komt het
strategisch handelen van de SNP regering ten aanzien van een tweede aspect aan bod, namelijk
coördinatie en implementatie van het EU-beleid. De preferenties van de Schotse regering enerzijds
en de Calman commissie anderzijds over de rol van Schotland in het EU-wetgevingsproces zijn op het
eerste zicht onverzoenbaar. De kern van deze standpunten is Schotland als onafhankelijke lidstaat in
de EU versus een versterkte rol voor Schotland in de samenwerking met het VK in Europese dossiers.
Maar in de praktijk blijkt, zowel uit het gedrag van de Schotse regering sinds haar aantreden in 2007
als uit de ondersteuning van de implementatie van een aantal Calman aanbevelingen, dat er wel een
overlap bestaat. Zo is er bijvoorbeeld de gedeelde visie over de vanzelfsprekendheid van de
aanwezigheid van Schotse ministers in de Britse delegatie met spreekrecht op Europese
Raadsformaties, weliswaar binnen de UK-line en met betrekking tot geregionaliseerde
bevoegdheidsdomeinen. Deze Calman-aanbeveling is reeds geïmplementeerd door de recente
aanpassing aan het MoU in 201092, waarvoor de Schotse regering duidelijk vragende partij was.
De Command Paper bij de Schotland Bill bevestigt dat de Britse regering meer en beter zal
samenwerken met de regionale regeringen om een sterkere input in EU-zaken te garanderen. Dit
gebeurt zowel door bilaterale contacten als door de JMC-procedures. De nationale regering
garandeert dat regionale administraties aanwezig mogen zijn en het woord mogen nemen tijdens
EU-raden, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet toe te staan. Er zijn dus wel intenties van alle
partijen, maar de bereikte formalisering van de intergouvernementele relaties biedt nog steeds geen
juridisch waterdichte garanties voor de subnationale entiteiten.
‘Het blijft heel moeilijk om voor de Britse situatie verder te gaan dan goede intenties. Omwille van
de asymmetrie en de grootte van Schotland en Wales is het erg onrealistisch om bijvoorbeeld

92 Voor meer informatie zie weblink: http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2010/03/10144425.
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veto’s in te bouwen. Ook een rotatiesysteem voor vertegenwoordigende ministers is ondenkbaar.
Je moet onthouden dat het VK geen federale staat is.’ (interview 20 september 2010, D. Crawley).
De incrementele strategie die de Schotse regering hanteert, kent nog een stap tussen het bereikte
akkoord in het MoU van 2010 en de finale preferentie voor onafhankelijkheid. Deze tussenstap is de
kern van de ‘full devolution’ optie, opgenomen in de SNP-beleidspaper ‘Your Scotland, Your Future’.
Hierin worden wél juridische garanties op inspraak opgenomen, zowel in termen van
vertegenwoordiging als standpuntbepaling. Inspiratie wordt gehaald bij andere subnationale
entiteiten in Europa, zoals in België en Spanje. Daarnaast wordt naar het Duitse voorbeeld verwezen
waar de Bundesrat een gegarandeerde regionale inbreng in het nationale standpunt heeft (Scottish
Government 2009: 110). De preferentie van de Schotse regering in de beleidspaper is dan ook een
gegarandeerde aanwezigheid van regionale ministers van alle devolveds. Door dit systeem is
Schotland niet langer afhankelijk van de goodwill van het VK en kan het een echte gegarandeerde
stem hebben in het EU-beleid. Dit principe (dat een regionale minister het VK vertegenwoordigt) zou
zelfs in de SNP-visie moeten worden doorgetrokken naar andere internationale organisaties of
conferenties. Een concrete uitwerking is hiervoor nooit gemaakt. De Calman-commissie heeft dit
soort full devolution of devolution max oplossing nooit in overweging genomen. De voornaamste
reden die betrokkenen vermelden, is dat het in de constitutionele setting van het VK vandaag
onmogelijk toepasbaar is en indruist tegen de Britse juridische tradities.
Er wordt door de SNP geen melding gemaakt van de problematische situatie voor de Engelse
regio’s, waarvan de rechten in dit systeem compleet worden miskend. De bevoegdheidsverdeling in
België, Spanje of Duitsland (waar de SNP haar mosterd haalt) is evenmin helemaal symmetrisch,
maar de constitutionele setting is onvergelijkbaar met de grote constitutionele asymmetrie die in het
VK bestaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bij een onuitgewerkt idee blijft. Er wordt geen
keuze gemaakt voor bijvoorbeeld een rotatiesysteem voor vertegenwoordiging naar Belgisch of
Spaans model of voor een gegarandeerde input in het standpunt naar voorbeeld van de Duitse
Bundesrat. Uit interviews met SNP partijleden, maar ook met andere politieke actoren blijkt deze
piste van full devolution voor het EU beleid nooit als realistisch alternatief besproken te zijn, noch in
de National Conversation, noch in de Calmancommissie.
Ook in de recentere SNP-beleidspaper ‘Action plan on European engagement’ van februari
2010 blijft de Schotse regering stellen dat de enige echte oplossing voor het probleem dat vandaag
bestaat, namelijk dat Schotland geen rechtstreekse belangenverdediging kan hebben in de
ministerraad maar steeds in samenwerking met het VK moet werken, onafhankelijkheid voor
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Schotland is. De Schotse regering uit duidelijk de intentie om, tot deze ideale optie van
onafhankelijkheid is bereikt, op een actieve en constructieve manier samen te werken met de
nationale overheid in EU zaken en verwacht een wederzijds engagement. Dit is ook precies wat ze in
de praktijk heeft gedaan sinds haar aantreden in 2007 en wat ze heeft gedaan in de
implementatiefase van de Calman aanbevelingen over dit thema (Cairney 2010). Het ‘Action plan on
European engagement’ verwoordt deze intentie om actief mee te werken in de JMC(E) en haar
procedures te verbeteren zodat het orgaan een echte conflict oplossende functie kan hebben en het
kanaal vormt waarlangs regionale overheden dossiers kunnen aankaarten bij de nationale overheid.
De samenwerking met de andere gedecentraliseerde entiteiten is voor de Schotse regering belangrijk
om te garanderen dat met alle standpunten rekening wordt gehouden. Een respondent getuigt:
‘Ik zie niet in dat een systeem met juridische garanties wenselijk is of een uitweg zou bieden. Je
kan niet zeggen dat de regionale minister X-aantal keren de UK stoel mag innemen omdat je geen
idee hebt wat er op de agenda zal staan. Eventueel mogelijk is een soort juridische verplichting
om samen een gemeenschappelijk standpunt voor de EU ministerraden op te stellen. Maar het
Britse systeem is niet klaar voor zo’n aanpak en zou het ook niet wenselijk achten omdat het
tegen de bestuurlijke cultuur ingaat. De nationale overheid heeft instinctief een erg centralistische
kijk, precies omwille van het asymmetrische karakter van devolution en de dominantie van
England. Ze denken ook dat ze erg goede onderhandelaars zijn in Brussel en veranderingen in het
systeem brengen dit in gevaar. Er zou veel weerstand zijn in Londen om een formele inspraak met
juridische verplichting. Vandaag staat het explicieter in het MoU, maar gemeenschappelijk
standpunt betekent niet dat alle partijen akkoord moeten gaan. Het is een erg moeilijke oefening
uiteraard.’ (interview 20 september 2010, D. Crawley)
Mate van conflict
Vanuit historisch oogpunt is de SNP regering eenduidig over haar constitutionele oplossing voor een
ideale EU-coördinatie en betrokkenheid van Schotland in het EU-beleid. Alleen onafhankelijkheid
biedt de mogelijkheid om een directe Schotse inbreng te hebben in de Europese beleidsontwikkeling.
Dit standpunt is onverzoenbaar met de Calman-uitgangspunten, waar SNP dan ook alle medewerking
weigerde. De Calman-aanbevelingen over EU-coördinatie hierover werden geïmplementeerd in de
herzieningen van het MoU, waarvoor de SNP regering haar medewerking verleende. Zowel in haar
retoriek als in haar gedrag bleek de Schotse SNP regering over dit thema de voorbije jaren een stuk
coöperatiever dan zou kunnen worden verwacht. Zo biedt de SNP, naast deze ideale oplossing ook
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een devolution max optie aan, die verbeteringen suggereert binnen het VK. Een SNP parlementslid
stelt:
‘Er is maar erg weinig dat kan worden gedaan om de positie van Schotland in Europees beleid te
verbeteren. De enige echte optie om een stem te hebben is onafhankelijkheid. Ik zie niet goed
welke reële vooruitgang kan worden geboekt binnen het VK. Buitenlandse voorbeelden als het
Belgische zijn niet realiseerbaar, want er is absoluut geen enkele mogelijkheid, in geen honderd
jaar, dat Londen hier ooit mee akkoord zou gaan. Het is onmogelijk dat London Schotse ministers
zal toelaten te spreken en een ander standpunt te uiten dan de UKline. Het moet uiteraard wel
mogelijk zijn om meer formele consultatie en inspraak te hebben in de bepaling van het nationale
standpunt en hieraan werken we graag mee.’ (interview 21 september 2010, A. Allan).
De dimensie conflict wordt ingevuld aan de hand van drie indicatoren, namelijk vertrouwen in
andere actoren, informatiedeling en –doorstroming en het bestaan van de wil om een akkoord te
bereiken. Deze drie aspecten zijn sterker aanwezig in het Schotse strategisch handelen over de
coördinatie en implementatie van het EU-beleid dan met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling
en intergouvernementele relaties. Hoewel er in de praktijk wel een wil was om samen te werken in
EU dossiers en de Schotse regering vragende partij was in de herziening van het MoU, wilde ze ook
over deze aspecten geen directe samenwerking met Calman aangaan.
Europeanisering
De factor Europeanisering krijgt invulling aan de hand van vier indicatoren die allemaal aanwezig
blijken in het strategisch handelen van de Schotse regering in deze case. Deze Europeanisering werd
ook teruggevonden in de (hierboven beschreven) analyse van het Schotse strategisch handelen over
het thema intergouvernementele relaties en bevoegdheidsverdeling. Net zoals in de andere cases
wordt ook hier een geëuropeaniseerde strategie evidenter wanneer het thema ‘coördinatie en
implementatie van het EU-beleid’ onder de loep wordt genomen. Hieronder geef ik enkele
voorbeelden van deze Europeanisering uit de beleidsdocumenten en het gedrag van de SNPregering.
Het is opvallend dat de Schotse regering in haar beleidsdocument van februari 2010, ‘Action
Plan on European Engagement’, focust op de samenwerking met andere lidstaten bij gelijkaardige
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belangen in concrete beleidsdossiers en haar pijlen dus niet richt op andere regio’s.93 Het strategisch
handelen van de andere bestudeerde regio’s focuste zich vaak in de eerste plaats op soortgenoten,
namelijk andere regio’s met legislatieve bevoegdheden. Een evidente reden is de preferentie van
onafhankelijkheid die centraal staat voor de SNP regering. Zo definieert deze beleidspaper Schotland
ook consequent als een ‘country’ en nooit als ‘region’.
Er zijn verschillende voorbeelden in de beleidspapers van de Schotse regering waaruit blijkt
dat ze over het muurtje gaat kijken naar hoe andere Europese landen of regio’s gelijkaardige
beleidsproblemen

aanpakken,

zowel

met

betrekking

tot

bevoegdheidsverdeling

en

intergouvernementele relaties als in het kader van coördinatie en implementatie van het EU beleid.
Zoals hierboven beschreven gaat Schotland voor de full devolution optie inspiratie halen bij
buitenlandse voorbeelden, met name in Spanje, België en Duitsland.
Maar deze full devolution optie is niet echt doordacht en praktisch onrealiseerbaar. Dat
wordt ook toegegeven in SNP-kringen (interview 21 september 2010, S. Getthins). Dit duidt erop dat
de mogelijkheden voor het wijzigen van de binnenlandse procedures niet altijd even realistisch zijn
ingeschat. De analyse die primair door SNP wordt gemaakt, namelijk dat de enige echte garantie tot
directe Schotse inbreng in EU-besluitvorming onafhankelijkheid is, is realistischer in de Britse
context. Hoewel ook daar mogelijke problemen voor toetreding als nieuwe lidstaat niet voldoende
worden ingeschat. De beperkingen in de Europese context met 27 landen, waarbinnen een relatief
kleine lidstaat als Schotland onvermijdelijk compromissen zal moeten maken, blijven eveneens
onderbelicht.
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon toont de Schotse
regering ook meer aandacht voor het Europees Parlement. Omdat belangrijke Schotse
bevoegdheden zoals visserij, justitie en hernieuwbare energie ook bevoegdheden van het Europees
Parlement zijn, is het cruciaal om hier meer prioriteit aan te geven. Dit is een duidelijke indicatie van
de goede inschatting van de beperkingen en de mogelijkheden om een inbreng te hebben in het EUwetgevingsproces. Omdat de Schotse regering inschat dat de piste van samenwerking met de
nationale regering onvoldoende garanties biedt94, richt ze haar pijlen niet enkel op deze route. Dit

93 Zo besliste de Schotse regering wel lid te blijven van Regleg, het netwerk van regio’s met legislatieve bevoegdheden in Europa, maar
hier minder prioriteit aan te geven dan de voorgaande Schotse regeringen. De reden is dat de Schotse regering Europees lidmaatschap
ambieert en minder wil investeren in de regionale status van Schotland in de EU (interview N. Brown 4 september 2008).
94 In ‘Your Scotland, Your Future’ (p. 80) stelt de Schotse regering dat in het dossier van de hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid de Schotse regering een fundamenteel andere visie heeft dan de Britse regering en hierin dus weinig Schotse inbreng werd
geduld. In dit soort situaties is onafhankelijkheid de enige garantie op echte Schotse belangenverdediging.
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duidt nogmaals op een diepgeworteld wantrouwen tussen SNP enerzijds en unionistische SWP’s in
het VK anderzijds.
Net zoals met betrekking tot het thema bevoegdheidsverdeling en IGR was de strategie van de
Schotse regering in de onderhandelingen over EU-coördinatie sterk geëuropeaniseerd. Hoewel
haalbaarheid van de SNP voorstellen beperkt is, precies door het ontbreken van een realistische de
inschatting van de mogelijkheden en beperkingen in de huidige Schotse meerlagige bestuurscontext.

Waargenomen strategisch handelen in comparatief perspectief
Het strategisch handelen van de SNP minderheidsregering werd beschreven in het herzieningsproces
van de devolution, dat werd belichaamd door de Calman commissie en uitgewerkt in het proces van
Scotland Bill. Dit gebeurde met betrekking tot het thema ‘bevoegdheidsverdeling en
intergouvernementele relaties’ enerzijds en ‘EU-coördinatie’ anderzijds. Het Schotse strategisch
handelen wordt, over de twee cases heen en doorheen de beleidsfases, omschreven als sterk
geëuropeaniseerd en sterk conflictueus. Net zoals voor de Duitse casus is het beleidsproces in de
Britse casus schematisch en vereenvoudigd weergegeven in onderstaande figuur 10. Dit gebeurt aan
de hand van een chronologische weergave van sleutelmomenten en de invulling van de Schotse
strategie op deze momenten. De tijdsdimensie wordt op de X-as weergegeven. De Y-as toont de
score van ‘weinig’ naar ‘veel’ conflict en Europeanisering. De variabele Europeanisering is stabiel
doorheen deze verschillende fases en doorheen beide beleidscases (weergegeven door volle lijn in
figuur 10). De invulling van de dimensie conflict is wel licht variabel doorheen de beleidscyclus.
Globaal was de attitude erg conflictueus, vooral tijdens de agendasetting, de beleidsformulering en
de besluitvorming. In de implementatiefase was de houding van de SNP minderheidsregering iets
minder conflictueus. Het conflict in de Schotse strategie met betrekking EU-coördinatie (zie stippellijn
in
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bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties (zie volle lijn in figuur 10). Deze casestudies
worden bestudeerd tot oktober 2010, het moment van de dataverzameling in het VK. Er zijn
belangrijke aanwijzingen dat de attitude van de SNP in de parlementaire behandeling van de
Scotland Bill nog sterker conflictueus wordt na haar overwinning en parlementaire
meerderheidspositie in 2011. Dit wordt echter niet meegenomen in de analyse omdat data hierover
ontbreken.
In de andere cases werden meer schommelingen doorheen de beleidscyclus waargenomen.
Een verklaring hiervoor ligt in de rigoureuze weigering van de centrale actor, de SNP regering, om
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actief betrokken te zijn in de Calman commissie. Op de dimensie conflict scoort de Schotse case
uiterst op het continuüm. De strategie was conflictueuzer dan de Catalaanse, die zich nochtans ook
aan de pool ‘conflictueus’ van het continuüm bevindt. Het strategisch handelen van de Schotse
regering is het sterkst geëuropeaniseerd wanneer ze in comparatief perspectief wordt geplaatst met
het Vlaamse, Waalse en Catalaanse strategisch handelen. Enkel het strategisch handelen van de
Duitse deelstaat BW in de staatshervorming van 2006 bevatte nog een sterkere mate van
Europeanisering.
Figuur 10: Strategisch handelen Schotland
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Catalonië
Bevoegdheidsverdeling en IGR
Inleiding en preferenties vooraf
Een kantelmoment in de agendasetting waren de verkiezingen van 2003 waarbij vier van de vijf
partijen95 in Catalonië naar de kiezer gingen met de belofte om het autonomiestatuut te herbekijken.
Zelfs de rechts-nationalistische regionale partij CiU, die gedurende haar 23-jarige bestuursperiode
geen initiatieven genomen had96, ondersteunde met haar nieuwe leider Arthur Mas, de plannen voor
een nieuw autonomiestatuut. Het oplossen van het Catalaanse probleem via een grondwetswijziging
was praktisch onmogelijk door de erg stringente procedure en de weigering van de centrale leiding
van de PP om regionale toegevingen te doen. De optie die, mede door de partijpolitieke samenloop
van een socialistische regering in Madrid en een coalitie geleid door socialisten in Barcelona, wel een
uitkomst bood, was een wijziging van het Catalaanse autonomiestatuut.
Een nieuw Catalaans autonomiestatuut was de kern van het coalitieakkoord van 2003 tussen
Catalaanse socialisten (PSC), links-nationalisten (ERC) en de partij van ex-communisten en groenen
(IC-V) (interview 26 februari 2010, J. Ridao). In de legislatuur van 1999 was er wel al een
parlementaire studiegroep die al enkele voorstellen voor een statuutswijziging uitwerkte, maar er
was destijds grote onenigheid tussen de partijen hieromtrent.97 Globaal werden vijf redenen
aangehaald om het bestaande autonomiestatuut van 1979 te herzien. De eerste reden is
ontevredenheid over de staatsontwikkeling door de erg restrictieve interpretatie van de Grondwet
en de juridische obstakels die de Catalanen vanaf het eind van de jaren negentig aanklaagden. Dit
zorgde voor meer conflict in de intergouvernementele relaties, zeker vanaf de absolute PPmeerderheid van Aznar in 2000. Een tweede reden voor de agendering is een formele politieke
erkenning van het verschillende nationale karakter van Catalonië.98 Daarnaast werd een antwoord

95 Enkel PP maakte deze belofte niet.
96 CiU had, in ruil voor toegevingen van SWP zonder absolute meerderheden in Madrid, beloofd geen initiatieven te nemen mbt het
autonomiestatuut. In 2003 had PP een absolute meerderheid en dus niet langer nood aan parlementaire steun van regionale partijen als
CiU.
97De werkdocumenten die toen zijn opgesteld heeft men verlaten en in 2003 startte de discussie van de tekst die het IEA opstelde.
98 Enerzijds is er de symbolische erkenning van Catalonië door de opname van de term ‘natie’ in het Statuut en aspecten als een vlag of
hymne die het historisch eigen karakter van Catalonië onderstrepen. Naast de symbolen werd ook een speciale bilaterale relatie met het
centrum gevraagd omwille van deze uitzonderlijke positie. Dit betreft een speciale behandeling in financiële en fiscale kwesties en
vetomogelijkheden in wetgeving die Catalonië aanbelangt.
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verwacht op enkele zeer concrete vragen met betrekking tot zowel bevoegdheden als financiering
van Catalonië, meteen ook de derde en vierde reden voor de agendering. Met betrekking tot
bevoegdheden was de gemeenschappelijke preferentie van de Catalaanse regeringscoalitie dubbel,
namelijk een bescherming van de bestaande bevoegdheden en het verkrijgen van bijkomende
bevoegdheden. Door het erg ambigue karakter van de gedeelde bevoegdheden percipieerden de
Catalanen veelvuldige inbreuken door de centrale overheid, die gestopt moesten worden.
‘De hervorming van het autonomiestatuut was in de eerste plaats een defensieve actie om
inbreuken van de centrale overheid in regionale bevoegdheden te voorkomen’ (interview 25
februari 2010, L. Bonet).

Daarnaast was een vergroting van bevoegdheden wenselijk, namelijk bevoegdheden die in de
periode van het vorige statuut nog niet bestonden en ook niet door de centrale overheid zijn
voorbehouden volgens de Grondwet. Voorbeelden hiervan zijn immigratie, luchthavens en nieuwe
technologieën. Een vierde reden voor een wijziging van het autonomiestatuut waren klachten over
het financieringssysteem, dat als ongunstig werd gepercipieerd voor Catalonië. De Catalaanse
partijen wilden een meer billijke return voor hun aandeel in de Spaanse financiering, met speciale
aandacht voor het debat over de fiscale balansen. Dit was meteen ook één van de moeilijkste punten
aangezien Catalaanse eisen directe gevolgen hebben voor andere AG’s die veel te verliezen hadden.
En intergouvernementele spanningen bestaan tussen de Catalaanse en de centrale overheid
enerzijds, maar zeker ook tussen de Catalanen en andere AG’s (interview 4 maart 2010, J-M. PérezMedina). Een laatste bundel aan redenen om een statuutswijziging op de agenda te zetten was de
noodzakelijke actualisatie aan een erg veranderende wereld sinds 1979. Nieuwe elementen waren
onder meer de Spaanse integratie in de EU, globalisering, delocalisatie, economische competitie
tussen de regio’s en grootschalige immigratie. Met nieuwe rechten, doelstellingen en uitdagingen,
was het statuut van 1979 onaangepast.
De preferenties van de Catalaanse partijen verschillenden naargelang het gepercipieerde
einddoel van de Spaanse staatsordening. Globaal zijn alle partijen op twee assenstelsels (van Spaans
nationalistisch tot separatistisch enerzijds en politiek-ideologische links-rechts anderzijds) te
plaatsen. Op het eerste assenstelsel vormen PP (Spaans-nationalistisch) en ERC (separatistisch)
uitersten, met PSC, IC-V en CiU tussenin. In de links-rechtsverdeling bevinden PP (rechts) en IC-V
(links) zich als uitersten, met CiU, PSC en ERC tussenin. Onderstaande figuur 11 biedt een overzicht.

179

HOOFDSTUK 5
Figuur 11: Overzicht Catalaans partijlandschap
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In dit onderzoek bestudeer ik het regionaal strategisch handelen van de Catalaanse regering, zijnde
een coalitie van PSC, ERC en IC-V. In hun doelstelling voor een nieuw autonomiestatuut kreeg de
Catalaanse regeringscoalitie steun van de grootse oppositiepartij in het Catalaanse parlement, CiU.
De rechts-conservatieve PP was tegen. De preferenties van alle actoren die een nieuw statuut voor
ogen hadden verschilden. Het nieuwe statuut was voor PSC (en IC-V) vanuit hun federale standpunt
een aanzet om de Spaanse staatsordening in totaliteit te wijzigen. CiU, met een Catalaans
nationalistische visie (en geen federale) wenste met autonomiestatuut een verandering van
Catalonië en niet van Spanje in totaliteit. Dit is een erg verschillend startpunt. Er zijn wel
gemeenschappelijke tussentijdse doelstellingen, maar de finale doelstelling verschilt grondig99.
(interview 23 februari 2010, F. Homs en 24 februari 2010, P. Maragall). ERC is een separatistische
partij en de doelstellingen voor het nieuwe autonomiestatuut waren voor hen dan ook een stap in de
richting van onafhankelijkheid.
Dubbele onderhandeling in Barcelona en Madrid
De procedure voor hervorming van het Catalaanse autonomiestatuut doorloopt twee opeenvolgende
onderhandelingsrondes, gevolgd door een referendum. Een eerste onderhandeling vond plaats in het
Catalaanse parlement, dat met een tweederde meerderheid een voorstel tot wijziging van het
autonomiestatuut formuleerde. Vervolgens begon een tweede onderhandelingsronde in Madrid,

99 Een belangrijke verklaring voor dit verschillende uitgangspunt is dat CiU geen vertegenwoordiging heeft in de rest van Spanje en de PSC
via de moederpartij PSOE hier wel rekening mee moet houden.
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waar zowel het Congres als in de Senaat, bij gewone meerderheid, het Catalaanse voorstel
amendeerden en tenslotte goedkeurden. Een derde goedkeuring was deze van de Catalaanse
bevolking, via een referendum.
Catalaanse parlementaire voorstel
De nieuwe Catalaanse regering wenste dat het ontwerp voor statuut vanuit het regionale parlement
en niet van de regering zou komen100. Een maximale legitimiteit werd beoogd door het betrekken
van parlement, middenveld en burgers van bij de agendasetting. In april 2004 werd door de
Catalaanse overheid een expertcommissie van acht professoren (juristen en politicologen) aangeduid
om de ontwikkelingen in het voorstel te bespreken. Daarnaast waren er in het voorjaar van 2004
publieke hoorzittingen met Catalaanse middenveldorganisaties, experten en vertegenwoordigers van
de uitvoerende macht (Colino 2009). De Catalaanse regering gaf eveneens verschillende
constitutionele juristen in heel Spanje de opdracht om een rapport over de werkzaamheden te
maken. Na de publieke hoorzittingen en de participatie fase, werd het Institut d’Estudis Autonómics
(verder IEA), het studiecentrum voor autonomiestudies van de Catalaanse regering, gevraagd om
concrete tekstvoorstellen en studies te maken die de discussie in het Catalaanse parlement zouden
leiden. Er was toen nog geen ontwerpvoorstel vanuit de Catalaanse regering.
Instellingen als het IEA speelden een erg belangrijke rol in de fase van beleidsformulering. De
directeur, Carles Viver, wordt door verschillende respondenten het brein achter het nieuwe Statuut
genoemd. Viver was in het verleden vice-president van het Grondwettelijk Hof en wist dus precies
wat wel en wat niet binnen de Grondwet zou vallen. Het voorstel dat uiteindelijk in het Catalaanse
parlement is gestemd, was sterk gebaseerd op de IEA-voorstellen (interview 22 februari 2010, H.
López Bofill).
‘In IEA hebben we drafts van alle hoofdstukken gemaakt waarop het parlement dan verder
werkte. Dit instituut is een regeringsinstelling, maar de regering besliste om het in te zetten ter
ondersteuning van de parlementaire werkzaamheden’ (interview 23 februari 2010, C. Viver).
In het Catalaanse parlement werd binnen de ponència de réforma de L’Estatut, een speciale groep
binnen Comissió d'Organizació i Administració de la Generalitat i Govern Local (Commissie voor
bestuurlijke organisatie van de Generalitat en de lokale overheden) met twee vertegenwoordigers uit
elke partij, een voorstel geformuleerd. De vergaderingen van de groep (ponència) startten in februari

100 In tegenstelling tot het Ibarretxe plan van de Baskische regering, dat een quasi onafhankelijkheid inhield en als ongrondwettelijk werd
verworpen.
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2004 en duurden tot juli 2005. De basis voor elk hoofdstuk was door het IEA opgemaakt. Een eerste
parlementair ontwerp kwam er in april 2005, na heel wat discussie (wat tot een uitbreiding van de
tekst leidde). De groep stelde vervolgens het voorstel voor aan de volledige commissie op 21 juli
2005, waar amendementen werden voorgesteld en gestemd.
De coalitie bleef verdeeld, voornamelijk over bevoegdheden gebaseerd op historische
rechten en financieringsmodaliteiten. Uiteindelijk stemden ERC en IC-V samen met de rechtse
oppositie (CiU) op 29 juli 2005 over het eerste voorstel en lieten de PSC in de kou staan, samen met
de Catalaanse PP (La Vanguardia 2005 #5372}. Wanneer het bereiken van een akkoord onmogelijk
leek,

werden

geheime

onderhandelingen

opgestart

tussen

de

Spaanse

premier

(als

vertegenwoordiger van de nationale socialistische partij) Zapatero en de grootste Catalaanse
oppositiepartij CiU, met de Catalaanse socialistische minister-president Pasqual Maragall als
bemiddelaar (Colino 2009). De PSC werd, door de gunstige positie van de CiU als vetoplayer,
gedwongen in te stemmen met een tekst die dichter bij de preferenties van CiU lag (interview 23
februari 2010, F. Homs en 24 februari 2010, P. Maragall). Na een zeer bewogen
onderhandelingsronde werd een akkoord bereikt tussen de drie regeringspartijen en de grootste
oppositiepartij CiU. De enige oppositie kwam van de Catalaanse PP.
Op 28, 29 en 30 september 2005 werd het voorstel van de ponència tenslotte plenair
besproken en gestemd. De finale tekst bevatte een aantal verregaande preferenties van de
nationalistische

partijen

ERC

en

CiU

over

nationalistische

definities,

taalbeleid,

financieringsmodaliteiten, bevoegdheden, bilateralisme, unieke vertegenwoordiging van Catalonië in
staatsinstellingen en het opzetten van een eigen Catalaans fiscaal systeem. De Catalaanse socialisten
probeerden het opbod tussen de twee regionalistische partijen te temperen, maar zijn hierin maar
deels geslaagd. Het was al snel duidelijk dat het verregaande voorstel op verzet zou stuiten, ook bij
de eigen socialistische partijleden in de rest van Spanje. Voor velen buiten Catalonië ging dit
Catalaanse voorstel voorbij de constitutionele limieten van het federalismemodel dat zich geleidelijk
in Spanje had ontwikkeld (Colino 2009).
De ondersteuning van instellingen zoals het IEA werd door alle betrokken partijen
gewaardeerd en het IEA kon op steun over de partijgrenzen heen rekenen. Door zoveel mogelijk
stakeholders te betrekken heerste het gevoel dat dit een erg breed gedragen project was en de
gemeenschappelijke vijand zich in Madrid in de plaats van binnen Catalonië bevond.
‘De manier waarop we hebben gehandeld is speciaal omdat het voorstel niet alleen van de
regering kwam, maar een gemeenschappelijk project was met erg veel stakeholders. Het
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document van het IEA was een zeer ruime interpretatie, die de limieten van een zo autonomievriendelijk mogelijke interpretatie van de Grondwet was. Het was daarna aan het parlement om
een politieke en juridisch sluitende eigen versie van de tekst te maken, maar ze was wel het
startpunt. En de politieke context was moeilijk omdat ERC en CiU duidelijk in een competitie naar
het meest nationalistische standpunt waren verwikkeld wat de tekst erg snel deed evolueren
naar, en volgens sommigen voorbij, de grenzen van de Grondwet. ‘(interview 26 februari 2010, L.
Santos).
Met betrekking tot bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties staat de formulering
van het blindaje (of dubbele bescherming) principe en de bilateraliteit centraal. Blindaje werd door
het IAE ontwikkeld. Het idee is een erg zorgvuldige definitie van Catalaanse bevoegdheden en
functies met als doel de bescherming en vergroting ervan. In de eerste plaats wordt een onderscheid
gemaakt in soorten bevoegdheden, namelijk exclusieve, gedeelde en executieve (zie titel IV van het
autonomiestatuut: bevoegdheden). Daarnaast wordt, door gedetailleerd materias (bevoegdheden)
en submaterias (subbevoegdheden) te definiëren, de interpretatiemogelijkheid van de centrale
overheid die voorbij gaat aan haar basisbevoegdheden vermeden (interview 23 februari 2010, C.
Viver). De lijst van regionale bevoegdheden die in het autonomiestatuut van 1979 in enkele artikels
werd beschreven, werd vervangen door specifieke artikels voor elke bevoegdheid. Daarnaast zijn een
aantal nieuwe bevoegdheden opgenomen die Catalonië kon claimen, precies omdat ze in de
Grondwet niet zijn gecategoriseerd als gereserveerd voor de centrale overheid. Domeinen
waarbinnen nieuwe bevoegdheden werden geformuleerd zijn onder meer landbouw, water en
hydraulische werken, handelsbeurzen, volksraadplegingen, coöperatieven en de sociale economie,
rampenplannen en civiele bescherming, milieu (bijvoorbeeld: beheer van kustzones en stranden,
natuurreservaten en meteorologie), religieuze entiteiten, publieke veiligheid, sociale bescherming,
en transport (intraregionale treinen), immigratie (in het bijzonder werkvergunningen voor
immigranten), arbeidsrelaties, universiteiten en de juridische administratie.
Met betrekking tot intergouvernementele relaties bevat het voorstel een duidelijke politieke
preferentie voor een bilaterale relatie met de centrale overheid. Deze Catalaanse vraag bestaat al
langer en is gestoeld op de historische positie van Catalonië en de erkenning van de nationale
eigenheid. Titel V van het voorstel beschrijft de institutionele relaties van de Generalitat en in
hoofdstuk I worden deze binnen Spanje (met de centrale overheid en de andere AG’s) besproken.
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Tweede onderhandelingsronde in Madrid

In de Santillana declaration van 2003 had de nationale socialistische partij PSOE (toen nog in de
oppositie) de belofte gemaakt aan de Catalaanse verzuchtingen naar meer autonomie tegemoet te
komen (La Vanguardia, 2003 #5371}). Het ‘España plural’ was de basis voor de eerste jaren van de
regering Zapatero, wat werd omgezet door de hervorming van verschillende autonomiestatuten.
Toen Zapatero in 2004, grotendeels dankzij de Catalaanse socialisten aan de macht kwam, had hij
geen andere keuze dan het proces van statuutsherziening ondersteunen.
Het voorstel van het Catalaanse parlement kwam in oktober op de agenda van het Spaanse
Lagerhuis, het Congres, waar de conservatieve oppositiepartij PP het meteen verwierp omdat het
volgens hen een Grondwettelijke hervorming betrof en dus niet volgens de procedure van een
regionale statuutswijziging kon worden behandeld (interview 3 maart 2010, G. Elloriaga). De PP
opende een zaak voor Grondwettelijk Hof (die op 16 maart 2006 werd verworpen), maar desondanks
startte in november 2005 de parlementaire bespreking van het Catalaanse voorstel. Op 3 december
2005 organiseerde PP een grote betoging in Madrid voor de Grondwet en ter bevestiging van de
eenheid van de Spaanse natie (Requejo 2009).
De procedure in het Congres voorziet in een periode van amendering, gevolgd door een
discussie over de amendementen in een gemeenschappelijke voorbereidende subcommissie met
Catalaanse en nationale parlementairen. De subcommissie had een maand de tijd om het voorstel en
de amendementen te bespreken in gesloten zittingen, alvorens het dossier naar de commissie
(publiek) en vervolgens naar de plenaire zitting (publiek) te sturen.
De centrale overheid baseerde haar onderhandelingspositie op de opinie van een aantal
constitutionele juristen over het Catalaanse voorstel, die in oktober 2005 werd gepubliceerd. Dit
rapport zag verschillende aspecten van het Catalaanse voorstel als ongrondwettelijk. Vanaf oktober
2005 begon een intensieve mediadiscussie tussen de twee SWP’s en Catalaanse partijen. Bepaalde
elementen waren onaanvaardbaar voor actoren op het centrale Spaanse niveau, en ook in de andere
deelstaten klonk bijzonder veel kritiek. Deze waren voornamelijk de financiële arrangementen en de
bevoegdheidsverdeling, de bepalingen over de juridische administratie, de bilaterale instituties die
werden opgericht, de fiscale maatregelen en tenslotte de meer symbolische aspecten zoals de
beschrijving van Catalonië als een natie (Colino 2009). PSOE was intern erg verdeeld over het
Catalaanse voorstel. Dat de Catalaanse socialisten de linkse coalitie leidden in Catalonië maakte het
niet beter verteerbaar voor politieke actoren in de rest van Spanje. De defensie minister Bono en
enkele socialistische minister-presidenten van andere AG’s (zoals Rodríguez Ibarra) verwierpen de
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nationale erkenning van Catalonië in het Statuutvoorstel. Ook de financieringsaspecten werden door
de socialistische minister–presidenten van ontvangende AG’s Estrémadura (Manuel Chaves) en
Andalucia (José Rodríguez Ibarra) verworpen (Requejo 2009).
‘In de commissie van het Spaanse lagerhuis werd het Catalaanse voorstel artikel per artikel
besproken en we wisten erg snel dat, als er al iets zou worden gestemd, dat dit een light versie
zou zijn’ (interview 26 februari 2010, J. Ridao).
In

het

najaar

van

2005

vonden

verschillende

geheime

vergaderingen

plaats

tussen

vertegenwoordigers van de centrale regering en van de Catalaanse partijen, zonder echte
vooruitgang. Het nationale partijcomité van PSOE had eind oktober al gesteld dat bepaalde
amendementen noodzakelijk waren. Deze eisen werden door de Catalaanse regeringspartijen en CiU
verworpen. Op 20 december werd via een perslek het concrete tegenvoorstel van de centrale
overheid verspreid. In dezelfde periode werd de discussie over de financieringsissues tussen de
Spaanse minister van financiën Pedro Solbes en de Catalaanse partijen gevoerd, die voornamelijk
voor CiU en IC-V als onaanvaardbaar werden verworpen. De centrale overheid stelde daarop voor
om het Catalaanse deel in de opbrengsten uit de inkomenstaks te vergroten en de bijdrage van
Catalonië in de staatsinkomsten te herbekijken in ruil voor een reductie in de lange lijst van
exclusieve bevoegdheden en inkrimping van de taken van het Catalaanse belastingsagentschap tot
alleen regionale belastingen (Colino 2009). Op 21 december stelde eerste minister Zapatero voor om
afstand te doen van vijftig procent van alle persoonlijke inkomensbelasting voor alle AG’s101. Tegelijk
waarschuwde hij ervoor dat de correcties die Solbes aan het Catalaanse voorstel wilde doen
essentieel waren (Agudo, Lara et al. 2006).
Het proces verliep moeizaam, waarop de centrale overheid besloot bilateraal met elk van de
Catalaanse partijen te onderhandelen en dit later weer multilateraal op te pakken. Na enkele
bilaterale en multilaterale vergaderingen in januari 2006 werden bepaalde akkoorden bereikt, maar
zaken als de term ‘natie’ en bepaalde financieringsaspecten bleven controversieel. Op 19 januari
stelde de centrale overheid een ultimatum aan de Catalaanse partijen om een finaal akkoord te
bereiken tegen het einde van de week. De Catalaanse partijen hadden een verschillende reactie. CiU
stuurde aan op het bereiken van een compromis met PSOE, terwijl ERC zich hardnekkig bleef

101 De onderhandeling met Catalonië wordt opnieuw opengetrokken tot een oplossing voor alle AG’s. Dit wijst er nogmaals op dat een
uitzonderingspositie voor Catalonië in andere AG’s erg moeilijk verteerbaar is in Spanje.
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verzetten.102 Het partijbestuur van CiU, dat veel druk ontving vanuit haar achterban om snel een
akkoord te bereiken, stuurde voorzitter Artur Mas erop uit om met Zapatero een compromis te
sluiten. Ook Zapatero ondervond druk om snel een akkoord te bereiken omdat de aanhoudende
onderhandelingen de PSOE erg veel zouden kosten in regionale verkiezingen in andere delen van
Spanje, waar elke tegemoetkoming aan de Catalanen niet in dank zou worden afgenomen. Op 22
januari verscheen onverwacht witte rook boven Moncloa, de basis van Zapatero, die er in het geheim
een akkoord met Mas had bereikt. Het was een package deal met een akkoord over de financiering
en het symbolische dossier van de zelfdefinitie van Catalonië als een natie werd opgelost door een
indirecte definitie in de preambule. De geheime deal was in belangrijke mate gestoeld op de
deelakkoorden die in de weken voordien al waren bereikt, maar was symbolisch erg belangrijk.
De reactie van de andere Catalaanse partijen was hevig. CiU werd van verraad en breken van
het Catalaanse blok beschuldigd. ERC bekritiseerde het akkoord als inacceptabel, voornamelijk met
betrekking tot financiering. De PSC en in het bijzonder Minister-president Pasqual Maragall, werden
door het akkoord Mas –Zapatero gepasseerd. De leider van de moederpartij PSOE sluit een akkoord
met de grootste oppositiepartij in Catalonië zonder de Catalaanse socialisten te betrekken. Het was
duidelijk dat partijdiscipline binnen de PSOE primeerde.
‘Het Catalaanse front was erg snel verdwenen en Mas en Zapatero maakten een compromis.
Uiteindelijk gebeurde wat jarenlang de gewoonte was, namelijk een compromis tussen CiU en één
van de twee grote Spaanse partijen.’ (interview 3 maart 2010, G. Elloriaga).
Hoewel er over het merendeel van de zaken een compromis was, hielden onder meer de artikels
over nationale symbolen ERC tegen om de tekst goed te keuren. ERC (en ook PP) bleef zich verzetten
en probeerde finaal nog zaken uit de brand te slepen. ERC zette druk op de nationale regering door
demonstraties in Barcelona tegen de veranderingen aan het Catalaanse voorstel in februari. In de
publieke zittingen van de commissie voor constitutionele aangelegenheden radicaliseerde ERC haar
positie nog en maakte 108 opmerkingen op de tekst.
Op 21 maart 2006 werd het voorstel uiteindelijk aanvaard103 in het Congres en doorgezonden
naar de Senaat. Een gemeenschappelijke subcommissie van de Senaat (met ook Catalaanse

102 Voor de analyse van het regionaal strategisch handelen staat de coalitie van Catalaanse regeringspartijen als actor centraal. CiU is hier
niet bij, maar door de noodzakelijke zetels van deze grote Catalaanse oppositiepartie om een goedkeuring in kamer en senaat mogelijk te
maken speelt ze een belangrijke rol en heeft het handelen ven CiU directe effecten op het handelen van de drie Catalaanse
regeringspartijen.
103 PP, ERC en EA stemden tegen, weliswaar om verschillende redenen.
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vertegenwoordigers) debatteerde over de overblijvende amendementen van de verschillende
senaatsgroepen, presenteerde conclusies en stuurde het voorstel door naar permanente commissie
voor AG aangelegenheden in de Senaat in gemeenschappelijke zitting met een delegatie van vijftig
Catalaanse parlementairen. De tekst werd goedgekeurd en praktisch ongewijzigd teruggezonden
naar het Congres. De finale tekst kreeg de goedkeuring van Senaat en Congres en werd via een
referendum voorgelegd aan de Catalanen. Met multi-level proces dat de statuutshervorming
kenmerkte creëerde een dilemma voor de NSWP’s, in de eerste plaats voor ERC. De partijleiding
bleek niet bereid om pragmatische toegevingen te doen in het Spaanse parlement, maar was
anderzijds erg terughoudend om de vooruitgang voor de Catalaanse autonomiestatus die het statuut
ook meebracht te negeren. ERC kon het statuut in de Senaat blokkeren, maar deed dit niet en
besliste zich te onthouden om de stem aan de Catalaanse bevolking te laten in een referendum.
ERC kon het nieuwe autonomiestatuut finaal niet langer steunen en voerde tijdens het
referendum campagne in het neen-kamp104. Door deze positie viel de Catalaanse regering.
Verdeeldheid over zo’n belangrijk dossier maakte het voor de Catalaanse regering onmogelijk om
verder te regeren. De spanningen tussen de Catalaanse partijen namen toe op het moment dat de
onderhandelingen in Madrid van start gingen. De situatie voor PSC was moeilijk aangezien ze als
grootste Catalaanse regeringspartij in directe onderhandeling gingen met de eigen moederpartij,
PSOE, maar tegelijk ook de Catalaanse coalitie met ERC en IC-V moesten rechthouden. CiU langs de
andere kant deelde de bezorgdheid dat de Catalaanse regeringscoalitie de moeilijke
onderhandelingen in Madrid zou overleven allerminst, in tegendeel zelfs. De ERC onderhandelaar,
Joan Ridao, verklaart dat hij wel besefte dat er in Madrid in het Catalaanse parlementaire voorstel
gesnoeid zou worden, maar dat dit voor zijn achterban moeilijk aanvaardbaar was. Onderstaand
citaat van de onderhandelaar voor CiU, Homs, toont hoe hij de onderhandelingssetting zag:
‘De onderhandelingstafel zag er als volgt uit: aan de ene kant zat ik, Ridao en IC-V. Aan de andere
kant zit Rubalcaba, de huidige minister van binnenlandse zaken en toen verantwoordelijke van
PSOE in Congres, Iceta en Caamaño. De Catalaanse socialisten zaten dus eigenlijk aan de andere
kant van de onderhandelingstafel. Ik vroeg Ridao waar hij eigenlijk zat? Want hij zit in een
regeringscommissie met PSC. De doelstelling van CiU ligt enkel in de onderhandeling van het

104Er was lang onduidelijkheid over het standpunt van ERC omdat ze beslissingen in assemblee met de gehele basis neemt, waardoor de
besluitvorming vertraagd wordt. Psycholigisch was het erg moeilijk voor de basis om het afgezwakte compromis te accepteren en ze
hebben uiteindelijk beslist om in het referendum tegen te stemmen.
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estatut, niet in het bewaren van een regeringscoalitie in Catalonië. En dan werd daarbovenop nog
begrip gevraagd van mij omdat de andere in een moeilijkere situatie zat. Maar CiU is de grootste
partij en had de verkiezingen gewonnen, maar we zijn toch opzijgeschoven. In de realiteit was het
erg snel duidelijk dat de onderhandelingen tussen mij en Rubalcaba zouden plaatsvinden en
hebben ze dat ook zo gedaan. Publiekelijk gingen de anderen natuurlijk vertellen dat CiU de
Catalaanse coalitie hadden verbroken door met Zapatero rechtstreeks een deal te sluiten. De
anderen hadden een groot probleem terwijl de situatie voor CiU erg duidelijk was’ (interview 23
februari 2010, F. Homs).
Iceta, die voor PSC onderhandelde, geeft zijn visie op de setting van de onderhandelingen:
‘Voor PSC was het een moeilijke situatie wanneer Mas en Zapatero een compromis bereikten. Het
was natuurlijk niet helemaal onverwacht. We wisten dat we CiU nodig hadden voor het
Catalaanse compromis en dat ze hun macht ook in Madrid zouden uitspelen. Voor ERC was dit wel
problematischer. Het compromis Zapatero-Mas was natuurlijk een light versie van het Catalaanse
voorstel. Dit was uiteraard ook voorspelbaar, maar ERC kon dit niet steunen. ‘ (interview 26
februari 2010, M. Iceta).
De onderhandelaar voor ERC, Joan Ridao, geeft zijn visie:
‘Nogal onverwacht bereikten Zapatero en Mas een akkoord in een geheime onderhandeling. Ze
dachten dat PSC geen enkele weerstand zou bieden en ERC, vanuit de regeringspositie het om
pragmatische redenen ook zou slikken. Het was natuurlijk een erg moeilijk moment voor ERC.
Want we zaten niet alleen in een regeringscoalitie in Catalonië, we waren ook één van de twee
ondersteunende partijen van Zapatero in Madrid. We hebben erg getwijfeld aan enerzijds door
het verraad van Zapatero (die we centraal ondersteunden) en daarnaast was het ook voor onze
basis een onaanvaardbaar akkoord omdat het de lat serieus verlaagde.’ (interview 26 februari
2010, J. Ridao).
De Catalaanse bevolking bevestigde in een referendum de tekst die in beide kamers van het Spaanse
parlement werd goedgekeurd105. Op 9 augustus 2006 treedt de nieuwe wettekst officieel in
werking106. Een centraal aspect in de implementatiefase zijn de klachten die bij het Grondwettelijk

105 In het referendum stemde 73% van de Catalaanse kiezers voor, maar de opkomst van 48% was eerder laag.
106 exact twintig dagen na de publicatie in het Boletín Oficial del Estado en in het Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Hof werden ingediend tegen het Catalaanse autonomiestatuut. Pas op 28 juni 2010, na vier jaar van
blokkering, kwam er een uitspraak (El Pleno del Tribunal Constitucional 2010).
Wijzigingen in nationale wetgeving zijn voor verschillende aspecten nodig om het nieuwe
autonomiestatuut toepasbaar te maken. Dit bleek al snel moeilijk realiseerbaar en laat meteen op
zich wachten omwille van verkiezingskoorts enerzijds en de polarisering tussen de twee SWP’s
anderzijds. De Catalaanse partijen slagen niet in de doordrukking ervan binnen PSOE en in het
centrale parlement. Op 9 augustus 2009, drie jaar na de inwerkingtreding, hebben de centrale
overheid en de Generalitat een akkoord bereikt in 12 van de voorziene overdrachten (La vanguardia
2010). De belangrijkste vertragende factor in de implementatie was de juridische onzekerheid die
bestond door de lopende aanklachten voor het Spaanse Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof
is het strijdtoneel tussen de twee grote SWP’s en zat jarenlang geblokkeerd in het betrokken dossier.
Deze patstelling over het Catalaanse autonomiestatuut heeft vier jaar aangemodderd zonder
oplossing. Op 28 juni 2010 komt er toch een uitspraak in de zaak. De reactie in Catalonië is hevig. Op
10 juli 2010 komen meer dan een miljoen Catalanen op straat om hun ongenoegen met de uitspraak
van het Grondwettelijk Hof kenbaar te maken.
De tekst van 881 pagina’s verklaart veertien van de 128 aangeklaagde artikelen volledig of
gedeeltelijk ongrondwettelijk. De geannuleerde artikels betreffen symbolische aspecten, maar ook
de blindaje van bepaalde bevoegdheden en de poging om het justitiesysteem te decentraliseren. De
definiëring van Catalonië als natie in de preambule blijft overeind, maar de uitspraak maakt een reinterpretatie en stelt dat dit enkel in ideologische, symbolische of culturele zin kan worden gebruikt
en dus geen juridische consequenties heeft. Deze interpretatie geldt eveneens voor de andere
nationale symbolen zoals de vlag of het volkslied. Met betrekking tot de intergouvernementele
relaties is het Grondwettelijk Hof ook erg duidelijk. Het stelt expliciet dat de relatie van bilateraliteit
die het autonomiestatuut prefereert in geen geval een relatie tussen gelijken is, maar dat de Estado,
de centrale Spaanse overheid, hierin steeds een superieure positie heeft.
Globaal zijn de belangrijkste motivaties om de hervorming door te voeren maar deels
vervuld. De term natie is afgezwakt en werd verplaatst naar de preambule, dus zonder juridische
gevolgen. De exclusieve bilaterale relatie is door de centrale overheid afgezwakt en ingebed in een
multilaterale logica. Met betrekking tot bevoegdheden oordelen sommigen dat er een betere
bescherming is, maar algemeen heerst er scepsis over. Er zijn wel een beperkt aantal nieuwe
bevoegdheden, zoals regionale treinen, bepaalde aspecten van migratiebeleid, nieuwe technologieën
en, in beperkte mate, een stap naar regionaal buitenlands beleid. Catalonië heeft nog steeds slechts
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een beperkte controle over de financiën, waardoor de centrale overheid een cruciale machtsfactor
blijft behouden. De centrale overheid heeft uiteindelijk wel afstand gedaan van een aantal financiële
middelen en bevoegdheden om een akkoord te bereiken. Het proces werd achteraf behoorlijk
ontgoochelend beoordeeld omdat de tekst door zijn ambiguïteit op verschillende manieren kan
worden geïnterpreteerd en geen waterdichte garantie biedt. Het Grondwettelijk Hof heeft, door een
interpretatie aan verschillende artikels te geven belangrijke restricties toegevoegd, die in Catalonië
afwijzend werden ontvangen. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof werd als een zoveelste
kaakslag gezien door de Catalanen. Niet enkel omwille van de inhoud van het oordeel, maar ook
omwille van het gehele proces dat ertoe geleid heeft. De Catalanen voelden zich (opnieuw) geviseerd
omdat verschillende artikelen uit de erg ruime PP aanklacht ook letterlijk in andere
autonomiestatuten staan, maar deze niet worden aangeklaagd. Het is duidelijk dat in deze zaak
achter de juridische beraadslaging een politiek spel wordt gespeeld. Het niet actualiseren van de
samenstelling van het Hof (het mandaat van vier rechters was verlopen, één rechter werd gewraakt
en één is overleden) is een bevestiging van het vermoeden dat er politieke manipulatie aan de gang
is (Albertí 2010). In de visie van de Catalanen was de zaak voor het Hof nooit een juridische, maar wel
een politieke en ideologische kwestie. Daarnaast bestond er onder constitutionele juristen
onenigheid over de bevoegdheid van het Hof om een wet die door referendum werd goedgekeurd
wel kon worden getoetst. Dit alles is een uiting van de conflictueuze institutionele cultuur die in
Spanje heerst in de relaties tussen Catalonië en de centrale overheid enerzijds, en Catalonië en
andere AG’s anderzijds. Uit onvrede met de uitspraak vond de grootste betoging ooit voor meer
Catalaanse autonomie plaats onder de titel ‘Somos una nación, nosotron decidimos’. De Spaanse
krant El Pais noemde het een ‘acto independentista’, hoewel de preferentie van onafhankelijkheid
niet overheerste bij de deelnemers. De uitspraak zorgde voor veel Catalaanse burgers en de politieke
elite wel voor een verdamping van het geloof in een aanvaardbare integratie en toekomst voor
Catalonië binnen de (Spaanse) instellingen.
Mate van conflict
Tijdens de tweede ambtstermijn van Jose Maria Aznar (2000-2004) had de PP een comfortabele
meerderheid in het Spaanse parlement en verklaarde decentralisering een halt toe. In de jaren ’90
waren incrementele toegevingen gebeurd aan de nationalistische regeringen in voornamelijk
Catalonië en Baskenland. Door het stoppen van deze dialoog radicaliseerden de eisen van
regionalistische partijen en groeide hun kritiek op het Spaanse politieke systeem (Colino 2009). De
attitude van de Catalaanse partijen werd steeds vijandiger tegenover de centrale Spaanse regering.
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In een context van confrontatie met de centrale overheid, die elke vorm van staatshervorming
weigerde, en toegenomen druk van burgers, die onvervulde verlangens koesterden, kwamen de
regeringspartijen in 2003 aan de macht met de belofte dat een volledige hervorming van het
regionale autonomiestatuut een oplossing zou bieden voor de problemen die in Catalonië leefden
met de Spaanse staatsordening. Het regionaal strategisch handelen van de Catalaanse regering
doorheen het dossier wordt getypeerd door een aanzienlijke mate van conflict. De indicatoren die
deze variabele meten, duiden op een sterk conflictueuze attitude in de agendasettingsfase, die wat
normaliseert later, maar opnieuw sterk conflictueus wordt op het finale moment van besluitvorming
in Madrid en tenslotte ook na de uitspraken van het grondwettelijk Hof over het autonomiestatuut.
Er is bestaat een erg moeizame relatie tussen de PP in Madrid en de nieuwe linkse Catlaanse regering
in 2003.

Elke wil om een institutionele hervorming (via een Grondwetswijziging of via een

statuutswijziging) te bereiken ontbreekt in Madrid. Dit frustreert de Catalanen, die toch een
statuutswijziging initiëren op het moment dat de haalbaarheid ervan erg twijfelachtig is107. De
situatie verandert wanneer de PSOE onverwacht108 de overwinning behaalt in de nationale
verkiezingen van 2004 en de verkiezingsbelofte aan de Catalanen voor een nieuw autonomiestatuut
moet nakomen. De fase van agendasetting is dus erg conflictueus, waarbij na 2004 een mildering
optreedt.
Bij alle Catalaanse regeringspartijen was de wil aanwezig om een akkoord te bereiken. Op het
einde van de fase van beleidsformulering in het Catalaanse parlement heerste een klimaat van
algemene euforie in Catalonië. CiU, de grootste oppositiepartij, bezat een enorme vetomacht omdat
hun steun noodzakelijk was voor de vereiste tweederde meerderheid. Ze had ook geen enkel belang
bij het behouden van de Catalaanse linkse regeringscoalitie en zorgde graag voor extra spanning
tussen coalitiepartners ERC en PSC. ERC werd door CiU bewogen om erg nationalistische
standpunten in te nemen en het voorstel dus verregaander en steeds moeilijker aanvaardbaar te
maken voor Madrid. PSC werd anderzijds door PSOE centraal aangespoord om het voorstel
gematigder te houden. Door de houding van ERC en CiU balanceerde het Catalaanse voorstel op de
grenzen van de Grondwet, wat het in de erop volgende fase in Madrid erg moeilijk zou maken.
‘In Madrid had de Spaanse centrale overheid het werk van het Catalaanse parlement heel nauw in
de gaten gehouden. Zapatero had voordien beloofd om de wil van de Catalanen te volgen, met de

107 Dit komt door de noodzakelijke goedkeuring in het centrale Spaanse Parlement (de twee kamers) waar geen meerderheid mogelijk
lijkt.
108 De bomaanslagen in Madrid net voor de verkiezing zijn een belangrijke factor in de socialistische overwinning.
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verwachting dat de Catalaanse socialisten het voorstel gematigd zouden kunnen houden, wat niet
is gebeurd. De competitiviteit tussen CiU en ERC zorgde voor het oppompen van het voorstel’
(interview 26 februari 2010, J. Ridao).
De ondersteuning van instellingen zoals het IEA werd door alle betrokken partijen gewaardeerd en
het IEA kon op steun over de partijgrenzen heen rekenen. Door zoveel mogelijk stakeholders te
betrekken heerste het gevoel dat dit een erg breed gedragen project was en de gemeenschappelijke
vijand zich in Madrid in de plaats van binnen Catalonië bevond. Dit maakte dat het vertrouwen bij de
Catalaanse regeringspartijen in de nationale regering in Madrid (maar evengoed in de andere
Spaanse regionale regeringen) niet bijzonder groot was. Zelfs bij de leidende Catalaanse
regeringspartij PSC was het vertrouwen in de nationale partijleiding van PSOE soms zoek. ‘Zeker de
verhouding tussen regeringsleiders Maragall en Zapatero boterde niet.‘
De mate van conflict in het strategisch handelen van de regionale actor piekt op het moment
dat één van de partners niet langer bereid is een akkoord te bereiken, namelijk ERC. Door bilaterale
onderhandelingen met de verschillende Catalaanse partijen af te dwingen kon de centrale overheid
een belangrijke sturende rol spelen in de onderhandelingen en verloren de regeringspartijen in
belangrijke mate het vertrouwen in elkaar en in de nationale overheid (Orte and Wilson 2009). Ook
de informatiedoorstroming was op dat moment erg problematisch. Een belangrijke reden voor deze
wijziging in mate van conflict in het handelen van de Catalaanse regeringspartijen is de rol die de
belangrijkste Catalaanse oppositiepartij CiU kon spelen.
De attitude van zowel de Catalaanse actoren als de centrale overheid zijn een gevolg van de
achterliggende politieke tactieken. Zapatero had zich in het begin van het proces bereid verklaard te
accepteren wat een grote meerderheid van het Catalaanse parlement zou voorstellen. De Spaanse
socialisten (PSOE) hadden echter het gevoel door de Catalaanse socialisten (PSC) bedrogen te zijn,
door de erg verregaande eisen in het document die meteen moeilijk werden onthaald bij beide
SWP’s in Madrid. PSOE drong aan op wijzigingen en PP begon meteen een agressieve politieke
campagne tegen het Catalaanse autonomiestatuut. De Spaanse socialisten probeerden het proces
erg rationeel voor te stellen en de meeste symbolen te verhullen en het aan de Spaanse bevolking te
verkopen als een institutionele onderhandeling tussen de Catalaanse overheid en de Spaanse. Maar
onder meer door de mediatisering werd het politieke debat erg vijandig en gespannen.
Het leek er lang op dat een akkoord tussen Zapatero en de Catalaanse linkse regeringscoalitie
in de maak was. Zapatero koos er uiteindelijk voor om een akkoord met de Catalaanse
(conservatieve) regionalisten (CiU) te maken. CiU ging met de ‘overwinning’ van het statuut aan de
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haal en kon de onenigheid en spanning tussen de Catalaanse coalitiepartners uitvergroten109. PSC en
IC-V waren ontevreden over de deal Mas-Zapatero, maar verdedigden het project. ERC kon het
omwille van inhoudelijke en politiek-strategische redenen niet aanvaarden. Zo had iedereen zijn
eigen prioriteiten, wat voor een erg gespannen sfeer van wantrouwen en achterdocht zorgde. Het
vertrouwen in zowel de andere Catalaanse partijen als in de tegenspeler in Madrid was in
verschillende periodes klein. Door de bilaterale en geheime onderhandelingen was er ook geen
volledige informatiedoorstroming tussen de actoren, waardoor niet alle Catalaanse actoren (in
concreto ERC) akkoord gingen met het finale resultaat. Keating en Wilson bevestigen de empirische
vaststelling in dit onderzoek dat door de multi-level strategieën van SWP en NSWP’s op verschillende
momenten gekenmerkt werden door politiek opportunisme. Sterke conflicten en wantrouwen zowel
binnen als tussen partijen hadden een effect op de onderhandelingen (Keating and Wilson 2009:
p.541-542).
Uiteindelijk bestond bij alle betrokkenen, buiten ERC in de finale fase, wel een grote wil om
een akkoord te bereiken, zeker na de grote inspanningen. Zowel bij de politieke leiders in Barcelona
als in Madrid bestond het gevoel voor een historische gebeurtenis te kunnen zorgen die
institutionele rust in de ‘Estado de las Autonomiás’ zou brengen. De politieke kaarten lagen ideaal
geschud om een doorbraak te kunnen verwezenlijken en deze kans wilde men niet laten schieten.
Niemand wenste na een erg zwaar en energieslopend proces een non-beslissing. De Catalanen
ervaren de aanklachten voor het Hof en de vertragingen in de implementatie als erg provocatief. Het
gevolg was een vijandige reactie van zowel separatisten als gematigd regionalisten is Catalaanse
regeringskringen.
Het Catalaanse strategisch handelen in het proces van statuutswijziging is globaal sterk conflictueus.
Voornamelijk het vertrouwen in de centrale overheid en de informatiedoorstroming waren op
bepaalde momenten problematisch. Er bestond variatie doorheen de beleidsvormingscyclus. Het
conflict verzwakt op het moment van gedeeltelijke regeringscongruentie met het aantreden van de
socialistische regering in Madrid. Een verscherping van het conflict is er in de besluitvormingsfase
waarbij de coalitiepartner ERC het nieuwe statuut niet langer ondersteunt. Ook de uitspraken van
het Grondwettelijk Hof zorgen voor een vertrouwensbreuk bij de Catalaanse politieke actoren.

109 De strategie hierachter was de coalitie in Barcelona breken, om opnieuw aan de macht te kunnen komen.
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Europeanisering
De strategie is geëuropeaniseerd, maar deze is beperkt en manifesteert zich in een verschillende
mate doorheen de opeenvolgende fases van de beleidsvormingscyclus. De Europeanisering is het
sterkst aanwezig in de fase van agendasetting en beleidsformulering (hoewel de EU ook hier geen
centrale rol innam), maar verdwijnt helemaal naar de achtergrond in de fase van besluitvorming.
De algemene visie van de Catalaanse partijen om het autonomiestatuut te hervormen is in
belangrijke mate gekoppeld aan de discussie over en de vraag voor participatie in het EU
besluitvormingsproces (Roller 2004). In de jaren van de agendasetting speelde het thema van de
input van Catalonië in het Europese besluitvormingsproces een belangrijke rol in het Catalaanse
politieke debat. Verschillende respondenten getuigen dat de veranderde meerlagige bestuurlijke
situatie tegenover 1979 (vóór het Spaanse EU-lidmaatschap) een reden is voor de agendering. Op het
moment van agendasetting was de PP regering in Madrid op geen enkele manier bereid verder te
gaan dan een indirecte participatie van de AG’s in het Spaanse EU-beleid. Doorheen de jaren is het
proces van Europese integratie in Spanje van een zuiver buitenlands beleidsissue onder de volledige
bevoegdheid van de centrale Spaanse overheid geëvolueerd naar een eerder binnenlands issue,
waarbij steeds meer AG’s belangstelling tonen voor de Europese bestuurslaag (Roller 2004). In de
discussies over het aspect van bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties bestond bij
Catalaanse regeringspartijen kennis en bewustzijn van de beperkingen en mogelijkheden die de
Europese Integratie op de mogelijke beslissingen hierover had. Catalaanse regeringsleden hekelden
al jaren het ‘misbruik’ van de centrale overheid van de Europese bestuurslaag. Het was volgens
getuigen een veel voorkomende praktijk dat de nationale overheid inbreuken op regionale
bevoegdheden pleegde wanneer deze voorwerp waren van Europese wetgeving. Zo trok de centrale
overheid bij de implementatie van deze thema’s het laken vaak naar zich toe, onder het mom van
Europese verplichtingen. (interview 25 februari 2010, L. Bonet). Hoewel Europa niet als meest
prioritaire punt naar voren kwam (dit waren de afbakening van bevoegdheden in de binnenlandse
context, politieke erkenning van Catalonië als een natie en het financiële akkoord), was het Europese
thema wel aanwezig. In de fase van agendasetting is de Europeanisering er dus wel, maar het neemt
geen centrale rol in.
In de fase van besluitvorming, met name eerst in het Catalaanse parlement en vervolgens in
de onderhandelingen met de politieke actoren in Madrid, verdwijnt de mate van Europeanisering bij
de regionale actor sterk naar de achtergrond. De discussie over de bevoegdheidsverdeling werd voor
het systeem van blindaje gekozen om in de eerste plaats de al verworven bevoegdheden veilig te
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stellen. Binnen deze discussie is het frappant dat met het Europese bestuursniveau weinig rekening
wordt gehouden. In de algemene probleemanalyse werd de onaangepastheid van het vorige
autonomiestatuut aan het Spaanse Europese lidmaatschap aangekaart alsook het daarmee
samenhangende bevoegdheidsverlies door de Europeanisering van regionale bevoegdheden (in
combinatie met het ontbreken van bevredigende input in Spaanse standpuntbepalingen
hieromtrent).
‘Het is uiteraard moeilijk om in een autonomiestatuut, dat het functioneren en de politieke
ordening van één AG en haar relatie met de centrale Spaanse overheid beschrijft, op te nemen
hoe in Europa moet worden gehandeld. Het is wel erg belangrijk om een duidelijke interne
bevoegdheidsverdeling te hebben precies omdat zoveel wetgeving een Europese oorsprong heeft’
(interview 23 februari 2010, C. Viver).
Ter vergelijking is het interessant om naar dezelfde discussie in Andalucia te kijken. Hier werd naast
de categorisering in exclusieve, gedeelde en executieve bevoegdheden ook de categorie
‘implementatie van Europese wetgeving’ opgenomen in het nieuwe autonomiestatuut. Dit getuigt
van een grotere Europeanisering bij de regering in Andalucia dan in Catalonië. Hoewel in de
probleemanalyse de Europa-dimensie sterker aanwezig was, blijkt dit eerder een retorische
bezorgdheid te zijn geweest, want buiten het Europese hoofdstuk (dat hieronder wordt besproken)
wordt weinig geanticipeerd op de gevolgen van het nieuwe autonomiestatuut voor bijvoorbeeld een
vlotte up- en downloading in concrete beleidsdomeinen. In het domein van de intergouvernementele
relaties wordt Europa wel meegenomen als een domein waarbinnen de sectorale conferenties uit
het verleden het best werkten en anderzijds ook als een domein dat in de bilaterale commissie
geregeld wordt behandeld. Tijdens de politieke discussie in de Spaanse centrale arena is de EU
volledig naar de achtergrond geschoven. De twistpunten in deze fase waren de financiële aspecten
en de symbolische erkenning van Catalonië als een natie. De discussies in beide kamers van het
Spaanse parlement over de bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties hadden een
louter binnenlandse focus. Geen van de respondenten getuigt Europeanisering te kunnen detecteren
in de politieke onderhandelingen en ook in de documenten van beide kamers zijn geen nieuwe
aspecten opgedoken die Europeanisering in de Catalaanse strategie doen vermoeden. In het
hoofdstuk over de relaties tussen de Generalitat en de EU zijn er wel enkele kleinere wijzigingen
doorgevoerd, dewelke hieronder worden besproken in het strategisch handelen met betrekking tot
het aspect coördinatie en implementatie van het EU beleid.
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De beperkte Europeanisering v an het strategisch handelen van de Catalaanse overheid bestond
voornamelijk in de eerste fases van de beleidsvormingscyclus, maar verdween naar de achtergrond
in de fase van besluitvorming.

EU-coördinatie
Spanje is sinds 1986 een Europese lidstaat. Bij de formulering van het oorspronkelijke
autonomiestatuut in 1979 werd vanzelfsprekend nog niet geanticipeerd op de Europese context. Een
erg invloedrijk rapport van het Catalaanse IEA stelde dat de centrale uitvoerende instellingen en
beleid niet aangepast waren aan meerlagige bestuurscontext van Europese integratie. Bij de
hervorming van het autonomiestatuut moest ook dit probleem worden behandeld, volgens dit
rapport (Colino 2009)110. Dit document was cruciaal in de agendasettingsfase en probleemdefinitie
van het nieuwe autonomiestatuut. Een autonomiestatuut reguleert de relatie tussen één AG en de
Spaanse staat. Het behandelen van EU-coördinatie in deze context is niet vanzelfsprekend omdat de
centrale overheid het thema van Eu-coördinatie steeds vanuit de visie van multilateratiteit heeft
behandeld.
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implementatieafspraken inzake het EU beleid was een uitgesproken en gedeelde preferentie van alle
Catalaanse regeringspartijen. In het nieuwe statuut werd een volledig hoofdstuk111 gewijd aan de
Europese Unie in relatie tot Catalonië. Hoewel het vertrekpunt van dit hoofdstuk de relaties tussen
Catalonië en de EU is, kan de rol van de centrale overheid en de andere AG’s niet worden genegeerd.
Naast het Europese hoofdstuk komt het Europese supranationale bestuursniveau ook in enkele
andere artikels voor. Zo formuleert art. 3 van het nieuwe statuut letterlijk dat het politieke
referentiekader dat van Europa is.
Er werden twee sessies in de Catalaanse parlementaire werkgroep gespendeerd aan het
hoofdstuk over de relaties tussen de Generalitat en de Europese Unie, die in belangrijke mate het
thema van de coördinatie en de implementatie van het EU beleid behandelen. Daarnaast werd
hierover ook een studie bij een Catalaanse universiteit besteld. Uit de interviews met betrokken
onderhandelaars en experten blijkt dat dit geen centraal, noch een controversieel thema was in de
discussie over het nieuwe statuut. Dit heeft te maken met de inhoud, die voor 90 % een confirmatie
is van de inhoud van de multilaterale akkoorden tussen de AG’s en de centrale Spaanse overheid,

110Niet alleen vanuit Catalonië, maar ook de Spaanse Consejo de Estado heeft in opinies reeds een actualisering van zowel de Grondwet
als de autonomiestatuten gesuggereerd, precies omdat de Spaanse constitutionele orde en intergouvernementele relaties niet aangepast
zijn aan de veranderende Europese situatie en het meerlagige bestuurssysteem waarin Spaanse beleidsmakers functioneren.
111 Titel V, hoofdstuk II (Tituló V, Capiíulo II) behandelt de relaties van de Generalitat met de Europese Unie.
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voornamelijk in 2004 afgesloten in het kader van de Carce (interview 25 februari 2010, L. Bonet)
(interview 4 maart 2010, E. Roig). Door de opname in het autonomiestatuut krijgen de gemaakte
afspraken wel een quasi-constitutioneel karakter. Toch gaan de preferenties van de Catalaanse
regeringspartijen verder dan het multilaterale Carce akkoord. De Catalaanse visie is dat bilateraliteit
moet primeren, met als verantwoording de bijzondere historische positie van Catalonië. De
regionalistische partijen ijverden voor een speciale Catalaanse vertegenwoordiger in alle Spaanse
delegaties. Deze speciale behandeling komt neer op een uitsluitend bilaterale werkwijze en het
verlaten van de gebruikelijke multilaterale kanalen waarbinnen alle AG’s samen een standpunt
coördineren en dat door de gemeenschappelijke AG vertegenwoordiger wordt verdedigd. Over dit
soort preferentiële behandeling van Catalonië getuigt een respondent:
‘Dit soort suggesties werd wel naar voren geschoven in de werkgroep, maar dit was meer
spierbalrollen want iedereen wist erg goed dat deze eisen absoluut onconstitutioneel zouden
worden beschouwd en nooit in Madrid zouden passeren.’ (interview 26 februari 2010, L. Santos).
Vanuit een geëuropeaniseerde strategie hamert de Catalaanse regeringscoalitie op garanties op
input, waarvoor de mosterd bij andere regio’s met legislatieve bevoegdheden in Europese federale
lidstaten wordt gehaald. Respondenten getuigen:
‘Het was duidelijk dat Catalonië moet participeren in het Spaanse handelen in Europese
instellingen, precies omdat bindende afspraken worden gemaakt en de implementatie vaak een
regionale taak is. We wensen dus een Catalaanse inbreng, maar we zijn ons er wel degelijk van
bewust dat het niet mogelijk is om van elke AG een vertegenwoordiger in de Spaanse delegatie te
hebben. Maar er moet wel een beter werkend systeem komen’ (interview 25 februari 2010, L.
Bonet).
‘En ook al hebben we op papier nu een aantal mogelijkheden, de echte inspraak van de AG’s in
Spanje is nog veel beperkter dan de mogelijkheden die de Duitse of Belgische deelstaten hebben.
En dit heeft voornamelijk te maken met de erg centralistische staatsopvatting die in Madrid
overheersend is. Dat is dan ook de reden waarom verschillende AG’s, maar ook bedrijven beslissen
om een rechtstreekse lobby in Europa te organiseren. ‘(interview 26 februari 2010, J. Ridao).
Het statuut gaat verder dan het multilaterale Carce-akkoord. Nieuw is bijvoorbeeld is art. 186.3, dat
voor Catalonië een doorslaggevende stem garandeert in het Spaanse standpunten op Europees
niveau inzake exclusieve Catalaanse bevoegdheden. Dit is een aspect dat in formulering verder gaat
dan de akkoorden van 2004. ‘The position expressed by the Generalitat is decisive for the formation
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of the State position if it affects its exclusive powers and if the European proposal or initiative could
lead to especially important financial or administrative consequences for Catalonia. In other cases,
this position shall be heard by the State.’ De interpretatie hiervan is, volgens de juriste van de
Catalaanse regering destijds, dat de centrale overheid een standpunt tegen deze doorslaggevende
Catalaanse opinie in mag nemen, mits legitimatie.112 Dit idee hebben de Catalaanse actoren in
Duitsland ontleend, waar de Bundesrat een gelijkaardig recht tot inspraak heeft. Uit de interviews
blijkt dat de interpretatie van dit concept door respondenten erg verschillend wordt ingevuld. In de
tweede toegevoegde bepaling van het autonomiestatuut staat volgende interpretatie wel vervat: ‘If
the Estatut establishes that the position of the government of the Generalitat is decisive for the
establishment of an agreement with the State Government and the latter rejects its position, the
State Government shall justify its reasons before the Generalitat-state bilateral Commission.’ Hier
staat dus duidelijk hoe die decisive position moet worden geïnterpreteerd.
Een andere bijkomende nieuwigheid in het autonomiestatuut is de mogelijkheid om te
participeren aan de hervorming van Europese verdragen. Hieraan zijn geen garanties op inspraak
verbonden, maar er bestaat aandacht voor een aspect dat voorheen niet werd behandeld. Art. 185
over participatie in de Europese Verdragen stelt dat de Generalitat geïnformeerd moet worden over
nieuwe initiatieven tot herziening van de verdragen en het daaropvolgende ondertekenen en
ratificeren ervan. De Generalitat en het parlement zullen hun preferenties hierover bekendmaken
aan de centrale Spaanse regering en parlement. 113 Daarnaast voorziet art. 2 in een mogelijkheid tot
opname van vertegenwoordigers van de Generalitat in de Spaanse delegaties die deelnemen aan de
hervorming en onderhandeling van bestaande verdragen, maar ook voor de aanname van nieuwe
verdragen, in zaken die een invloed hebben op de exclusieve bevoegdheden van de Generalitat
(interview 25 februari 2010, L. Bonet).
Naast het expliciete hoofdstuk dat de relaties tussen de Generalitat en de EU beschrijft, zijn
er nog een aantal andere artikelen die het thema coördinatie en implementatie van het EU beleid
omvatten. Er waren in het verleden verschillende klachten over bevoegdheidsoverschrijdingen van
de centrale overheid in het kader van de implementatie van Europese richtlijnen. Precies daarom is
een
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bevoegdheidsverdeling binnen Spanje niet mag wijzigen. In art. 189 wordt het als volgt

112 In de aanklacht van PP voor het Grondwettelijk Hof wordt de redenering gemaakt dat een doorslaggevende stem van Catalonië een
vetopositie zou inhouden, wat nooit de bedoeling van de makers van het Estatut is geweest.
113 Een eerste visie van de Catalaanse overheid kwam er met de IGC van 2007.
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geformuleerd: ‘The existence of a European regulation does not modify the internal distribution of
powers established by the Constitution and this Estatut.’ En in ‘3. In the event that the European
Union establishes legislation replacing the basic State regulations, the Generalitat may adopt the
development legislation based on the European rules.’ Deze artikelen trachten te voorkomen dat de
centrale overheid de EU gebruikt om inbreuken in de binnenlandse bevoegdheidsverdeling te plegen.
Het idee is dat de bevoegdheden zoals bepaald in de Grondwet en het autonomiestatuut
onveranderlijk zijn, tenzij de bevoegde parlementen deze volgens de vastgelegde procedure wijzigen
(interview 25 februari 2010, L. Bonet).
Doorheen het proces zijn de bepalingen met betrekking tot coördinatie en implementatie
van het EU beleid weinig veranderd. Als de tekst van titel V, hoofdstuk III over de relaties van de
Generalitat met de Europese Unie die door het Catalaanse parlement werd gestemd wordt
vergeleken met deze die beide kamers van het Spaanse parlement en uiteindelijk ook de Catalaanse
bevolking via het referendum hebben goedgekeurd, zijn wel enkele kleinere wijzigingen merkbaar.
De formulering is iets gematigder en beperkender voor de bevoegdheden van de Generalitat
en bevat ook extra verwijzingen naar de Spaanse (Grond)wetgeving, naast het autonomiestatuut
(Requejo 2009). Hieronder enkele tekstuele voorbeelden die dit illustreren114:
Voorbeeld Articulo 185. 2. El Gobierno del Estado debe incorporar representantes de la
Generalidad en las delegaciones españolas que paricien en los proceses de revisión y negociación de
los tratados originarios y en los de adopción de nuevos tratados. Wordt na de onderhandelingen in
Madrid als volgt geformuleerd: 2. El Gobierno del Estado puede incorporar representantes de la
Generalitat en las delegaciones españolas que paricien en los proceses de revisión y negociación de
los tratados originarios y en los de adopción de nuevos tratados en las materias que afecten a las
competencias exclusivas de la Generalitat. Een ander voorbeeld in art. 191. 2. ….La Generalitat
dirige la defensa jurídica de sus posiciones en el procedimiento. Wordt 2. ….La Generalitat colobora
en la defensa juridíca.
Het Grondwettelijk Hof heeft geen enkel van de artikelen in Título V ongrondwettelijk
verklaard (Fernández Farreres 2010) hoewel zestien van de zesentwintig artikels in dit hoofdstuk
werden aangeklaagd. Er zijn wel belangrijke beperkende interpretaties toegevoegd. Voornamelijk
met betrekking tot de bilaterale relatie die de Catalanen met de centrale overheid (ook in het
Europabeleid) prefereren, werd de hiërarchische positie van de centrale overheid door het Hof

114 Deze teksten zijn alleen in Spaans en Catalaans gepubliceerd.
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onderstreept. Samenvattend ijverde de Catalaanse coalitie voor een erg ruime interpretatie van
input, waarbij bilateraliteit115wordt geprefereerd voor exclusief Catalaanse bevoegdheden. Garanties
voor deze vraag zijn er echter niet. Het statuut is in de praktijk dus eerder een uiting van een
Catalaanse wens dan een gegarandeerd recht.
Mate van conflict
De inhoud van het nieuwe statuut over EU-coördinatie is een bevestiging en constitutionalisering van
de gemaakte akkoorden, met als extra’s de preferentie van bilateraliteit en de toevoeging in de
woorden ‘decisive position’, die de Catalaanse participatie moet garanderen. Precies omdat het
redelijk weinig nieuwe aspecten bevat, was het Catalaanse strategisch handelen in de aspecten van
coördinatie en implementatie van het EU beleid niet het meest conflictueuze wanneer het in het
bredere kader van de globale hervorming wordt geplaatst. Het Catalaanse voorstel overleefde de
onderhandelingen in Madrid over dit thema grotendeels. Het waren niet de meest problematische
aspecten van het statuut. Over thema’s als natiekenmerken, bevoegdheden of financiering
bestonden veel sterker verschillende preferenties tussen de Catalaanse en andere Spaanse actoren
dan inzake EU-coördinatie. Toch moet niet onderschat worden dat er bij de Catalaanse politieke
actoren een sterke ontevredenheid heerst over het huidige systeem van coördinatie en
implementatie van het EU-beleid. Maar hoop op verbetering is beperkt. Het vertrouwen in de andere
actoren inzake dit thema is beperkt. De Catalanen klagen dat de sectorale conferenties en andere
coördinatiemechanismen in Spanje slecht werken. Hoewel de Europese dossiers als de beste
voorbeelden gelden, werkt de informatiedoorstroming ook hier vaak erg moeizaam. Betrokkenen
getuigen dat meer informatie via informele (buitenlandse) kanalen wordt ontvangen dan via de
officiële intergouvernementele mechanismen in Spanje. Maar anderzijds wensen de Catalanen ook
niet sterk te investeren in de horizontale coördinatiemechanismen die zijn opgezet, omwille van het
onbevredigende functioneren vandaag en een gebrek aan vertrouwen op verbetering voor de
toekomst. Een tweede indicator, naast vertrouwen, is het beschikken over volledige informatie en
vlotte informatiedoorstroming. Dat er een informatie en interpretatieprobleem bestond blijkt onder
meer uit de manier waarop de ‘decisive position’ in Catalonië erg anders wordt geïnterpreteerd dan
in Madrid. Dit is ook het geval met de intergouvernementele relaties, die in Catalonië idealiter
bilateraal plaatsvinden, maar waarvan Madrid het mulitlateralisme als uitgangspunt heeft. De laatste
indicator, een wil om een akkoord te bereiken is er bij de Catalaanse regeringspartijen inzake dit

115 In tegenstelling tot Schotten, die net het multilaterale systeem wensen te ondersteunen, formaliseren en versterken.
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thema (in lijn met het globale statuut) wel degelijk. Ook al brengt het statuut niet de ideale
oplossing. Het realistische voorstel van de Catalanen met betrekking tot het domein van de EUcoördinatie overleefde de onderhandelingsronde in Madrid zonder al te veel kleerscheuren.
Precies omwille van de beperkte nieuwe elementen was het debat over EU-coördinatie niet het
meest conflictvolle aspect van het autonomiestatuut. Toch is het vertrouwen in de centrale overheid
ook met betrekking tot dit thema beperkt en was het een deel van de globale package deal waarbij
het Catalaanse regionaal strategisch handelen in verschillende fases van de beleidsvormingscyclus
sterk conflictueuze elementen bevatte.
Europeanisering
De dimensie Europeanisering wordt gemeten op basis van vier indicatoren: kennis over/en
bewustzijn van de beperkingen en mogelijkheden die Europese integratie met zich meebrengt voor
de binnenlandse hervorming, een inschatting maken van de gevolgen van de binnenlandse
hervorming voor een vlotte up-en downloading van EU beleid, hierop anticiperen en ten slotte
beleidsleren van buitenlandse voorbeelden. Regeringsleden bevestigen dat er een zeer goed besef
bestond van het huidige juridische bestel waarin zowat 85% van de wetgeving in Spanje een basis
heeft in de EU (interview 25 februari 2010, L. Bonet). Precies daarom was het erg belangrijk dat de
relaties tussen de Generalitat en de EU werden geëxpliciteerd en ook met betrekking tot Europese
wetgeving de binnenlandse bevoegdheidsverdeling wordt gerespecteerd. Het probleem van
competentieverlies dat bestaat wanneer regionale bevoegdheden naar het Europese niveau worden
getransfereerd en hier geen inspraak in de nationale positiebepaling tegenover staat is niet nieuw.
Maar een hapklare oplossing is hier niet voor. Er is wel een groot debat over gevoerd in Spanje, maar
het stond niet centraal in deze hervorming, die een voornamelijk binnenlandse focus had (interview
22 februari 2010, López Bofill). Er was, zeker in de fase van agendasetting en beleidsformulering, een
groot besef van de beperkingen en mogelijkheden die de Europese integratie met zich meebrengt in
het kader van de hervorming van het Catalaanse autonomiestatuut en precies door een
constitutionalisering van de gemaakte afspraken met opeenvolgende Spaanse regeringen, wensten
de Catalaanse actoren garanties voor een betere up-en downloading, met Catalaanse input, te
bekomen. In de debatten zijn de buitenlandse voorbeelden van andere deelstaten met inspraak in
nationale standpuntbepalingen in Europa besproken. Men ging de mosterd voor het toevoegen van
de ‘decisive say’ halen in Duitsland.
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‘Men wordt zich in Spanje en Catalonië nu echt wel zeer bewust van het feit dat een inbreng nodig
is op het moment dat de beslissingen in Europa worden genomen, en hoe vroeger hoe beter.
Maar niet alle AG’s hebben de wens om hier actief in te zijn of bezitten de expertise of de
administratieve capaciteiten om hier echt op in te spelen. En dit is ook precies het probleem dat
een akkoord met 17 AG’s moet worden gevonden voor er een echte inspraak kan zijn.
Afdwingbare concrete resultaten moeten multilateraal worden bereikt en per definitie is het
praktisch onmogelijk om dit in een bilateraal akkoord zoals een autonomiestatuut te regelen’
(interview 26 februari 2010, L. Santos).
Het EU hervormingsproces (startende van Conventie, over grondwet tot Lissabon) dat tegelijkertijd
aan de gang was heeft op geen enkele manier de debatten gewijzigd of een invloed gehad.
Vanuit een negatieve ingesteldheid kan je stellen dat het Catalaanse statuut met betrekking
tot Europa niet meer heeft gedaan dan een juridische formalisering van wat al verworven was.
Positief bekeken heeft het Catalaanse statuut een actualisatie doorgemaakt die het aangepast heeft
aan de nieuwe meerlagige bestuurscontext waar Spaanse beleidsmakers sinds de toetreding van
1986 in functioneren. Door het constitutionaliseren van de voorheen bestaande akkoorden worden
garanties ingebouwd. Een respondent (Colino) stelt dat het een interessante vaststelling is dat
wanneer je naar het strategische gedrag van de meest assertieve regionale overheden in Europa
kijkt, je moet concluderen dat hun sterke Europese gerichtheid alleen in de retoriek voorkomt en
veel minder in de concrete uitwerking in hun handelen.
‘De Catalaanse politici weten heel goed dat de bedreiging voor hun autonomie niet enkel in
Madrid, maar ook in Brussel zit en dat daar erg belangrijke en verregaande beslissingen worden
genomen, maar de impact van de Catalaanse overheid hierin nog klein is.’ (interview 25 februari
2010, F. Requejo).
De indicatoren die wijzen op een geëuropeaniseerde strategie zijn wel aanwezig in het handelen van
de Catalaanse regeringscoalitie, maar in mindere mate dan bij de regionale actoren in BW en
Schotland. Europa speelt als onderdeel van de strategie voornamelijk in de agendasetting- en
beleidsformuleringsfase en verdwijnt in latere fases naar de achtergrond.
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Waargenomen strategisch handelen in comparatief perspectief
Naar analogie met de andere case studies is het strategisch handelen van de Catalaanse overheid
samenvattend en chronologisch weergegeven in onderstaande figuur 12. De twee dimensies van het
regionaal strategisch handelen krijgen een verschillende invulling (Y-as) naargelang de fases van de
beleidscyclus (X-as). In de eerste fases van agendasetting en beleidsformulering is het Catalaanse
regionaal strategisch handelen wel degelijk geëuropeaniseerd. Deze Europeanisering vermindert
stekt in de fase van de besluitvorming. Een parallel bestaat met het Vlaamse en Waalse strategisch
handelen, waar in de besluitvormingsfase over de regionalisering van landbouw de Europeanisering
in de strategie verdween (meer informatie over de Belgische casus hieronder). De invulling van de
dimensie conflict is ook variabel doorheen de beleidscyclus. Globaal was de strategie erg conflictueus
(enkel de Schotse strategie bevatte nog meer conflict). De fase van agendasetting was het meest
conflictueus. Dit conflict in de strategie nam wat af na de PSOE overwinning in de nationale
verkiezingen van 2004. In de beleidsformulerings- en besluitvormingsfase was het Catalaanse
strategisch handelen nog steeds conflictueus, gevolg door een lichte afname in conflict in de
implementatiefase en opnieuw een versterking als reactie op de uitspraak van het Grondwettelijk
Hof. Met betrekking tot EU-coördinatie bespreekt het EU-hoofdstuk in het nieuwe statuut een breed
gamma aan mogelijke beïnvloedingskanalen. De Europeanisering bij de Catalanen is ook hier
verregaander dan deze van de Belgische deelstaten inzake EU-coördinatie. In België werd er enkel op
het moment van implementatie een minimale en noodzakelijke aanpassing doorgevoerd. Een
evaluatie of verbetering van het bestaande coördinatiesysteem van 1994 kwam er niet, in
tegenstelling tot Duitsland waar regionale actoren als BW een erg sterk geëuropeaniseerde strategie
hanteerden inzake EU-coördinatie (met contradictorisch genoeg echter maar een zeer beperkte
wijzing van het bestaande systeem tot gevolg). De mate van conflict is iets beperkter wanneer over
EU-coördinatie
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intergouvernementele relaties van het nieuwe statuut (zie stippellijn versus volle lijn in figuur 12). De
inhoud van het statuut over EU-coördinatie was in belangrijke mate een bevestiging is van het in
2004 gesloten Carce akkoord.
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Figuur 12: Strategisch handelen Catalonië

Vlaanderen/Wallonië
Landbouwbeleid
Inleiding en preferenties vooraf
In dit proefschrift worden het strategisch handelen van Vlaanderen en Wallonië besproken in het
kader van de vijfde staatshervorming (focus op landbouw en EU-coördinatie). De Belgische casussen
zijn in verschillende opzichten atypisch binnen de selectie. Ten eerste is België atypisch door het
bipolaire karakter, het unieke partijlandschap en de (quasi complete) symmetrische en congruente
regeringen op het moment van de vijfde staatshervorming. Belgische staatshervormingen zijn in
belangrijke mate compromissen tussen partijen en taalgroepen. De tegenstelling regio(‘s)-nationale
overheid die de drie andere onderhandelingen kenmerkte, bestaat in mindere mate in het kader van
de Belgische staathervorming. Daarnaast is België aptypisch in de selectie omdat het strategisch
handelen van twee regionale actoren, namelijk de Vlaamse en de Waalse gewestregering wordt
bestudeerd. Met betrekking tot het deelaspect landbouw zijn dit de enige twee belangrijke regionale
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actoren. Landbouw is namelijk een gewestelijke materie en het derde Belgische Gewest (het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest) speelt door haar stedelijke grondgebied geen rol van betekenis in dit
domein (en bijgevolg ook niet in de hervorming).116 Een laatste kenmerk is de snelle ontwikkeling van
het aspect van landbouw in de staatshervorming. De vijfde staatshervorming op zich stond al langer
op de agenda, maar de regionalisering van landsbouw als domein verscheen onverwacht en plots op
de voorgrond. De besluitvorming erover is bijzonder snel verlopen.
In 1995 richtte de federale regering een interparlementaire Commissie op (met leden van het
federale en de deelstaatparlementen) die voorstellen formuleerde met het oog op het samenstellen
van
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Aangelegenheden in de Senaat bespreekt dit thema en stelt in 1999 een eindrapport voor dat het
voorstel tot regionaliseren van het landbouwbeleid ook behandelt (Senaat 1998-99). In Vlaanderen
bestond al geruime tijd de vraag naar meer bevoegdheidsoverdrachten. De staatshervorming van
1993 was voor het gros van de politieke elite in Vlaanderen geen eindpunt in het hervormen van de
Belgische staat. Meer concreet was de regionalisering van landbouw opgenomen in de resoluties van
het Vlaamse parlement van 1999117 (Parlement 1998-1999) en paste ook binnen de wens om meer
homogene bevoegdheidspakketten te creëren. Al van in 1980 hebben de Gewesten namelijk een
beperkte bevoegdheid voor landbouw118. Deze bevoegdheden zijn sterk uitgebreid door het SintMichielsakkoord, de staatshervorming van 1993. De residuaire bevoegdheden met betrekking tot
landbouw bleven echter federaal119.
Landbouw is een thema waar historisch gezien vooral Vlaamse christendemocraten op
inspelen, en die verschoven in 1999 naar de oppositiebanken. De jarenlange christendemocratische
landbouwkabinetten van vóór 1999, die steeds een nauwe band hadden met belangrijkste Vlaamse
belangenorganisatie, de Boerenbond, hebben nooit aangestuurd op zo’n verregaande regionalisering
(interview 24 oktober 2008, N. Devisch). Voornamelijk de aspecten die met de Europese Unie
verbonden zijn, zoals de Belgische vertegenwoordiging, prefereerde de Boerenbond federaal te

116 Dit neemt niet weg dat de landbouwbevoegdheid ook naar het Brusselse hoofdstedelijke gewest werd verschoven Een belangrijke
reden is de Europese inbedding. Europese besluitvorming die moet worden omgezet dient toepasbaar te zijn over het gehele Belgische
grondgebied en dus ook in Brussel. Dit zorgt voor een wat absurd proces van copy/paste van Vlaamse of Waalse wetgeving die de Europese
richtlijnen omzet.
117 Op 3 maart 1999 keurde het Vlaams Parlement een reeks resoluties met een erg grote meerderheid goed met het oog op een nieuwe
ronde in de staatshervorming.
118 Met name de aanvullende hulp aan landbouwbedrijven, het gezamenlijk beheer van het landbouwfonds en het
landbouwinvesteringsfonds en het overleg voor de voorbereiding van activiteiten op EU-niveau.
119Met name reglementering, beheer en controle van dieren, planten, landbouwgrondstoffen en landbouw- en voedingsproducten, het
sanitaire beleid betreffende planten en dieren en plantaardige en dierlijke producten.
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houden120. De Vlaamse politieke partijen die in 1999 de regering vormden, hadden veel minder
uitgesproken standpunten over landbouw. Meer algemeen was een regionalisering van bijkomende
beleidsdomeinen voor socialisten, liberalen, groenen en Vlaams-nationalisten wel wenselijk.
Wallonië was na de vierde staatshervorming geen vragende partij voor bijkomende
bevoegdheidsoverdrachten. De resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 worden door de
parlementen van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap negatief onthaald
(Parl.st.Fr.Gemeenschap 1998-99). De Franstalige partijen waren geen voorstander van institutionele
hervormingen. De structurele financiering van de Franse Gemeenschap werd door de meerderheid
van de Waalse politieke actoren wél als problematisch ervaren. Aangezien zowel Vlaanderen als
Wallonië vragende partij waren voor het vinden van een oplossing voor hun specifieke
beleidsprobleem, bestond net de verkiezingen van 1999 wel een klimaat om te onderhandelen.121
Het domein landbouw vormt enigszins een uitzondering in de Waalse terughoudendheid naar
bevoegdheidsoverdrachten. Reeds in de jaren tachtig bestond er in Wallonië vanuit verschillende
politieke partijen de vraag tot een verregaande regionalisering van landbouw (interviews 26 januari
2009, J. Renard en 26 januari 2009; J. Renault en 3 februari 2009, M. Vanquailli). Deze was
voornamelijk gevoed vanuit een frustratie over de dominante rol van Vlaanderen (en in het bijzonder
de Boerenbond) in het Belgische landbouwbeleid. Dit wordt bevestigd in alle interviews met
Franstalige respondenten. De Waalse landbouworganisaties122 waren ook vragende partij voor een
uitbreiding van de gewestelijke landbouwbevoegdheden. Het was voornamelijk toenmalig
socialistisch Waals landbouwminister José Happart die vanuit een sterke regionaliseringagenda grote
voorstander was. Happart was niet rechtstreeks betrokken in de onderhandelingen, maar zijn rol als
prominente regionalist binnen de Franstalige socialistische partij wordt door verschillende
respondenten als zeer invloedrijk beschouwd (interviews 31 oktober 2008, V. Dua; 4 november
2008, X. De Cuyper; 6 februari 2009, A. Neyts en 10 februari 2009, J-P Champagne). Het federale
ministerie van landbouw heeft de Waalse vraag tot volledige regionalisering steeds tegengehouden
zolang een Vlaams-Christendemocratische minister deze post bezette. De dominantie van de tandem
CVP-Boerenbond zorgde aan Waalse zijde voor veel ontevredenheid en frustratie.
Dat er duidelijke verschillen in de landbouw van Vlaanderen en Wallonië bestaan, wordt door
alle respondenten erkend en vaak aangehaald als motivatie om te regionaliseren. Homogenisering

120Vanuit de onafhankelijke boerenorganisatie Algemeen Boerensyndicaat (ABS) bestond wel een vraag tot regionalisering.
121 Een respondent merkt op dat landbouw misschien wel het domein was waar regionalisering mogelijk was omdat het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest hier (door het ontbreken van landbouwers) geen rol van enig belang in speelde.
122 Destijds nog UPA en Alliance Agricole, nu gefuseerd tot FWA.
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van de bevoegdheidspakketten was een tweede reden. Een externe factor, de dioxinecrisis123 in het
voorjaar

van

1999,

problematiseert

landbouw

als

beleidsdomein

en

beheerst

de

verkiezingscampagne van 1999. De federale en regionale verkiezingen van 1999 brengen op alle
niveaus paars-groene regeringen aan de macht. In Vlaanderen wordt paars-groen aangevuld met de
Volksunie, een NSWP met een uitdrukkelijk regionalistische agenda. In het Vlaamse regeerakkoord
van 8 juli 1999 wordt de regionalisering van land- , tuinbouw en visserij opgenomen als een
noodzakelijke hervorming waarvoor een diepgaander overleg nodig is. In ditzelfde regeerakkoord
waren ook een aantal thema’s opgesomd waarvoor de hervorming snel zou kunnen doorgevoerd,
maar daar werd landbouw als domein dus niet onder gecategoriseerd. In de regeerakkoorden van de
Franse Gemeenschap of het Waalse Gewest wordt geen melding gemaakt van de wens om het
landbouwbeleid te regionaliseren.
Tijdens de federale regeringsonderhandelingen wordt snel duidelijk dat de Vlaamse vraag om
verder te gaan in de staatshervorming niet gedeeld wordt aan Franstalige zijde. Er wordt beslist om
een Intergouvernementele en Interparlementaire Commissie voor Institutionele Vernieuwing op te
starten die zich over nieuwe stappen in de staatshervorming zou buigen. Deze commissie voor
staatshervorming, de Costa, stelt in december 1999 een principieel akkoord over de maximale
regionalisering van het landbouwbeleid te hebben, maar het akkoord is in maart 2000 echter weer
zoek. Voorzitter Vankrunkelsven (Volksunie) vraagt premier Verhofstadt (VLD) om zelf
onderhandelingen op te starten omdat in de schoot van de Costa geen akkoord wordt bereikt. De
politieke druk vanuit de Volksunie wordt opgevoerd en de partij dreigt met opstappen uit de Vlaamse
regering.
Premier Verhofstadt bevestigt eind maart 2000 dat hij samen met de vice-premiers aan een
politiek akkoord over homogenere bevoegdheidspakketten werkt, onder meer over landbouw en
buitenlandse handel. Van een breder en open onderhandelingsklimaat in de Costa verschuift het
dossier naar het kernkabinet, de manier waarop in België meestal grote institutionele hervormingen
worden beslecht (Vanhee and Hondegem 2009). Een handvol mensen zit in nachtelijke vergadering
bijeen met het oog op het snel verkrijgen van een akkoord. De Costa-voorzitters, Vankrunkelsven
(Volksunie) en Moureaux (PS), werden hierbij eveneens betrokken. Op 5 april 2000 is het
Hermesakkoord, dat de politieke beslissing tot regionalisering van landbouw en buitenlandse handel
bevat, een feit. Voor velen kwam de beslissing als een donderslag bij heldere hemel, zelfs voor

123 De giftige stof dioxine bleek in de voedselketen terecht gekomen te zijn. De ministers van landbouw en volksgezondheid namen
ontslag en het thema beheerste de verkiezingen met sterk verlies voor Christendemocraten.
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diegenen die in de landbouwadministratie of -kabinetten waren betrokken. Vooraf is er geen enkele
voorbereidende impactstudie is gemaakt of heeft er een inhoudelijk parlementair debat over
plaatsgevonden. Dit maakt dat de onderhandelaars geen actuele en degelijke kennis hadden over de
gevolgen van de politieke beslissing tot regionaliseren van dit beleidsdomein. Er waren de
besprekingen binnen de Costa, maar deze waren, zeker met betrekking tot landbouw bezwaarlijk
inhoudelijk te noemen. De echte onderhandeling vond plaats tussen de partijvoorzitters van de
federale regeringspartijen. Door de aanwezigheid van Costavoorzitter Vankrunkelsven was de
overblijvende (regionale) regeringspartij Volksunie, ook vertegenwoordigd. Een globale deal werd
gemaakt en landbouw was één van de domeinen waartegen het minste weerstand bestond om te
regionaliseren (interview 31 oktober 2008, V. Dua).
Het uiteindelijke akkoord over landbouw was een akkoord tussen partijen, eerder dan tussen
regeringen124. De juridische procedure voor grondwetsherzieningen vereist een tweederde
meerderheid in beide kamers van het federale parlement. Dit is in comparatief perspectief een
ongewone procedure omdat de actor in dit onderzoek (regionale regeringscoalitie) geen
gegarandeerde

input

heeft.

Precies

omdat

de

Belgische

Senaat

niet

als

een

vertegenwoordigingsorgaan van deelstaten functioneert zoals in Duitsland. De Bundesrat garandeert
voor Grondwetherzieningen inspraak van (een grote meerderheid van) de regionale regeringen. Ook
in de twee resterende hervormingen besproken in dit proefschrift vereisen de procedures
goedkeringen van de regionale parlementen (en zelfs een referendum in het Catalaanse geval). Door
de symmetrische en congruente regeringen op de verschillende bestuursniveaus waren partijen in de
vijfde Belgische staatshervorming een brug naar regionale input.
Er was een principeakkoord over het regionaliseren van landbouw, maar herziening van de
financieringswet ontbrak nog. Een akkoord hierover was nodig om ook de twee deelakkoorden
(Hermes en het Lombard) te laten passeren in een globaal compromis dat de naam
Lambermontakkkoorden meekreeg. De onderhandelingen tussen premier Verhofstadt, de federale
vice-premiers, de ministers-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten en Costa-voorzitters
Moureaux (PS) en Vankrunkselven (Volksunie) waren zeer moeilijk en slopend. Na bijna twintig uur
onafgebroken onderhandelen werd overeenstemming bereikt over een globaal communautair
compromis, het uiteindelijke Lambermontakkoord. Het akkoord bevat een herziening van de

124 Vooronderhandelingen binnen politieke families in België waren ook beperkt. Uit de interviews is enkel topoverleg tussen de liberale
families in België bevestigd, waarbij de mogelijkheden om tot een globaal akkoord voor staatshervorming te komen werden besproken
(interview 4 november 2008).
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financiering van Gemeenschappen en Gewesten, de regionalisering van de Gemeente- en
provinciewet, een bevestiging van het Hermes-akkoord (regionalisering van landbouw en
buitenlandse handel) en ten slotte de afspraak om delen van ontwikkelingssamenwerking over te
hevelen.
De uitvoering van het politieke Lambermontakkoord gebeurde in de Bijzondere Wetten: één
over de overheveling van bovengenoemde bevoegdheidsdomeinen en een tweede over de
financiering. De wetsvoorstellen worden in het Overlegcomité van 22 maart 2001 goedgekeurd.
Hierbij worden ook twee samenwerkingsakkoorden, over de plantentuin in Meise en over de EU
vertegenwoordiging goedgekeurd. De wetsvoorstellen worden vervolgens in Kamer en Senaat
besproken en goedgekeurd. Een tweederde meerderheid was nodig en er bestond geen zekerheid
over de steun van de Volksunie-fractie. Het bereikte Lambermontakkoord verdeelde de partij
grondig. Volgens sommigen, waaronder voorzitter Bourgeois, ging het niet ver genoeg in garanties
voor Vlaamse vertegenwoordiging in Brussel, maar onder meer ook omwille van de onduidelijkheid
in het akkoord over de regionalisering van landbouw. Met vier leden vóór, 4 leden tegen
Lambermont was de Volksunie een onbetrouwbare partner. De federale oppositiepartij PSC
(Franstalige christendemocraten) werd bereid gevonden de nodige steun te leveren125. Op 30 mei
2001 keurt de Senaat het ontwerp van Bijzondere Wet over de bevoegdheidsoverdracht goed. Op 29
juni 2001 keurt de kamer deze goed waarbij de vier VU kamerleden voor stemmen. Op 5 juli 2001
aanvaarden de vertegenwoordigers van de zes regeringspartijen (VLD/PRL, PS/SP, Agalev en Ecolo)
en Volksunie in de Costa het licht gewijzigde voorstel van bijzondere wet.
Een federaal agentschap voor voedselveligheid (FAVV) werd in het voorjaar van 2000
opgericht als gevolg van de dioxinecrisis. Deze beslissing had gevolgen voor de beleidsopties die voor
landbouw genomen konden worden. Een zeer groot deel van de ambtenaren van de vroeger federale
administratie voor Landbouw en Middenstand zal uiteindelijk federaal blijven en terechtkomen in het
FAVV. Verschillende respondenten getuigen dat de dioxinecrisis de belangrijkste reden was om toch
nog een aantal aspecten van landbouw federaal te houden. Het nut en de meerwaarde van de
ingrijpende operatie van verregaande regionalisering werd door het merendeel van de directe
betrokkenen niet meteen gezien. De federale liberale minister voor landbouw Gabriëls was destijds
persoonlijk geen voorstander van de ontbinding van zijn eigen ministerie, wat vanuit een eigen
overlevingsstrategie logisch is (interview 4 november 2008, X. De Cuyper). De top van de
regeringspartijen met de liberale premier Verhofstadt als kopman wilde ten alle prijzen een akkoord

125 in ruil voor een ratificatie van het minderhedenverdrag van de Raad van Europa en een amendement aan het Lambermontakkoord
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in de staatshervorming, dewelke was beloofd aan de (Vlaamse) kiezer en noodzakelijk was om de
Vlaams-nationalisten in de Vlaamse regering aan boord te houden. De Vlaamse regeringspartijen
wilden de regionalisering graag doorvoeren als dit voor een algemeen compromis in de
staatshervorming kon zorgen. Ook de Waalse onderhandelaars van de regeringspartijen konden met
een regionalisering landbouw instemmen om het globale akkoord goed te keuren.
De periode van beleidsformulering en besluitvorming ging erg snel, was politiek van karakter
en er was weinig inhoudelijk domeinspecifieke voorbereiding. De landbouwadministraties en –
kabinetten op federaal en regionaal niveau zijn niet betrokken geweest in de fase van
beleidsvoorbereiding of besluitvorming. Ze vernemen via de media dat het Hermesakkoord een feit
is. Een respondent getuigt:
‘Het waren niet de regeringen, laat staan de landbouwkabinetten die hierover hebben
onderhandeld, maar de regeringspartijen en hun toppolitici.’ (interviews 22 oktober 2008, J.
Carmeliet)
Er was bijna geen formele betrokkenheid van de landbouworganisaties.126 Vanuit de oppositie werd
weinig weerwerk geboden met betrekking tot de regionalisering van landbouw. Voor de Boerenbond
was de CVP in de oppositie een potentiële bondgenoot in de strijd tegen een ongewenste
regionalisering, maar de interesse hier was erg beperkt. De politieke besluitvorming is onverwacht
snel gepasseerd waardoor ook het parlement wat in snelheid genomen is om het dossier grondig op
voorhand te bespreken. Na de beslissing zijn er wel enkele parlementaire vragen geweest over de
uitvoeringsmodaliteiten. De grootste aandacht ging naar de dioxinecrisis en het gevaar voor de
volksgezondheid.
In het kader van de regionalisering van landbouw vonden er tijdens de implementatiefase
nog belangrijke politieke en ambtelijke onderhandelingen plaats over de uitvoeringsmodaliteiten.
Binnen de betrokken administraties en kabinetten bestonden er onenigheid: er waren de
maximalisten die zoveel mogelijk willen regionaliseren tegenover de minimalisten die zo veel
mogelijk federaal wensen te houden, onder meer door een zo uitgebreid mogelijke invulling van het
FAVV. Voor de uitwerking werd er voornamelijk onderhandeld onder het leiderschap van het
federale ministerie met vertegenwoordigers van de Gewesten. Samenwerkingsprotocols werden

126 Een belangrijke reden is dat landbouw destijds onder ministers van andere partijen (liberalen, socialisten en groenen) viel en de
grootste organisatie, de boerenbond, een historisch sterke CVP-link heeft. Officieus zijn ze wel betrokken geweest. Hun inbreng in de fase
van beleidsformulering was echter zeer beperkt (interview 24 oktober 2008).
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opgemaakt en verschillende overlegstructuren lieten de overheveling van het bevoegdheidsdomein
vlot verlopen. De verdeelsleutels voor de overheveling van budgetten zijn uiteindelijk in het voordeel
van Wallonië uitgedraaid, maar toch was de enorme budgettaire hap voornamelijk in Wallonië
moeilijk te verteren. De verdeling van personeel gebeurde louter op basis van de taal en met de
expertise van de ambtenaren werd geen rekening gehouden. De gevolgen waren expertisetekorten
in beide Gewesten. De bijzondere wetten treden op 1 januari 2002 in werking. Op dit moment was
de overheveling van personeel nog niet gebeurd en werd er geopteerd voor een transitieperiode
waarvoor men bijzondere afspraken maakte. Van januari 2002 tot oktober 2002 werd gewerkt
volgens afspraken die in het samenwerkingsprotocol van 12 maart 2002 zijn opgenomen. Een
belangrijke implicatie van het regionaliseren van een beleidsdomein waarvan de Europese Unie de
beleidslijnen uitzet, zeker in een bipolair federaal systeem als het Belgische zonder een hiërarchie
van bevoegdheden, is de noodzaak tot consensusbesluitvorming. Het is zeker zo dat er sinds de
regionalisering veel meer moet worden vergaderd en gecoördineerd. Zowel voor de afstemming van
het beleid in de binnenlandse context als voor de voorbereiding van Belgische standpunten voor het
Europese niveau.
Het beleidsproces in zijn geheel wordt door de respondenten niet eenduidig als positief
ervaren. Algemeen zijn de gevolgen van de regionalisering onvoldoende ingeschat en was de
voorbereiding ondermaats. De beslissing om het landbouwbeleid te regionaliseren was deel van een
globale package deal waarbij geen beroep is gedaan op domeinspecifieke experten. Tijdens de
implementatiefase doken er daarom een aantal problemen op waarop onvoldoende is geanticipeerd.
Daarbij kwamen dan nog verschillende ministerwissels, zowel federaal als regionaal, kort na de
regionalisering. Een respondent verwoordt het als volgt:
‘Mijn impressie is dat er globaal weinig sprake is geweest van een ‘strategie’. Men heeft steeds
oplossingen gezocht voor problemen die zich aandienden als gevolg van de politieke beslissing om
te regionaliseren zonder daar op voorhand veel strategisch over te hebben nagedacht.’
(interviews 22 oktober 2008, J. Carmeliet)
Mate van conflict
Eind 1999 was er binnen bepaalde regeringspartijen de wil om verder te gaan met regionaliseren van
bevoegdheden die de economische hefbomen voor de regio’s zouden vergroten en voor een
homogenisering van bevoegdheidspakketten zou zorgen. Landbouw is een technische materie, met
een beperkt aantal politieke belangentegenstellingen. Omdat de christendemocraten tot de
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parlementaire oppositie behoorden, bestond de wil om aan landbouw als bevoegdheidsdomein te
raken bij de Vlaamse regeringspartijen. De toenmalige Vlaamse minister verwoordt het als volgt:
‘Dit was geen heilig huisje en als er moest geregionaliseerd worden was landbouw misschien het
beleidsdomein met de minste weerstand.’ (interview 31 oktober 2008, V. Dua).
De wil om een akkoord te sluiten was in Vlaanderen globaal gezien groter dat in Wallonië. Bij de
federale en regionale verkiezingen van 1999 hadden alle Vlaamse partijen zich als voorstander van
bijkomende regionaliseringen geuit. Zeker voor de Vlaams nationalisten van de Volksunie was dit een
centrale verkiezingsbelofte die men prioritair wenste te realiseren. De bipolaire structuur van het
Belgische bestel zorgt dat de uitdrukkelijke wil van één taalgemeenschap om onderhandelingen op te
starten niet zomaar kan worden genegeerd. Er bestonden nog steeds bevoegdheden waarvoor een
regionalisering bespreekbaar en zelfs wenselijk was vanuit Franstalig België. Hoewel de
communicatie hierover beperkt was (in de regeringsverklaringen bijvoorbeeld namen de Franstalige
regeringspartijen het standpunt in dat verdere regionalisering niet wenselijk was) getuigen
verschillende respondenten over de Waalse vraag naar een (quasi)volledige regionalisering van
landbouw (welke in vorige staatshervormingen nooit was bereikt onder meer door de
terughoudendheid van de CVP terzake). De attitude van zowel Vlaanderen als Wallonië in de
agendasettingsfase is beperkt conflictueus. Het niet aangaan van de gevraagde onderhandelingen
zou de vorming van een nieuwe federale regering na de verkiezingen onmogelijk maken. Omdat
België op de verschillende bestuursniveaus symmetrische en congruente regeringen kende, zowel
voor als na de verkiezingen van 1999, is het vertrouwen en de informatiedoorstroming tussen de
actoren gegarandeerd.
Het Vlaamse handelen wordt in de fase van beleidsformulering iets conflictueuzer dan in de
fase van agendasetting. De Vlaamse regeringspartijen, sterk gestuurd door de Volksunie die deel
uitmaakt van de Vlaamse regering, sturen sterk aan op bijkomende bevoegdheidsoverdrachten. De
steun van deze extra coalitiepartner op Vlaams niveau was noodzakelijk om de nodige tweederde
meerderheid te bereiken. Wanneer het bereikte akkoord in de Costa weer verloren gaat, wordt de
druk opgevoerd om in een beperktere politieke kring knopen door te hakken. De Waalse
regeringspartijen willen de Vlaamse partijen en de Volksunie niet zonder meer op hun wenken
bedienen. Er moet een akkoord worden gevonden dat voor beide bevredigend is, aan de politieke
achterban kan worden verkocht en politieke stabiliteit in de federale regering brengt. Het
vertrouwen tussen de actoren is groot, zeker wanneer dit in comparatief perspectief wordt geplaatst
met de Schotse of de Catalaanse regering. Precies omdat het, zoals hierboven geschetst, geen
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onderhandeling regio versus nationale overheid betreft, maar eerder een deal tussen regio’s
(Gemeenschappen en Gewesten) en in concreto tussen partijen vanuit de verschillende taalgroepen.
Ook informatiedoorstroming is vlot omwille van de partijbanden. De overgangsperiode (tussen
politiek principe-akkoord en uitvoeringsmaatregelen) is relatief vlot en in een collegiale en
coöperatieve sfeer verlopen. Spanningen ontstonden op het moment dat de budgetten moesten
worden verdeeld. Op dat moment werd het handelen van beide regio’s een stuk conflictueuzer
(interviews 22 oktober 2008, J. Van Liefferinghe; 4 november 2008, X. De Cuyper en 3 februari 2009,
M. Vanquailli). Ieder maakte eigen berekeningen en informatie over de uitwerking die in het voor-of
nadeel van een bepaald Gewest zou kunnen uitvallen werd verborgen gehouden vanuit strategische
overwegingen. Zowel Vlaamse als Waalse respondenten getuigen dat het Waalse Gewest finaal een
relatief grote brok van het budget in de wacht heeft weten te slepen. De financiële middelen waren
ten tijde van de vijfde staatshervorming nog voorhanden om de regionalisering verteerbaar te maken
voor alle betrokkenen.127 Hoewel de Waalse regeringspartijen in de fase van agendasetting en
beleidsformulering nooit hebben verklaard vragende partij te zijn voor regionalisering tout-court was
een akkoord wenselijk om de financiële problemen in de Franse Gemeenschap op te lossen en was
landbouw één van de (laatste) beleidsdomeinen waarvoor bij verschillende Waalse partijen wél een
vraag naar meer autonomie bestond.
Globaal is het strategisch handelen zowel van Vlaanderen als van Wallonië terug te vinden op de
non-conflictueuze helft van het continuüm, hoewel tijdens de besluitvormingsfase de Vlaamse
strategie iets conflictueuzer was dan op andere momenten in de beleidscyclus.
Europeanisering
Het regionaal strategisch handelen van Vlaanderen en Wallonië in de vijfde Belgische
staatshervorming met betrekking tot het domein landbouw bevat in comparatief perspectief de
kleinste mate van Europeanisering. Het bewustzijn van de beperkingen en mogelijkheden die
Europese integratie met zich meebrengt voor de regionalisering van landbouw, hier een inschatting
van maken en er vervolgens op anticiperen gebeurde erg beperkt door de centrale actoren, de
regeringen van Vlaanderen enerzijds en van Wallonië anderzijds. De Europeanisering in de strategie
werd bij de regionale regeringsactoren geactiveerd door andere, niet-partijpolitieke actoren. Deze

127 De financieel krappe positie van de federale regering anno 2007 is een belangrijke verklaring voor de moeizaamheid waarmee de
gesprekken naar een eventuele zesde staatshervorming verlopen.
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hadden slechts een beperkte invloed, die er voornamelijk was na het moment van besluitvorming. De
mate van Europeanisering in de strategie van Vlaanderen en Wallonië wordt op dezelfde manier
geëvalueerd en is in comparatief perspectief het laagst.
Er is in eerste instantie erg weinig rekening gehouden met de belangrijke Europese dimensie
van dit beleidsdomein. Snel na de politieke beslissing om te regionaliseren kwam het besef dat de
nood aan coördinatie en dus een aantal zaken opnieuw samen doen (zowel regio’s onderling als
tussen de bestuurslagen) groot was. Een geëuropeaniseerde strategie komt bij de regionale actoren
pas op de voorgrond op het moment van implementatie. Problemen drongen zich op die oplossingen
behoefden. Het waren voornamelijk landbouwexperten in de administraties of in de
belangenorganisaties

die

als

eerste

de

belangrijke

gevolgen

voor

de

Belgische

belangenvertegenwoordiging in de Europese landbouwbesluitvorming inzagen en hiervoor
waarschuwden. De politieke actoren die vanuit de Gewesten en de Federale overheid aan zet waren
in de staatshervorming handelden voornamelijk vanuit een binnenlandse agenda en hadden pas na
de politieke compromisbesluitvorming oog voor de gevolgen van het ingebed zijn in een meerlagige
bestuurscontext. Er was wel kennis en bewustzijn bij de regionale regeringen, maar hier werd
onvoldoende een inschatting van gemaakt, laats staan op geanticipeerd. Ook beleidsleren uit andere
lidstaten was er niet. De Europeanisering is niet volledig afwezig, maar in comparatief perspectief erg
beperkt. De agendasetting en besluitvorming over de regionalisering is volledig binnenlands bepaald
en stond los van de meerlagige bestuurscontext en de Belgische inbedding in de Europese Unie.
Geen enkele respondent ziet een verband met de Europese ontwikkelingen in het landbouwbeleid
destijds128.

De

hervormingen

op

het

Europese

niveau

veranderden

het

beleid

van

productondersteuning in een beleid van directe inkomenssteun waarbij een koppeling werd gemaakt
naar aspecten van voedselveiligheid, milieuzorg en duurzame ontwikkeling. De koppeling tussen
landbouw en milieu betekende in Belgisch perspectief, ook zonder regionalisering van de landbouw,
een belangrijkere invloed van Gewestbevoegdheden. Met deze gevolgen van de Europese
ontwikkelingen in het landbouwbeleid werd echter geen rekening gehouden bij de regionale actoren
in het onderhandelingsproces van de vijfde staatshervorming.
‘Landbouw bleek de uitkomst om de Vlaamse politieke drang tot regionalisering die bestond te
sussen. Landbouw was geen prioriteit voor de meeste partijen, vandaar dat dit een uitweg was.’
(interview 31 oktober 2008, V. Dua).

128 In de periode van agendasetting was het Europese landbouwbeleid in volle overgangsfase met de MacSharry hervorming van 1992,
Agenda 2000 in 1999 en de Mid Term Review in 2003.
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In de fase van agendasetting opperen tegenstanders van een volledige regionalisering (voornamelijk
bij monde van de Boerenbond) dat precies de sterke Europese inbedding van het beleidsdomein een
struikelblok vormt om te regionaliseren (interview 24 oktober 2008, N. Devisch). In communicatie
naar de pers en het politieke niveau waarschuwde de Boerenbond steeds voor de erg negatieve
gevolgen voor de Belgische positie en inbreng in het Europese landbouwbeleid (interview 24 oktober
2008, N. Devisch). Precies omdat in de aanloopfase naar de vijfde staatshervorming nog niet meteen
duidelijk is welke kant het op zal gaan en welke beleidsdomeinen aan bod zouden komen, is deze
vrees in de fase van agendasetting nog zeer beperkt aanwezig. In Vlaamse parlementaire
documenten wordt vermeld dat de grote krachtlijnen van het landbouwbeleid op Europees niveau
worden vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar daar worden
verder geen concrete gevolgen aan verbonden als het gaat om de regionalisering van deze
bevoegdheidsdomeinen (discussienota voor een verdere staatshervorming, Vlaams Parlement 6
maart 1996). Ook de resoluties van het Vlaams Parlement vermelden dat ‘de Europese eenmaking
een belangrijke weerslag heeft op ons staatsbestel’ (Resolutie betreffende de algemene
uitgangspunten en doelstellingen van Vlaanderen inzake de volgende staatshervorming Vlaams
Parlement, 3 maart 1999). Maar concrete acties volgen er niet op deze zeer algemene vaststelling.
Betrokkenen in de Waalse regering verklaren dat men zich wel bewust was van de schaalnadelen die
de regionalisering met zich meebracht. Dat er veel coördinatie nodig zou zijn om gemeenschappelijke
Belgische standpunten te blijven formuleren naar de Raad toe was bekend. De flexibiliteit in de
uitvoering van het beleid die door de regionalisering gewonnen zou worden woog zwaar genoeg voor
de Waalse regering om er toch voor te kiezen. Hoewel toenmalig federaal landbouwminister Gabriëls
een sterk regionalistisch profiel heeft toonde hij zich in de aanloop naar de beslissing erg bezorgd om
de gevolgen van de regionalisering, een vrees die ook bij de administratie en de
landbouworganisaties bestond. De reden was precies de slagkracht die België als lidstaat in Europese
onderhandelingen zou verliezen door de opsplitsing van expertise en de noodzaak om
gemeenschappelijke standpunten te vinden die compromissen zijn. Deze is niet volledig afwezig,
maar blijft beperkt en is in belangrijke mate retorisch, zonder dat er concrete acties aan worden
verbonden.
Op het moment dat er betrokkenheid is vanuit het beleidsdomein zelf, met name vanuit de
administratie en vanuit de landbouwkabinetten komt de bezorgdheid over de continuïteit van de
Belgische vertegenwoordiging op het EU niveau duidelijker naar de voorgrond. Zeer snel na de
politieke beslissing tot regionalisering is het besef gegroeid dat precies omwille van de belangrijke
Europese inbedding van het landbouwbeleid permanent overleg nodig zou zijn tussen de regio’s
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enerzijds, maar ook met de federale overheid anderzijds. Een heel aantal aspecten zijn namelijk
federale bevoegdheden gebleven. Overleg tussen de Belgische Gewesten en met de Federale
overheid is noodzakelijk omdat voor de regionale bevoegdheden steeds een gemeenschappelijk
standpunt moet worden gecoördineerd dat als Belgisch standpunt in de Raad van Ministers wordt
verdedigd.
Een respondent verwoordt de verbazing die bij velen bestond over de keuze om een zo sterk
geëuropeaniseerd beleidsdomein te regionaliseren als volgt:
‘Men heeft ervoor gekozen om landbouw en buitenlandse handel te regionaliseren. Net die twee
domeinen die ik allerminst zou regionaliseren! Er zijn zoveel andere domeinen te regionaliseren
die dicht bij de mensen staan. Er is in Europa maar één echt Europees beleid en dat is het
landbouwbeleid.’(interview 22 oktober 2008, J. Carmeliet).
Een andere respondent getuigt:

‘Dat was de stijl van Verhofstadt in zijn beginjaren: een beetje de bulldozerpolitiek: Hij besliste en
het gebeurde, zonder hierover veel rekening te houden met de mening en kennis van de
betrokkenen. Er werden hem wel argumenten tegen aangereikt en gewaarschuwd voor de
Europese

gevolgen

van

de

regionalisering,

maar

daar

werd

geen

rekening

mee

gehouden.‘(interview 31 oktober 2008, V. Dua).
Nogal snel na de beslissing om het federale departement voor landbouw te ontbinden werd gedacht
aan het opnieuw creëren van een federale dienst. Een soort coördinatiebureau dat de input vanuit
de Gewesten in het Belgische EU standpunt zou garanderen. Dit orgaan zou moeten functioneren als
een autonoom bureau onder de gemengde interministeriële bevoegdheid. De bijzondere wet van 13
juli 2001 (B.S. 3 augustus 2001) vermeldt de verplichting tot overleg tussen de federale overheid en
de gewestregeringen ter voorbereiding van de onderhandelingen, de besluiten en de
voortgangsbewaking van de activiteiten van de Europese instellingen met betrekking tot het
landbouwbeleid. Daarnaast ook voor alle handelingen die een weerslag kunnen hebben op het
landbouwbeleid. Een structuur was nodig voor technisch en politiek overleg tussen de Gewesten en
federale overheid. Het voorstel werd gedaan om, naar analogie van wat al jaren voor leefmilieu
bestaat, een interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op te richten. Na de
regionalisering heeft men ervoor gekozen om de mensen die de Europese stoelen in allerhande
vergaderingen en comités als expert bevolkten te laten verder werken, maar dan in de functie van
regionaal ambtenaar.
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Er was algemene overeenstemming dat samenwerking noodzakelijk was om een goed
werkend Belgisch Europabeleid te behouden. De uitwerking hiervan is hieronder beschreven in het
regionaal strategisch handelen van Vlaanderen en Wallonië met betrekking tot het aspect ‘EUcoördinatie’. Een belangrijk samenwerkingsakkoord dat in de nasleep van de regionalisering van
landbouw werd gesloten is dit van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de
geregionaliseerde

bevoegdheden

op

het

gebied

van

landbouw

en

visserij.

Bij

dit

samenwerkingsakkoord hoorde een vademecum dat onder meer voorzag in de oprichting van een
landbouwbureau en het woordvoerderschap in het Europese speciaal comité voor de landbouw
regelt (Samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003). Dit vademecum is echter nooit goedgekeurd
omdat geen akkoord werd bereikt over dit woordvoerderschap in het SCA. In het goedgekeurde
samenwerkingsakkoord staat vermeld dat de partijen zich engageren om het bijhorende vademecum
uit te werken. De Gewesten nemen sindsdien het woordvoerderschap waar en er is nooit een
formele verdere uitwerking gekomen.
Sommige respondenten vrezen dat naar de toekomst toe wanneer de communautaire
spanningen op de spits worden gedreven het mogelijk is dat intern-Belgische onenigheid zich doorzet
naar het Europese niveau. Zo zou de ene regio bijvoorbeeld de andere een hak kunnen zetten door
een noodzakelijke maatregel voor één regio te blokkeren of het ene dossier met het andere te
koppelen. Vandaag gebeurt het wel al dat bijvoorbeeld in moeilijke onderhandelingen over de
verdeling van de enveloppe voor landbouw andere dossiers als de verdeling van de structuurfondsen
worden gekoppeld (interview 4 november 2008, X. De Cuyper). Maar op zich verzwakken deze
interne Belgische onderhandelen de standpuntbepaling naar Europa toe vandaag nog niet. De
preferenties van de twee grote Gewesten, Vlaanderen en Wallonië (het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest speelt slechts in zeer geringe mate mee in de coördinatie door het beperkte aantal
landbouwactiviteiten), gaan over een aantal thema’s steeds verder uit elkaar liggen. Bijvoorbeeld
over genetisch gemanipuleerde organismen en melkquota is het bereiken van een consensus voor de
Raad steeds moeilijker. Dit zal in de toekomst minder eenvoudig worden, ook omdat de ambtenaren
uit het federale tijdperk die elkaar nog goed kenden en vlot beide landstalen beheersen beginnen te
verdwijnen.
‘De toenmalige commissaris Fishler en andere EU ambtenaren konden moeilijk begrijpen waarom
een lidstaat een zo sterk geëuropeaniseerd beleidsdomein regionaliseerde. Destijds stonden een
aantal belangrijke strategische beslissingen over landbouw op de Europese agenda, die bijna
systematisch bilaterale onderhandelingen tussen de lidstaten en de EU inhielden. De eerste maal
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dat de Belgische delegatie met drie ministers op een dergelijke bilaterale onderhandeling
verscheen, net na de politieke beslissing in België, wist met niet wat men zag bij de Commissie. De
commissaris overloopt dan het voorstel en vraagt of België opmerkingen heeft. De onwennigheid
en ongecoördineerdheid van de Belgische delegatie in het begin was erg negatief voor de
geloofwaardigheid, slagkracht en dus de facto macht van de Belgische onderhandelaars. Een
federale minister zonder echte portefeuille die woordvoerder wordt van gewestelijke materies is
een bizarre situatie. Het is wel zeer belangrijk en noodzakelijk dat er één woordvoerder naar de
Commissie toe is, de federale woordvoerder dus’ (interview 4 november 2008, X. De Cuyper)’
Niet enkel in de formele Raadsformatie, maar zeker ook in de wandelgangen en informele contacten
waar een belangrijk deel van de onderhandelingen plaatsvinden heeft België volgens verschillende
respondenten wel aan slagkracht verloren. In een uitgebreide Unie worden deze informele contacten
steeds belangrijker, maar dit wordt door de Belgische versnippering moeilijker. Een respondent
maakt volgende analyse:
‘Omdat in België een normenhiërarchie ontbreekt is er geen garantie op een goede
belangenverdediging onafhankelijk van politieke spelletjes. Omdat er een consensus moet worden
gevonden in België en daarnaast de bipolariteit speelt komen we soms voor moeilijke situaties. Je
kunt veel macht uitoefenen en coalities sluiten als je weet wat je wil. Regionalisering betekent dat
het Belgische standpunt een compromis is. Met twee regio’s en een federaal woordvoerderschap
moet men, ook in nachtelijke onderhandelingen bij discussie of wijziging van het voorstel steeds
terugkoppelen naar de Gewesten, die er vaak niet meer zijn.’(interview 24 oktober 2008, N.
Devisch).
De beslissing is voornamelijk vanuit een binnenlandse agenda genomen met een zeer beperkte
invloed van de meerlagige bestuurscontext en Europese integratie. Dit is verrassend omdat het één
van de beleidsdomeinen is waarbinnen de Europese Unie de beleidslijnen uitzet en het grootste deel
van het Belgische landbouwwetgeving loutere implementatie van Europese wetgeving betreft. Het
strategisch handelen van de Belgische deelstaten bevatte een zeer beperkte mate van
Europeanisering, die op het moment van besluitvorming helemaal naar de achtergrond verdween.

218

BESCHRIJVING REGIONAAL STRATEGISH HANDELEN

EU-coördinatie
In het kader van de vijfde staatshervorming is het Belgische systeem van EU-coördinatie niet expliciet
behandeld129. Toch wordt, in overeenstemming met het internationaal comparatief perspectief, het
regionaal strategisch handelen van de Belgische deelstaten met betrekking tot dit aspect belicht.
Relatief snel na de politieke beslissing om het landbouwbeleid regionaliseren werd immers een
politiek akkoord bereikt over de noodzakelijke aanpassingen in het Belgische systeem van
coördinatie en participatie inzake het Europese landbouwbeleid. De hervorming van de EUcoördinatie kan dus als een onderdeel van het grotere geheel van institutionele hervormingen gezien
worden.
Het Belgische coördinatiesysteem voor de standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de
Raad van Ministers is vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk
België in de Ministerraad van de Europese Unie (verder kortweg SA) dat op 8 maart 1994 het
levenslicht zag. De Belgische bevoegdheidsverdeling voor buitenlands beleid (die toelaat dat elke
entiteit een eigen buitenlands beleid kan voeren voor de in binnenlandse context toegewezen
bevoegdheden) botste met het Europese principe van eenheid van staat. Dit SA was het gevolg. De
inhoud hiervan is besproken in hoofdstuk vier van dit proefschrift in het kader van de empirische
beschrijving van de contextvariabelen. De formele EU-ervaring van de Belgische deelstaten is
namelijk gestoeld op dit SA. Het wijzigen van een SA is niet eenvoudig omdat hierover het akkoord
van zowel de federale overheid als van elke Gemeenschap en elk Gewest vereist is. Het SA kwam tot
stand na de staatshervorming van 1993, die van België formeel een federale staat maakte. Het bevat
basisafspraken over een gezamenlijke standpuntbepaling enerzijds en over de Belgische
vertegenwoordiging op het EU niveau anderzijds. Belgische Raadstandpunten zijn altijd een
compromis, waarbij zowel de federale overheid als elke deelstaat een vetopositie heeft. Inzake de
vertegenwoordiging bepaalt het SA of een federale dan wel een regionale minister als Belgisch
woordvoerder optreedt. Het systeem is gebaseerd op zes categorieën, met telkens een andere rol
voor de regionale vertegenwoordiging. Door een vergelijking te maken tussen de thema’s op de
Europese Raadszittingen en de binnenlandse bevoegdheidsverdeling, wordt bepaald welke categorie
van vertegenwoordiging geldt. Voor het grootste aantal domeinen is er een rotatie tussen
Gemeenschaps- (Duitstalige, Franse of Vlaamse) of Gewestvertegenwoordiging (Vlaams, Waals of

129 In tegenstelling tot de voorgaande staatshervorming (1993 Sint-Michielsakkoord) waar EU-coördinatie een centraal thema was omwille
van de externe factor van het Verdrag van Maastricht in combinatie met steeds verregaandere regionalisering in België.
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Brussels-Hoofdstedelijk). Een wijziging van dit akkoord was nodig naar aanleiding van de vijfde
staatshervorming. Het landbouwbeleid werd een hoofdzakelijk Gewestelijke materie en de
landbouwadministratie op federaal niveau werd ontbonden. Hoewel er een federale minister (eerst
nog staatssecretaris) werd behouden, was een belangrijkere rol voor de Gewesten in de
voorbereiding en standpuntverdediging in het Europese landbouwbeleid vanuit democratisch
oogpunt een vanzelfsprekend gevolg.
Landbouw werd na de vijfde staatshervorming in hoofdzaak een Gewestmaterie. Toch werd
de Landbouw- en Visserijraad niet ondergebracht in de bestaande categorie voor gedeelde
bevoegdheden waarbij het zwaartepunt bij de deelstaten ligt: de categorie van het SA met de
domeinen industrie, onderzoek en leefmilieu. Voor Ministerraden over deze thema’s gebeurt de
vertegenwoordiging door een minister van de deelstaten die elke zes maanden roteert. De federale
minister is als asessor in de delegatie aanwezig. Er werd door alle onderhandelende partijen (twee
Gewesten en de federale overheid) unaniem gekozen voor de oprichting van een nieuwe categorie
voor de landbouwraad (interview 4 november 2008, X. De Cuyper en interview 31 oktober 2008, V.
Dua). Een federale minister voert hier het woord en twee assessoren, namelijk de Vlaamse en
Waalse minister, staan hem bij. De argumentatie voor het oprichten van een nieuwe categorie is
dubbel: enerzijds omwille van de garantie op continuïteit in de vertegenwoordiging door een
federale woordvoerder en anderzijds opdat een regionale controle op de inhoud van het Belgische
standpunt in de Ministerraden gegarandeerd is door de twee assessoren zonder rotatie.
Na de regionalisering zijn nog een heel aantal aspecten van het landbouwbeleid federaal
bleven. Alle regelgeving die raakt aan volksgezondheid en voedsel- en productienormen. Daarnaast
gebeurt de uitbetaling van Europese landbouwgelden en landbouwsteun door de FOD Economie. Een
aantal federale landbouwambtenaren zijn ook bij de FOD Buitenlandse Zaken terechtgekomen in de
EU cel. Ook de ervaring uit het verleden en de goede werking via van de Interministeriële Conferentie
voor het Landbouw (ICL) ondersteunde de keuze voor een federale woordvoerder. Deze federale
woordvoerder kon alleen worden aanvaard als de Gewestministers voor landbouw beide als assessor
konden fungeren. Precies omdat de Gewestelijke belangen en visies in het landbouwbeleid
verschillend zijn (dit was immers een belangrijke reden om te regionaliseren), zijn de twee
Gewestministers steeds aanwezig.130

130 Ook het Brussels-Hoofdstedelijke Gewest heeft een landbouwbevoegdheid, maar die is door het verstedelijkte karakter van Brussel
van weinig belang.
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‘Men heeft de optie genomen om voor een Federaal woordvoerderschap te gaan omdat er al een
interministeriële conferentie voor landbouw was die al werkte voor de aspecten die voorheen al
geregionaliseerd waren, namelijk ruimtelijke ordening, milieu, plattelandsbeleid, en dergelijke
(interview 6 februari 2009, A. Neyts).’
Concreet wordt aan het SA in artikel 7 een derde paragraaf toegevoegd die stelt dat voor de Raad
Landbouw en de Raad Visserij geen rotatieprincipe geldt. Er worden ook twee nieuwe categorieën
toegevoegd. Namelijk categorie V: exclusieve machtiging van één Gemeenschap of Gewest
(Visserijraad) en categorie VI: federale vertegenwoordiging bijgestaan door gefedereerde entiteiten,
waarbij het rotatiesysteem niet van toepassing is (Landbouwraad). De Noordzee situeert zich volledig
aan Vlaamse grenzen, vandaar dat de Vlaamse minister hier de enige Belgische vertegenwoordiger is
en ook de voorbereiding van het Belgische visserijstandpunt door de Vlaamse administratie
gebeurt.131 Ook voor visserijstandpunten is een interfederale goedkeuring noodzakelijk. Het is
immers voor elke Belgische positie in de Raad van Ministers vereist dat de DGE-vergadering de
standpunten goedkeurt. Belgische landbouwstandpunten blijven echter wel door een federale
staatssecretaris (later werd dit een minister) vertolkt worden. De inhoudelijke coördinatie is wel
volledig in handen van de Gewesten, die beide als assessoren optreden. Daarnaast wordt ook een
dienst van gedetacheerde ambtenaren van de Gewesten ingesteld bij de Permanente
vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie ter ondersteuning van de besluitvorming inzake
landbouwbeleid in de Raad van Ministers en in de comités van de Raad van Ministers en van de
Europese Commissie. Als de Gewesten geen akkoord bereiken moet België zich onthouden. Deze
herziening wordt op 9 maart 2001 door het overlegcomité goedgekeurd. Het SA van 8 maart 1994 is
op 13 februari 2003 formeel herzien als gevolg van de bevoegdheidsoverdracht in de bijzondere wet
van 13 juli 2001.
Het SA beschrijft de algemene coördinatie, maar voorziet daarnaast de mogelijkheid tot
sectorale coördinatie, wat in het landbouwbeleid sterk is uitgewerkt.132 Ook in deze sectorale
coördinatieorganen werden wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de Lambermontbeslissing om
landbouw te regionaliseren. Deze wijzigingen vonden een uitwerking in het ‘Samenwerkingsakkoord
van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels

131 In Europa worden landbouw en visserijdossiers in de raadsformatie landbouw –en visserij behandeld. In de praktijk is het dus mogelijk
dat het woordvoederschap voor de Belgische delegatie binnen dezelfde vergardering wisselt wanneer er zowel landbouw als
visserijdossiers op de agenda staan.
132

Voor een uitgebreid overzicht van de sectorale coördinatie voor landouw verwijzen ik naar: Van Reybroeck, Elisabeth, and Peter
Bursens. 2003. "Europeanisering van Vlaanderen: een doorlichting van de bestuurlijke structuren." Antwerpen: Steunpunt Bestuurlijke
Organisatie Vlaanderen.
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Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden
op het gebied van landbouw en visserij’. Door het ontbinden van het federale landbouwministerie,
moest een nieuw overlegorgaan worden opgericht. Dit was het landbouwbureau met als
voornaamste taken permanent sectoraal overleg en het vormen van gemeenschappelijke
standpunten. Naar analogie met Leefmilieu werd een Interministeriële Conferentie voor het
landbouwbeleid (ICLB) opgericht (die de Interministeriële conferentie Landbouw vervangt)133. De
relaties

tussen

de

Gewesten

onderling

worden

geregeld

in

een

Intergewestelijk

Samenwerkingsakkoord en de bijhorende protocollen. Dit akkoord voorziet in de oprichting van het
Intergewestelijk Ministerieel Overleg (IMO), een politiek orgaan waar de federale overheid geen rol
speelt.134
Het goed werkende systeem van sectorale coördinatie dat voorheen bestond werd dus
behouden en aangevuld met een Landbouwbureau. Dit is een interfederale cel bestaande uit
gedetacheerde ambtenaren van de Gewesten en van de federale overheid. Hun taak is om het
permanente overleg tussen bestuursniveaus, de gemeenschappelijke standpunten te coördineren,
financiële aspecten van het landbouwbeleid te bewaken en het bureau is het aanspreekpunt voor
het Europese niveau. Dit landbouwbureau is een mooi voorbeeld van meer samenwerkingsvormen
tussen bestuursniveaus in het duale België als gevolg van Europeaniseringsprocessen (Beyers and
Bursens 2006). Een aantal zaken zijn echter nooit uitgeklaard. Het federale niveau wilde het
woordvoerderschap ook in het Speciaal Comité voor de Landbouw (CSA) graag behouden, maar er is
nooit een akkoord over bereikt. Sinds 2002 voeren de gedetacheerde ambtenaren uit de Gewesten
het woordvoerderschap uit volgens een jaarlijkse beurtrol in het SCA, die de dossiers voor de
landbouwraad voorbereidt. In alle werkgroepen en in het CSA zijn de Gewesten woordvoerder, in de
Raad van Ministers en Coreper is er wel een federaal woordvoerderschap. Pas in 2008 heeft het
Overlegcomité formeel beslist dat de Gewesten met een toerbeurt het voorzitterschap van de ICLB
en de PW ICLB op zich zouden nemen. Dit stond echter al in de beslissing van het overlegcomité in
2003, maar is tot in 2008 niet uitgevoerd.135 Landbouw is een technische materie met een beperkte
politieke gevoeligheid waardoor het systeem vlot werkt. Sinds 14 september 2004 is het ICLB
(interfederaal politiek orgaan) niet meer samengekomen en worden de dossiers op de ambtelijke
permanente werkgroep geregeld. Bij heikele dossiers worden de kabinetten ingelicht, die meestal via

133 Voor het dagelijkse beheer is een permanente werkgroep (PW ICLB) ingesteld.
134 Voor de administratieve opvolging staat een permanente werkgroep (PW IMO) in.
135 De reden voor de plotse uitvoering is de politieke constellatie van Vlaams minister president Peeters die de landbouwbevoegdheid had
en Leterme die Federaal premier was die het hebben doorgevoerd.

222

BESCHRIJVING REGIONAAL STRATEGISH HANDELEN
een interkabinettenwerkgroep werken in de plaats van een ICLB bijeen te roepen (interview 7
november 2008, H. Hooyberghs).
Samengevat kan worden gesteld dat het zwaartepunt van de EU-coördinatie en
standpuntbepaling voor landbouw sinds de regionalisering bij de deelstaten ligt. Ondanks de
regionalisering blijft de federale overheid een rol spelen in het Belgische landbouwbeleid: enerzijds
door het behoud van een beperkt aantal bevoegdheden op het federale niveau, maar zeker ook door
de rol in het Europabeleid. Een federale minister blijft België vertegenwoordigen op de Europese
Ministerraad (met uitzonderling van Visserij waar Vlaanderen een representatiemonopolie heeft) en
communiceert het (door de deelstaten bereikte) gemeenschappelijke standpunt (Beyers and Bursens
2006:

p.135-139).

De

regionalisering

betekende

de

ontbinding

van

de

federale

landbouwadministratie, en tegelijkertijd de oprichting van een interfederaal coördinatie-orgaan, het
landbouwbureau. In het duale België zorgt Europese integratie voor noodzakelijke coördinatie over
exclusieve bevoegdheden van binnenlands onafhankelijk functionerende bestuursniveaus. De vijfde
Belgische staatshervorming bevat dus maar een beperkt akkoord over EU-coördinatie, dat
onlosmakelijk verbonden is met de genomen besluitvorming inzake landbouw, het andere domein
waarbinnen de strategieën van de Belgische deelstaten in het kader van de vijfde staatshervorming
werd besproken.
Mate van conflict
Op 5 april 2000 is de politieke beslissing tot regionalisering van het landbouwbeleid, het
Hermesakkoord, genomen. Erg snel volgde de formele beslissing om ook de EU-coördinatie als gevolg
van de regionalisering aan te passen. Op de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid
(ICBB) van 4 mei 2000 is de noodzaak van een aanpassing van het SA besproken. Hoewel het globale
pakket van Lambermont (Hermes, Lombard en eigenlijke Lambermontakkoorden) nog niet was
aanvaard, was knoop over de aanpassing van de EU-coördinatie, een noodzakelijke en redelijk
onbetwiste uitloper van het Hermesakkoord, al politiek doorgehakt. Zowel het Waalse als het
Vlaamse Gewest hebben snel op deze hervorming aangestuurd. Er bestond dus bij beide centrale
actoren een wil om een akkoord te bereiken. Ook de federale regering deelde het besef dat een
aanpassing zich opdrong.
Federaal landbouwminister Neyts getuigt op 7 februari 2002 in de Senaat dat de keuze voor
een federaal woordvoerderschap…
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‘…geen poging om ten aanzien van Europa het landbouwbeleid toch nog onder een federale hoed
te willen houden. Het is een poging om op de meest praktische manier ten volle recht te doen aan
de politieke verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de verschillende Gewesten en
tegelijkertijd voor te zorgen dat er continuïteit is ten aanzien van de Europese Instanties’.
Een bijzonderheid was het Belgische voorzitterschap van de EU dat in de tweede helft van 2001
plaatsvond. Op dat moment was de politieke beslissing genomen, maar de uitvoering van het pakket
van staathervorming was nog niet rond. Toch werd al gewerkt met een belangrijke inspraak voor de
Gewestministers voor landbouw. Dit alles is in een zeer coöperatieve en loyale sfeer verlopen
(interviews 31 oktober 2008, V. Dua; 6 februari 2009, A. Neyts en 9 februari 2009, J. Happart).
Beide Gewesten prefereerden het behoud van een federale woordvoerder om de
continuïteit in dit belangrijke Europese beleidsdomein te bewaren. Een logische eis van zowel het
Vlaamse als het Waalse Gewest was dat de inhoud van het standpunt voortaan een compromis van
regionale preferenties moest zijn, gezien de verregaande interne bevoegdheidsverschuiving.
Verschillende opties om het beleidsprobleem (aanpassen van de EU-coördinatie voor landbouw als
gevolg van regionalisering) op te lossen werden geformuleerd en afgewogen. Mogelijkheden waren
een regionaal roterend woordvoerderschap met een federale assessor of de optie (die het
uiteindelijk heeft gehaald) met een federale woordvoerder en twee regionale assessoren. De piste
van twee assessoren vond vrijwel meteen steun in beide Gewesten. De preferenties vooraf waren
erg gelijklopend voor de verschillende partijen en ook de wil om snel tot een goed resultaat te komen
was overvloedig aanwezig. In dit dossier is het strategisch handelen van zowel Vlaanderen als
Wallonië als niet-conflictueus te beschouwen. Dit is het geval doorheen de gehele beleidscyclus, die
zich overigens redelijk snel voltrok.
Anders dan in bijvoorbeeld de Duitse casus vond er geen grote discussie plaats over
eventuele andere wijzigingen aan, of een grondige herziening van, het EU-coördinatiesysteem. In
België vond er sinds de eerste regeling die werd uitgewerkt naar aanleiding van het Verdrag van
Maastricht en het Belgische federaliseringsproces (in concreto het SA van 1994) ook geen groots
debat of openlijk conflict plaats tussen de deelstaten als groep en de de federale overheid. Dit
bestond wel sterk in Duitsland. Maar ook in Spanje en het VK, waar de deelstaten minder als groep
handelen, maar individuele regio’s participatierechten in het EU-beleid opeisten. Omwille van de
institutionele kenmerken in België was het regionaal strategisch handelen van de deelstaten
Vlaanderen en Wallonië weinig conflictueus. Een belangrijke eerste reden is de duidelijkheid die in
België bestaat over het systeem, dat globaal steun geniet in alle bestuurslagen. Namelijk de
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combinatie van formele regionalisering van buitenlands beleid en het ontbreken van een
normenhiërarchie maakt dat een relatie van gelijkheid eerder dan hiërarchie bestaat tussen de
deelstaten en het federale niveau. Wanneer dit in combinatie bestaat met symmetrische en
congruente regeringen en algemene tevredenheid over de werking van het bestaande EUcoördinatiesysteem zijn alle indicatoren voor een weinig conflictueuze strategie vervuld.
De Belgische deelstaten hadden een weinig conflictvolle strategie inzake EU-coördinatie. Met name
was de wil om een akkoord te bereiken groot, de informatiedoorstroming liep vlot en ook het
vertrouwen in de actoren rond de tafel was sterk. De gespannen setting over deze materie, zoals in
Spanje of het VK, was in België compleet afwezig.
Europeanisering
De dimensie Europeanisering wordt gemeten op basis van de aanwezigheid en de frequentie van vier
indicatoren. Het betreft kennis en bewustzijn van de EU-gerelateerde gevolgen van de hervorming.
Hier vervolgens een inschatting van maken, op anticiperen en/of beleidsleren van buitenlandse
voorbeelden. Zoals hierboven beschreven, was de Europeanisering in de strategie van de regionale
regeringscoalities met betrekking tot de regionalisering van landbouw beperkt. Deze bestond enkel
in de implementatiefase toen een noodzakelijke, maar minieme, aanpassing van het Belgische SA
over Europese standpuntbepaling en vertegenwoordiging werd doorgevoerd. Dit is precies de (enige)
aanpassing die in de vijfde staatshervorming is gebeurd over het aspect EU-coördinatie. Er is dus een
overlap tussen de twee deelaspecten van de staatshervorming waarin het regionaal strategisch
handelen van de Belgische deelstaten wordt besproken. Het lijkt vanzelfsprekend dat strategieën
over EU-coördinatie geëuropeaniseerd zijn. Uiteraard speelt de EU een rol, maar de mate waarin kan
erg verschillend zijn. Een inschatting hiervan wordt gemaakt aan de hand van de frequentie van het
voorkomen van de vier hierboven opgesomde indicatoren.
De aanpassing van het SA was voornamelijk een administratieve onderhandeling waar de
politieke actor (regionale regeringscoalitie) in mindere mate bij betrokken was. De doorgevoerde
veranderingen zijn gebeurd om de gewijzigde interne bevoegdheidsverdeling te laten doorwerken in
de Belgische regels over coördinatie en vertegenwoordiging in de Europese besluitvorming. Er werd
een akkoord bereikt om een wijziging aan de bestaande juridische teksten door te voeren. Buiten de
bevoegdheidsverdeling binnen België zijn er tussen 1994 en 2003 ook op het Europese
bestuursniveau veranderingen doorgevoerd waarvoor een aanpassing van het SA eventueel
wenselijk zou zijn geweest. Een grondige inschatting van de gevolgen van de hervorming is dus niet
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gebeurd, laat staan dat er op een strategische manier op werd geanticipeerd. Niet alleen de
regionalisering van landbouw, maar ook de andere institutionele hervormingen hebben tot gevolg
dat quasi geen enkel bevoegdheidsdomein van de EU Raden exclusief kan worden toebedeeld aan
het federale bestuursniveau, zodat de opdeling van de EU Raden in het bestaande SA niet langer
beantwoorde aan de toenmalige politieke en juridische situatie in België. Ook houdt het Belgische
samenwerkingsakkoord bijvoorbeeld geen rekening met de verandering in Raadsformaties zoals ze
sinds 2002 is doorgevoerd op Europees niveau.136 Dit betekent in de praktijk dat de Belgische
vertegenwoordiging tijdens één zitting van de Raad van Ministers kan vallen onder de bepalingen van
meerdere categorieën van het SA. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Raad landbouw en visserij. De
samenstelling van de Belgische delegatie kan dan in de praktijk tijdens de Raad veranderen
naargelang het agendapunt dat op tafel ligt. Toch werd er enkel voor gekozen een minimale wijziging
in het SA van 1994 door te voeren en geen globale actualisatie van het akkoord te maken.137
Bovendien regelt het SA nog steeds enkel de vertegenwoordiging van België in de EU-Raden en in
het COREPER, maar het akkoord laat de vertegenwoordiging in de (Raads-)werkgroepen, comités en
andere “High Level Groups” over aan de beoordeling van de federale Permanente
Vertegenwoordiging bij de EU. In de andere bestudeerde staatshervormingen bevatten de regionale
strategieën inzake EU-coördinatie een veel breder gamma aan vertegenwoordiging dan enkel de
Raadsformaties. Er is geopteerd voor een minimale aanpassing die een oplossing bood voor de
Lambermontregionalisering en een algemene herziening of actualisering van het tien jaar oude
akkoord gebeurde niet. Dit wijst erop dat het strategische handelen van de regionale
onderhandelaars niet verregaand geëuropeaniseerd was. De vergelijking met de Duitse casus is hier
treffend. Ook hier bestond er een werkend systeem, waarvan grondwetsartikel 23 de basis vormde.
Dit artikel kwam, net als het Belgische SA tot stand naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht.
Hoewel finaal weinig wijzigingen werden doorgevoerd, werd het wel grondig behandeld en
vertoonde het regionaal strategisch handelen een veel prominentere mate van Europeanisering in de
onderhandelingen erover in de KOMBO.
Het regionaliseren van landbouwbevoegdheden naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is
vreemd en lijkt overbodig omdat dit verstedelijkte grondgebied geen landbouwactiviteit kent.

136

In juni 2002 werd het aantal formaties van de RvM teruggebracht van 16 tot 9.

137

Deze vraag tot actualisatie kwam er later wel. Op 20 april 2005 besliste het Overlegcomité, op vraag van Vlaanderen, om het SA van 8
maart 1994 over de vertegenwoordiging van België in de Raad van Ministers te herzien. Tot op vandaag is hierover echter nog geen politiek
akkoord bereikt.
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Europese landbouwwetgeving moet echter worden geïmplementeerd in het volledige Belgische
grondgebied, wat dus voor wetgeving zonder onderwerp zorgt in Brussel. De overdracht van de
landbouwbevoegdheid naar het Brussels Gewest op zich, duidt wel op een anticiperen van de
gevolgen van Europese integratie op de binnenlandse besluitvorming. De laatste indicator voor
Europeanisering, namelijk beleidsleren vanuit andere lidstaten, werd niet aangetroffen in de
strategie van geen van beide Belgische deelstaten. Knippen en plakken uit andere systemen zeker
niet steeds zinvol en België kent het systeem met de meest verregaande garanties voor inspraak van
deelstaten in het EU beleid in comparatief perspectief. Ook in deze situatie kan beleidsleren toch
nuttig zijn. Vanuit een sterk geëuropeaniseerde strategie is het steeds interessant om over het
muurtje te kijken naar regio’s die met een gelijkaardige meerlagige bestuurscontext en dezelfde
uitdagingen voor regionale entiteiten worden geconfronteerd.
Tijdens het Belgische voorzitterschap van 2001 was het landbouwbeleid in volle transitie. De
politieke beslissing was genomen, maar de uitvoering was nog niet rond. Het merendeel van de
ambtenaren zat nog in Brussel, maar werkte voor de Gewesten. Ondanks de nieuwe situatie, zowel
voor de Belgische delegatie als ten opzichte van de andere lidstaten, is het algemeen erg vlot
verlopen. Net op het moment dat België het Europese voorzitterschap in 2001 waarnam, bestond
eveneens een ministerwissel op het federale niveau (Minister Neyts nam het woordvoerderschap
van Minister Gabriëls over). De werking met een federale woordvoerder voor een hoofdzakelijk
geregionaliseerd beleidsdomein creëerde wat verwarring, maar alle betrokken ministers, Vera Dua
(Vlaams), José Happart (Waals) en Annemie Neyts (federaal), zijn tevreden over de werking van de
Belgische vertegenwoordiging in de Raad. De regionale ministers getuigen dat Neyts dit van in de
beginfase zeer goed heeft aangepakt en de ruimte liet voor de regionale ministers om hun rol te
spelen. Hierdoor creëerde ze goodwill bij de Gewesten om loyaal mee te werken. Gewestministers
waren op hun beurt tevreden over de federale verwoording van ‘hun’ gemeenschappelijk standpunt.
Er was een uitgebreid vertrouwen en goede informatie-uitwisseling. Een verklaring is voor de hand
liggend. Een goed werkend systeem is in het belang van alle betrokkenen. Een gemeenschappelijk
Belgisch standpunt bereiken is een Europese verplichting en die externe druk zorg voor een erg
loyaal samenwerkingsklimaat over EU-coördinatie in België. Precies omwille van deze reden is het
moeilijk te begrijpen waarom een actualisatie van het samenwerkingsakkoord, wat ook in het belang
van alle betrokkenen is, maar blijft aanslepen. Ook in de recent bereikte zesde staatshervorming zijn
geen nieuwe knopen doorgehakt met betrekking tot EU-coördinatie.
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De Europeanisering in de strategie van de regionale regeringscoalities met betrekking tot de de EUcoördinatie was beperkt en bestond enkel in de implementatiefase. De besluitvorming hierover was
een rechtstreeks gevolg van deze over regionalisering van landbouw. Een noodzakelijke, maar
minieme aanpassing van het Belgische SA over Europese standpuntbepaling en vertegenwoordiging
werd doorgevoerd. Een algemene analyse van de Belgische EU-coördinatie en een actualisering van
het systeem om het beter te laten aansluiten op de veranderende meerlagige bestuurscontext van
het Belgische federalisme en de Europese instellingen gebeurde niet.

Waargenomen strategisch handelen in comparatief perspectief
Er kwam een snelle beslissing in de schoot van het kernkabinet om landbouw te regionaliseren. De
manier van besluitvorming (onverwacht qua inhoud, snel, achter gesloten deuren en in beperkte
kring) was mogelijk door de partijpolitieke constellatie in België (congruentie en symmetrie) en kwam
er onder grote druk van de kleine Vlaams-nationalistische coalitiepartner in de Vlaamse regering. De
mate van conflict in het regionale handelen van beide Belgische deelstaten is vergeleken met de
andere regio’s het kleinst. Een vereenvoudigd en chronologisch overzicht is in onderstaande figuur
12 gevisualiseerd. Het conflict is iets prominenter in het Vlaamse dan in het Waalse handelen, met
name in de besluitvormingsfase. Het vertrouwen in de andere actoren en de informatiedoorstroming
werden in Vlaanderen beperkter ingeschat, precies omwille van de Volksunie, die als enige partij niet
vertegenwoordigd was in de federale regering138 en verdeeld was over de steun aan het globale
finale akkoord. Het regionaal strategisch handelen van Vlaanderen en Wallonië was over het geheel
genomen erg beperkt geëuropeaniseerd. Ondanks de sterke Europese dimensie van het
landbouwbeleid, was de Europese bestuurslaag geen prominente factor in de strategiekeuze van de
Belgische deelstaten in de onderhandeling over de regionalisering ervan. Lange tijd was het
onduidelijk welke domeinen zouden worden geregionaliseerd in de nieuwe stap in het
padafhankelijke proces van staatshervormingen. Hoewel er wel kennis aanwezig was over de impact
van de Europese bestuurslaag, werd hier niet op geanticipeerd en vormde het geen prominente
factor in de strategische keuzes, noch voor Vlaanderen, noch voor Wallonië. In comparatief
perspectief is de mate van Europeanisering van de strategie in de Belgische cases het kleinst.
Opmerkelijk is dat het strategisch handelen van Vlaanderen en Wallonië dezelfde score krijgt voor de
twee dimensies die werden bestudeerd, namelijk landbouw en EU-coördinatie. De voornaamste

138 En dus geen belang had bij het stabiel functioneren ervan. Deze stabiliteit in de federale regering was enkel mogelijk door een nieuwe
stap in de staatshervorming, welke voornamelijk aan Vlaamse zijde een centrale verkiezingsbelofte was.
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reden was de sterke inhoudelijke verbondenheid van deze twee thema’s in de Belgische
staatshervorming. In onderstaande figuur 13 wordt dit dan ook met dezelde lijn weergegeven.
Figuur 13: Strategisch handelen Vlaanderen en Wallonië

Conclusie
Hoofdstuk vijf biedt een antwoord op de eerste centrale doelstelling van dit proefschrift, namelijk
een nauwkeurige beschrijving van regionaal strategisch handelen in een meerlagige bestuurscontext.
Dit empirische hoofdstuk behandelt de strategiekeuzes van de vijf betrokken regionale overheden in
het kader van de meest recente binnenlandse staatshervorming. De focus ligt op twee aspecten van
deze strategie, namelijk ‘mate van conflict’ enerzijds en ‘Europeanisering’ anderzijds, i.e. de twee
onafhankelijke variabelen in dit proefschrift. Deze werden geoperationaliseerd als continua. De
strategiekeuzes van de betrokken regio’s zijn posities tussen twee polen. De interpretatie gebeurt in
comparatief perspectief, als relatieve waarden ten opzichte van elkaar.
De eerste dimensie van regionaal strategisch handelen waarover data werd verzameld en
geanalyseerd is de mate van conflict. Deze afhankelijke variabele werd geoperationaliseerd als een
continue schaal die van niet-conflictueus naar conflictueus loopt. Door de invulling van drie
indicatoren worden de strategieën van de vijf regionale entiteiten ten opzichte van elkaar op het
continuüm geplaatst. Staatshervormingen zijn gekenmerkt door procedures met hoge drempels en
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bijzondere meerderheden. Bijgevolg zijn constitutionele knopen vaak moeilijk door te hakken en
hebben ze meestal een lange looptijd. In de meeste gevallen volgt besluitvorming door een ’window
of opportunity’, gevormd door de combinatie van partijpolitieke constellaties op de verschillende
betrokken bestuursniveaus. De vier federale of sterk gedecentraliseerde politieke systemen uit de
casusselectie kennen allemaal een verschillende historische ontwikkeling en de staatshervormingen
zijn allemaal erg padafhankelijk. Elke meerlagige bestuurscontext wordt gekenmerkt door een
karakteristiek meerlagig politiek partijsysteem, waarbinnen het handelen van de regionale actor, die
zelf deel uitmaakt van dit partijpolitieke systeem, wordt bestudeerd.
De Waalse regionale actor hanteerde in vergelijkend perspectief de minst conflictvolle
strategie. De invulling van Vlaanderen is erg gelijkaardig. Ook BW bevond zich aan de nietconflictueuze kant van het continuüm, hoewel het strategisch handelen wel degelijk conflictueuzer
was dan dat van de Belgische deelstaten. Het meeste conflict bevatte de Schotse strategie, waar
zowel vertrouwen, informatie en een wil om een akkoord te bereiken ontbraken. De Catalaanse
strategie was eveneens conflictueus. Er was, in tegenstelling tot in Schotland, wel degelijk een wil
om een akkoord te bereiken bij de Catalaanse actor, maar het vertrouwen en de
informatiedoorstroming lieten te wensen over, waardoor deze case ook duidelijk aan de
conflictueuze kant van het continuüm werd ingedeeld. De dimensie ‘mate van conflict’ kreeg een
licht variabele invulling voor de verschillende fases van de beleidscyclus en voor de bestudeerde
aspecten in de binnenlandse staatshervormingen. Verklaring voor variatie in de mate van conflict in
regionale strategieën komt in hoofdstuk zes aan bod.
Het tweede centrale aspect van de regionale strategie werd aangeduid met de term
‘Europeanisering’. Deze afhankelijke variabele is nieuw in de literatuur en erg relevant vanuit
theoretisch oogpunt, waardoor empirische vaststellingen hierover een belangrijke meerwaarde
krijgen. Een eerste globale vaststelling is het bestaan van een invloed van de Europese bestuurslaag
op het regionaal strategisch handelen in alle cases. Er is geen enkele van de vijf betrokken regionale
entiteiten die in haar strategisch handelen een zuiver binnenlandse focus hanteert. Alle regionale
strategieën waren geëuropeaniseerd. Toch tonen de data dat binnenlandse staatshervormingen in
belangrijke mate gedomineerd blijven door de binnenlandse politieke agenda van partijen en regio’s.
In geen enkele van de hervormingen was Europese integratie de drijvende motivatie achter het
regionaal handelen. De bestudeerde institutionele hervormingen zijn het resultaat van nationale
besluitvorming, compromissen tussen nationale actoren over nationale thema’s. Staatshervormingen
en het regionale strategische handelen worden door het merendeel van de respondenten in de
eerste plaats gezien als een antwoord op puur binnenlandse vragen en partijpolitieke evenwichten.
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Binnenlandse electorale motieven zijn de primaire drijfveren van politieke partijen, die de regeringen
in de regio’s vormen.
Een tweede vaststelling is dat er variatie bestaat in de mate waarin en de manier waarop
regionale entiteiten met deze meerlagige bestuurscontext rekening houden. De empirische
vaststelling van variatie in de variabele Europeanisering doorheen de cases, is niet vanzelfsprekend.
Het model opteerde namelijk voor regio’s met zo gelijkaardig mogelijke eigenschappen (most similar
system, different outcome). Het zijn alle regio’s met legislatieve bevoegdheden in (quasi)federale
lidstaten van de EU. Daarnaast profileren deze regio’s zich sterk op het Europese bestuursniveau. Ze
werden alle vijf geconfronteerd met een dubbel proces van bevoegdheidsverschuiving: naar het
regionale niveau, door opeenvolgende binnenlandse staatshervormingen, maar tegelijk ook naar het
Europese niveau, door het gemeenschappelijke proces van Europese integratie. De centrale
vraagstelling in dit proefschrift is of regio’s in deze gelijkaardige meerlagige bestuurscontext met
gelijkaardige uitdagingen en beperkingen op eenzelfde manier zouden handelen? Als empirische
variatie wordt waargenomen in regionaal strategisch handelen, welke variabelen kunnen hiervoor
dan verklaring bieden? Zoveel mogelijk randvariabelen werden constant gehouden, hoewel dit voor
de studie van landen als systemen erg moeilijk is. Voor de twee meest identieke regio’s, Vlaanderen
en Wallonië, bestaat geen wezenlijk verschil in Europeanisering van de strategie. Beide regio’s
scoren, in internationaal comparatief perspectief, laag op deze dimensie. Catalonië scoort gemiddeld
op de dimensie Europeanisering en Schotland en BW scoren sterk. Europese integratie kent in de
bestudeerde lidstaten in het regionaal strategisch handelen een erg verschillende doorwerking.
Concreet was er op een directe manier een invloed van de Europese bestuurslaag, maar ook
op een indirecte manier. Als er in de literatuur over het effect van Europa op staatshervormingen
wordt gesproken (Pehle and Sturm 2008; Eppler 2010) gaat het in de eerste plaats steeds over
aanpassingen in coördinatiestructuren voor binnenlands Europabeleid. Dit kan worden
gecategoriseerd onder een direct effect. Wat veel minder is gebeurd, maar zeker zo interessant, is
bekijken of er ook een invloed van Europese integratie is wanneer over concrete beleidsdomeinen
wordt onderhandeld. Zo maakte ik voor de Duitse en Belgische staatshervorming de keuze om de
discussie over een sterk geëuropeaniseerd domein door te lichten om ook hierin een invloed van
Europese integratie op te sporen. Indien Europese integratie ook doorwerkt in het regionaal
strategisch handelen met betrekking tot concrete beleidsdomeinen, noem ik dit een indirect effect.
Tot slot stelde ik vast dat Europa vaak op een retorische manier wordt gebruikt en kwam het voor
dat het argument ’EU’ door verschillende actoren ter ondersteuning van soms exact tegengestelde
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standpunten werd gebruikt. Hieronder wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop
Europese integratie een rol speelde in het strategisch handelen van regionale overheden.
In alle cases vond ik een direct effect, met name door aanpassingen van de bestaande
coördinatiestructuren voor het binnenlandse Europa-beleid. In elk van de bestudeerde binnenlandse
staatshervormingen is naar het thema ‘EU-coördinatie’ gekeken. Wanneer het regionaal strategisch
handelen hierop inspeelt, is er een min of meer vanzelfsprekende Europeanisering. De
strategiekeuzes hier bleken in alle bestudeerde cases erg padafhankelijk te zijn. Er bestond wel
variatie in de mate van Europeanisering, gemeten aan de hand van vier concrete indicatoren, in de
onderhandelingen over EU-coördinatie. De strategiekeuzes over het thema EU-coördinatie waren in
een gelijkaardige mate geëuropeaniseerd als deze in het kader van concrete beleidsdomeinen of
bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties in het algemeen. Ook over het thema EUcoördinatie was de strategie van BW het sterkst geëuropeaniseerd, gevolgd door Schotland. Het
strategisch handelen van de Catalanen was het minder sterk geëuropeaniseerd en deze van de
Belgische deelstaten ten slotte het minst.
Daarnaast was er eveneens een indirecte Europeanisering. Zo bestond de vraag of ook in het
kader van concrete beleidsdomeinen regionale strategieën geëuropeaniseerd waren. Omdat dit niet
evident is, opteerde ik voor sterk geëuropeaniseerde beleidsdomeinen. Voor de Belgische en Duitse
hervorming werd voor een concreet beleidsdomein gekozen, respectievelijk landbouw en milieu. De
focus in de analyse van het Catalaanse en Schotse strategisch handelen lag op intergouvernementele
relaties

en

bevoegdheidsverdeling

in

zijn

algemeenheid,

omdat

gelijkaardige

concrete

beleidsdomeinen als landbouw en milieu ontbraken. Het regionaal strategisch handelen was ook
inzake concrete beleidsdomeinen gekenmerkt door Europeanisering, maar de mate waarin was erg
verschillend. De impact van Europese integratie in de strategie komt veel sterker naar voren in de
Duitse dan in de Belgische casus. De regionale overheid in BW was erg gericht op de gevolgen van de
Europese bestuurslaag op wat intern-Duits werd beslist inzake milieubeleid. De discussie in België
over de regionalisering van landbouw had, verbazingwekkend genoeg, veel minder oog voor
mogelijke Europese effecten en anticipeerde hier ook niet op in de strategiekeuze. Ook voor de meer
algemene thema’s in de Spaanse en Britse hervorming werd een invloed van Europese integratie op
de regionale strategiekeuzes waargenomen. Het strategisch handelen van de Schotste regionale
actor was in comparatief perspectief meer EU gericht dan dat van de Catalanen, maar iets minder
dan de Länderregering van BW.
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Ten slotte valt te besluiten dat wanneer Europa een rol speelt in het regionaal strategisch
handelen, dit vaak op een retorische manier is. Het argument EU wordt door verschillende actoren
ter ondersteuning van exact tegengestelde standpunten gebruikt. Het ‘strategisch gebruik maken van
de EU’ is een frequent verschijnsel in verschillende Europese lidstaten. Populaire maatregelen
worden door nationale politici graag op het eigen palmares geschreven, ook al werden ze door de EU
geïnitieerd (bijvoorbeeld het uitdelen van subsidies). Minder populaire maatregelen worden dan
weer

gecommuniceerd

als

‘verplichtingen

van

de

EU’

waar

nationale

politiek

geen

verantwoordelijkheid voor wenst te nemen (hoewel ze wel betrokken is geweest in de
besluitvormingsprocedure op het Europese niveau en in veel gevallen de beleidsmaatregel zelfs
ondersteund hebben). Het strategische argument ‘Europa’ dook ook op ter ondersteuning van de
posities en belangen in het kader van binnenlandse staathervormingen. Meer zelfs, hetzelfde globale
argument (Europese integratie) wordt zelfs gebruikt om compleet tegengestelde doelstellingen te
staven. Dit gebeurde onder meer

in de Belgische discussie over de regionalisering van het

landbouwbeleid in het kader van de vijfde staatshervorming. Tegenstanders van regionalisering (met
als belangrijkste actor de Boerenbond) vreesden dat een regionalisering problemen zou opleveren
voor de Belgische standpuntbepaling in Europese landbouwdossiers, die erg talrijk zijn. Voorstanders
van regionalisering (zoals bijvoorbeeld Waalse socialisten) zagen de sterke Europese dimensie die het
beleidsdomein karakteriseert als een reden tot regionalisering. Ook in het kader van een
bevoegdheidsherverdeling in het Duitse milieudomein wordt dit strategische ‘Europa-argument’ door
de federale overheid gebruikt als reden voor de centralisering van een aantal bevoegdheden. Zo
zouden Europese milieurichtlijnen sneller en beter kunnen worden geïmplementeerd (ook in het
kader van het maken van een milieuwetboek). De Länder gebruiken ditzelfde argument dan weer om
de kaderwetgeving af te schaffen en naar exclusieve regionale bevoegdheden te gaan (het argument
is dat er al een Europees kader bestaat dat coördinatie garandeert. Een Duits (tussen)kader is
daardoor onnodige tijdsverspilling). De federale en regionale actoren hanteerden een compleet
andere invulling van ‘Europafähigkeit’ in de Duitse hervorming. Maar het argument werd
voornamelijk op een retorische manier gebruikt en gekneed zodat het de eigen preferenties
ondersteunt.
Het regionaal strategisch handelen krijgt tenslotte een verschillende invulling doorheen de
verschillende fasen van de beleidscyclus. In de volgende hoofdstukken ga ik op zoek naar de
verklarende waarde van het theoretisch kader van actor-centered institutionalisme om gelijkenissen
en verschillen in mate van Europeanisering en mate van conflict in het regionaal strategisch handelen
te

verklaren.
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HOOFDSTUK 6 - De impact van institutionele variabelen op
de strategiekeuzes in binnenlandse staatshervormingen.
Inleiding
De doelstelling van dit proefschrift is tweeledig. Enerzijds het nauwkeurig beschrijven van
strategische

opties

die regionale

overheden nemen

in

het

kader

van

binnenlandse

staatshervormingen. Hoofdstuk vijf komt aan deze eerste doelstelling tegemoet want beschrijft dit
strategisch handelen uitgebreid in comparatief perspectief. De focus ligt op twee specifieke aspecten
in de onderhandelingsstijl of –wijze, eerder dan op de inhoud of uitkomst van de strategie. De
tweede centrale doelstelling van dit proefschrift is het verklaren van gelijkenissen en/of verschillen in
strategisch handelen. Deze tweede doelstelling komt in dit zesde hoofdstuk aan bod. De kracht van
het actor-centered institutionalisme wordt beoordeeld in het verklaren van variatie in regionale
strategiekeuzes. De twee voorgaande empirische hoofdstukken wezen op diversiteit met betrekking
tot de institutionele variabelen (hoofdstuk 4) enerzijds en de strategiekeuzes (hoofdstuk 5)
anderzijds. In termen van onderzoeksdesign werd er dus variatie gevonden zowel in de
onafhankelijke variabelen als in de afhankelijke variabelen.
Zoals eerder beschreven in het methodologische hoofdstuk, volgt dit proefschrift een ‘most
similar, different outcome’ design. De ‘outcome’ of afhankelijke variabelen in dit proefschrift zijn
twee dimensies van regionaal strategisch handelen, met name Europeanisering en conflict. Er
bestaat variatie in de strategiekeuzes van de regionale overheden (deze is dus ‘different’), zowel met
betrekking tot mate van Europeanisering als met betrekking tot de mate van conflict. De systemen
zijn erg gelijkaardig (of very similar) wat betreft de meerlagige bestuurscontext van Europese
integratie en (quasi)federalisme, maar toch ook verschillend met betrekking tot vier institutionele
variabelen. Het theoretisch model van het actor-centered institutionalisme verwacht dat de variatie
in de strategieën verband houdt met de variatie in een bepaalde institutionele factor, namelijk
diegene die de most similar systems toch different maakt. Hoofdstuk zes beschrijft de impact van de
institutionele (actor- en context) variabelen op de mate van conflict in regionale strategieën enerzijds
en op de mate van Europeanisering van regionale strategieën anderzijds. Concreet onderzoek ik de
verklarende waarde van de in het theoretisch hoofdstuk geformuleerde hypothesen. Deze werden
opgesteld in termen van ‘meer of minder’-scores op onafhankelijke variabelen die tot ‘meer of
minder’ conflict of Europeanisering zouden leiden. De theoretische verbanden tussen de relatieve
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posities op de continue schalen waarmee alle variabelen zijn geoperationaliseerd, worden
vergeleken met de empirische waarnemingen139.

De impact van institutionele variabelen op de mate van conflict in
de strategiekeuze
Hieronder komen drie factoren aan bod, allen institutionele variabelen, waaruit verklaring voor
strategiekeuzes in comparatief perspectief wordt gezocht. Drie hypotheses werden afgeleid die een
theoretisch verwacht verband beschrijven met de mate van conflict in het strategisch handelen. Ik
verifieer of de onderzoeksresultaten deze hypothese bevestigen of verwerpen. Het design bevat
eerder context-gerelateerde (institutionele setting) en eerder actor-gerelateerde (verticale
congruentie en NSWP’s met regionalistische agenda) institutionele variabelen.
Tot slot is het interessant om op enkele deelaspecten te focussen. Zo biedt de vergelijking
tussen de Belgische deelstaten en hun respectieve strategiekeuzes een apart inzicht. Deze zijn
namelijk voor het merendeel van de institutionele variabelen identiek. Daarnaast laten het
theoretisch model en de data toe om ook variatie binnen één casus te verklaren door wijzigingen in
onafhankelijke variabelen doorheen de besluitvormingsfases. Er bestaat variatie in de variabele
verticale congruentie in de Duitse en de Spaanse casus.

Verklaring vanuit contextvariabele: structurele en culturele institutionele
setting
Dit proefschrift bestudeert strategieën van regio’s met verregaande legislatieve bevoegdheden in
federale en sterk gedecentraliseerde Europese lidstaten in comparatief perspectief. De caseselectie
bevat regio’s met een sterke visibiliteit in Europees opzicht en vanuit binnenlands perspectief
uitgesproken preferenties tot het behoud van of vergroting van de eigen bevoegdheden enerzijds
en/of meer invloed in het centrum anderzijds. De institutionele setting van de vijf regio’s bevat
echter wel variatie. En vanuit deze variatie in institutionele structuur en cultuur verwacht het
theoretisch uitgangspunt van actor-centered institutionalisme verklaring te vinden voor concrete
strategische opties.

139 De empirische invulling van de vier onafhankelijke variabelen gebeurde vanuit een comparatief perspectief en is weergegeven in
hoofdstuk vier. De empirische invulling van de twee afhankelijke variabelen was het onderwerp van hoofdstuk vijf.
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Een vergelijking van de theoretisch te verwachte ordening volgens de geformuleerde
hypothese (zie rij hypothese 1a in onderstaand schema) met de empirisch waargenomen ordening
(zie rij empirie in het schema) toont aan dat de hypothese 1a niet eenduidig door de
onderzoeksresultaten wordt bevestigd. De hier bijgevoegde schema’s dienen uitsluitend ter
visualisering van de in woorden geformuleerde waardering in de empirische hoofdstukken vier en
vijf. Het is voornamelijk de relatieve plaats op het continuüm die van belang is. De afstanden tussen
de posities op de continua hieronder zijn niet gebaseerd op kwantitatieve verschillen.
Hypothese 1a: Hoe coöperatiever de institutionele setting, hoe minder conflictueus het regionaal
strategisch handelen zal zijn.
Figuur 14: Verband tussen institutionele setting en mate van conflict
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In het onderzoeksopzet werd een verband verondersteld tussen een coöperatieve institutionele
context en een strategie met een beperkte mate van conflict. Het institutionalisme gaat er vanuit dat
de binnenlandse institutionele context een effect heeft op de politieke actie van de regio’s. De
context waarbinnen regionale overheden strategieën uittekenen biedt opportuniteiten, maar houdt
ook beperkingen in. Wanneer de institutionele structuren én de cultuur voor veelvuldige
samenwerking aanwezig zijn, is meer vertrouwen tussen de actoren waarschijnlijker, is
informatiedoorstroming vlotter en is ook de wil om een akkoord te bereiken groter. Dit zijn precies
de indicatoren voor de positionering van regionaal strategisch handelen aan de niet-conflictueuze
pool van het continuüm.
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Op basis van een vergelijking van de uiterste cases op het continuüm conflict
(Vlaanderen/Wallonië versus Schotland) moet dit theoretisch verwachte verband worden
verworpen. De erg beperkte mate van conflict in het strategisch handelen van de Belgische
deelstaten tegenover de veel conflictvollere strategie van de Schotse regering, kan niet worden
verklaard door de factor binnenlandse institutionele context. Alle drie de regio’s zijn namelijk
ingebed in een eerder non-coöperatieve institutionele context. Toch biedt deze variabele wel meer
verklaring dan in het kader van de dimensie Europeanisering 140. Uitgezonderd van de Belgische case
wordt deze hypothese wel grotendeels bevestigd. De Duitse structuur en cultuur van
samenwerkingsfederalisme, de geijkte coöperatieve procedures tussen deelstaten onderling en met
de federale overheid, die vorm krijgen in het samenspel van Bundesrat en Bundestag, stuurden het
strategisch handelen van BW. Dit was, in vergelijking met de strategie van de Catalaanse en Schotse
regering, een stuk coöperatiever. Voornamelijk het vertrouwen in de centrale actor was groter en
ook de informatie-doorstroming verliep vlotter. De strategie van Catalonië en Schotland werd
gekenmerkt door meer conflict dan deze van BW, wat gezien hun non-coöperatieve institutionele
setting ook de theoretische verwachting volgt. De erg beperkte formele interbestuurlijke
samenwerkingsstructuren in deze twee duale systemen maken dat communicatie tussen de
bestuursniveaus in de dagelijkse praktijk veel beperkter is dan in Duitsland. Vanuit een visie van
institutional learning was het te verwachten dat een vlotte en vertrouwensvolle dialoog in het
Spaanse en Britse voorbeeld niet bestond. Zeker de Spaanse cultuur van wantrouwen, gekenmerkt
door een groot aantal intergouvernementele conflicten tussen de Catalanen en de centrale overheid
enerzijds, maar ook met de andere Spaanse AG’s anderzijds, maakt dat ook deze specifieke
onderhandeling over een nieuw Catalaans autonomiestatuut bij momenten bijzonder scherp was.
Een belangrijke uiting van het heersende wantrouwen en van de slechte informatiedoorstroming
waren de perslekken gedurende het onderhandelingsproces, de verschillende interpretaties van
formuleringen en ten slotte de aanklachten met betrekking tot ongrondwettelijkheid voor het
Constitutioneel Hof. Hoewel ook andere AG’s precies dezelfde formuleringen gebruikten in hun
statuten, leidde het in hun geval niet tot een juridische aanklacht. Hoewel de data wel aanwijzingen
geven over een verband tussen de institutionele context en de mate van conflict in een concrete
toegepaste onderhandeling, gaat de verklaring voor de Belgische deelstaten niet op. Het beperkte
conflict in de Vlaamse en Waalse strategie is niet te verklaren vanuit de institutionele context. Dit is
erg verrassend, want de hypothese 1a was intuïtief één van de meest plausibele. Het strategisch

140

Waar de empirie geen sluitend verband (noch in de lijn van de hypothese of de contrahypothese) kon worden bevestigd tussen de
institutionele setting en de mate van Europeanisering van de strategie. Zie verder in dit hoofdstuk.
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handelen van de Belgische deelstaten kan niet verklaard worden door de non-coöperatieve
institutionele setting in België, maar is wel in overeenstemming met de theoretische verwachtingen
inzake verticale regeringscongruentie en NSWP met regionalistische agenda, actorvariabelen die
hieronder aan bod komen.

Verklaring vanuit actorvariabelen
Het theoretisch kader van het actor-centered institutionalisme stelt dan niet alleen kenmerken van
de institutionele context, maar ook eigenschappen van de actor een rol spelen in strategiekeuzes. De
regionale actor is de regeringspartij of coalitie van regeringspartijen op het subnationale
bestuursniveau. Deze kan verschillende kenmerken hebben. De impact van twee specifieke
partijpolitieke kenmerken wordt in dit proefschrift belicht, namelijk aanwezigheid en macht van een
NSWP met regionalistische agenda enerzijds en verticale regeringscongruentie anderzijds.
Aanwezigheid en macht van NSWP met regionalistische agenda
Verschillende NSWP’s met regionalistische agenda speelden een belangrijke rol als agendasetters in
processen van staatshervorming in verschillende Europese lidstaten (Hepburn 2011). In het
theoretische hoofdstuk werd de hypothese geformuleerd dat de aanwezigheid van machtige NSWP’s
met regionalistische agenda tot meer conflictvol regionaal handelen leidt. De mate van conflict
neemt toe naarmate dergelijke NSWP’s een machtigere positie innemen binnen de regionale
regering.
Hypothese 3a: Hoe meer macht een NSWP met regionalistische agenda heeft, hoe conflictueuzer het
regionaal strategisch handelen zal zijn.
Figuur 15: Verband tussen NSWP met regionalistische agenda en mate van conflict
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De cases waarvan de empirische score op de dimensie conflict het sterkst verschilt (zie rij empirie in
bovenstaand schema), de Belgische deelstaten enerzijds en Schotland anderzijds, scoren eveneens
erg verschillend voor de variabelen NSWP met regionalistische agenda (zie rij hypothese 3a). In
Schotland voldoet de enige regeringspartij aan deze definitie, in Wallonië geen enkele en in
Vlaanderen de kleinste coalitiepartner141. De uitersten op de factor NSWP met regionalistische
agenda (zie rij hypothese 3a in bovenstaand schema), BW en Schotland, bevinden zich, zoals
verwacht, ook aan de andere polen van het continuüm conflict (zie rij empirie). Het ontbreken van
NSWP’s met regionalistische agenda biedt dus wel degelijk verklaring voor het eerder beperkte
conflict in het strategisch handelen van BW. Enkel de verhouding van de Belgische deelstaten ten
opzichte van de case BW volgen de door de theorie verwachte invulling niet. De aanwezigheid van
een (weliswaar kleine) NSWP met regionalistische agenda in de Vlaamse regeringscoalitie leidde,
tegen de verwachting in, tot een Vlaamse regionale strategie die iets minder conflictueus was dan
deze van BW. Beide cases bevinden zich wel aan de non-conflictueuze helft van het continuüm. Dus
ook deze partijpolitieke variabele biedt toch enige verklaring. Globaal geeft de empirie verschillende
aanwijzingen die de algemene richting van het verwachte verband tussen de variabelen bevestigen.
Kenmerkend voor het proces van herziening van zowel het Catalaanse autonomiestatuut als
van de Schotse devolution settlement was precies de dominantie van regionalistische partijen in dit
proces. Keating en Wilson (2009) stellen terecht dat in een eerste golf van regionalisering die in
Europa plaatsvond (Italië in de jaren 1970, Frankrijk en België in de jaren 1980, Spanje in de late jaren
1970 en het Verenigd Koninkrijk in de late jaren 1990) voornamelijk SWP’s, overheden en
parlementen een dominante rol hebben gespeeld. In de tweede golf van regionalisering in de
gedecentraliseerde Europese staten zien zij een meer gecompliceerd politiek patroon spelen, waarbij
de gedecentraliseerde instituties de arena zijn geworden waarin verandering werd besproken.
Partijpolitiek is volgens hen geterritorialiseerd aangezien enerzijds regionale preferenties nu ook
binnen SWP spelen en anderzijds regionale partijen een significante rol in politiek op het centrale
niveau beginnen te spelen.142 Deze nieuwe dynamieken zorgen voor steeds complexere coalities en
de noodzaak van partijen om het spel van multi-level party politics optimaal te spelen (Keating and
Wilson 2009). De rol van regionalistische partijen (ERC en in iets mindere mate IC-V) in het versterken
van de mate van conflict van de Catalaanse regeringscoalitie als actor is groot. Zeker door de twist en

141Het was de kleinste coalitiepartner in een vierkoppige coalitie met liberalen, socialisten en groenen.
142 Dit is in het Spaanse voorbeeld kenmerkend en mogelijk door de minderheidspositie van socialisten in Madrid en noodzakelijke
parlementaire steun door regionalistische partijen. De SNP in Schotland kon voor een snelle en radicale ommekeer in de visie op devolution
van de andere SWP’s zorgen. Dit proces werd nog versterkt op het moment dat ze een meerderheidspositie bekleden in het Schotse
parlement vanaf 2011.
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competitie die bestond met de grootste Catalaans-nationalistische oppositiepartij CiU, die zich in een
vetopositie bevond. Een voorstel tot wijziging van het autonomiestatuut heeft een 2/3 meerderheid
nodig in het Catalaanse parlement, waardoor de stemmen van CiU noodzakelijk waren. ERC en CiU
startten hierdoor een opbod aan regionalistische eisen en het vertrouwen en informatie-uitwisseling
werden door deze uiterst competitieve relatie minder evident. Dit was zo voor de regeringscoalitie in
het geheel en niet in het minst voor de regerende coalitiepartner PSC, die de relaties met de
nationale partijleiding hierdoor zag verslechteren met als gevolg een erg gespannen algemeen
onderhandelingsklimaat. Zoals in het theoretisch hoofdstuk beschreven werd, toont de Spaanse
casus aan dat een uitgesproken regionalisme samengaat met een gebrek aan vertrouwen tussen
bestuursniveaus, wat meer voorkomt in multinationale staten (Requejo 2005). Ook de vaststelling
van Van Houten (2009), dat de specifieke regionale preferenties van regionale afdelingen van SWP’s
worden versterkt wanneer NSWP’s met regionalistische agenda aanwezig zijn in het subnationale
partijsysteem, was zowel in de Spaanse, Schotse en Belgische casus zichtbaar.
Een belangrijk verschilpunt tussen de Catalaanse en Schotse regeringsactoren was de wil om
een akkoord te bereiken. Bij de Catalaanse regeringspartijen zat de herinnering aan de recente
mislukte poging van de nationalistische Baskische regering om een nieuw autonomiestatuut te
verkrijgen nog vers in het geheugen. De historische window of opportunity die er door de combinatie
van regeringspartijen in Barcelona en Madrid bestond vanaf 2004, maakte het mogelijk om wél een
doorbraak en een akkoord te bereiken. De nationale socialistische regering had de steun van de
Catalaanse partijen nodig om als minderheidsregering te functioneren en kon ook het belangrijke
aandeel van de Catalaanse socialisten binnen de partij niet negeren143. Een evenwicht moest dus
worden gevonden tussen een voorstel dat de Catalaanse achterban van de regionalisten (zowel aan
linker als aan rechterzijde) kon overtuigen, maar ook de erg kritische toetsing van Madrid (en de
andere AC’s) kon doorstaan. De wil om een akkoord te bereiken compenseerde finaal het gebrek
aan vertrouwen en de zwakke informatiedoorstroming voor zowel de regionalistische partijen als de
Catalaanse socialisten. Er was enorm veel energie in dit centrale dossier voor de Maragall-regering
gekropen, dat ook aan de basis van de val van deze regering lag (Orte 2007).
Het regionaal strategisch handelen van de SNP regering is in contrast hiermee het enige dat
doorheen alle fases van de beleidscyclus geen wens bevat om een akkoord te bereken. Het

143 Zapatero en PSOE moesten een balans vinden: de verkiezingsbelofte aan de Catalanen moest worden volbracht. Te grote toegevingen
aan de Catalanen impliceert echter een afstraffing in de andere AG’s en winst voor de PP die vanuit de oppositie op de ongrondwettelijheid
van het Catalaanse voorstel hamerde.
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strategisch handelen van de SNP-regering is beter te begrijpen vanuit een analyse op basis van de
trade-off die de partij maakt tussen de drie centrale doelstellingen, namelijk het bereiken van
stemmen, van beleid of van bestuursposities. De empirie toont aan dat de SNP in de Schotse regering
in de eerste plaats aan haar kiezers wilde bewijzen dat ze een betrouwbare regeringspartij is. Het
belangrijkste doel als minderheidsregering was goed beleid realiseren voor de Schotse bevolking om
zo de reputatie van radicaal nationalisme te temperen. Met het oog hierop koos de SNP regering in
de dagelijkse intergouvernementele relaties dan ook meteen de piste van samenwerking met de
centrale regering in Londen gekozen. Met betrekking tot het constitutionele aspect, wat voor SNP
een centraal agendapunt is, was de compromishouding minder evident. Samenwerking met de
Calman commissie zou vanuit de logica van het behalen van beleidspreferenties niet onlogisch zijn.
Hoewel de finale doelstelling van de SNP niet overeenkomt met de premisse van Calman (het behoud
van de constitutionele status van Schotland binnen het VK), zijn er wel aanbevelingen die in de
richting van de SNP preferenties gaan (zoals bijkomende bevoegdheidsoverdrachten en versterkte
intergouvernementele relaties). Precies omdat Calman expliciet de piste van onafhankelijkheid
uitsloot, wenste de SNP regering niet mee te werken. Dit is te verklaren vanuit de afweging dat hun
electoraat dit als een nederlaag zou bekijken. In de fase van implementatie nam de SNP regering een
iets flexibelere houding aan, belichaamd door de bereidheid om mee te werken aan de
implementatie van die aspecten die ze ondersteunen. Toch lijkt het globaal erg moeilijk voor de SNP
om over constitutionele issues samen te werken met andere partijen (en vice versa). Een akkoord
over een referendum kon de SNP evenmin bereiken, zelfs niet met een meer flexibele houding
tegenover de vraagstelling. De attitude van de SNP is duidelijk conflictueuzer dan de Catalaanse
NSWP’s bij de hervorming van het Catalaanse autonomiestatuut. Ook al is de finale preferentie van
sommige van deze Catalaanse partijen ook onafhankelijkheid, ze waren wel bereid om een
compromis te maken met de Spaanse centrale regering om incrementele stappen in de richting van
hun finale preferentie te zetten.144 Er zijn uiteraard momenten waarop dit type partijen een balans
zoekt tussen een strategie met het oog op het behalen van stemmen tegenover een strategie met
het oog op bepalen van het beleid. Daarnaast is de communicatie met dit type partijen dikwijls
moeilijk en hebben ze een groot wantrouwen in andere politieke actoren. Precies omdat de Calman
commissie onafhankelijkheid als constitutionele optie expliciet uitsloot, weigerde de SNP regering
haar medewerking en steun. Een herziening van de constitutionele status in de richting van meer

144 Hoewel ERC finaal het referendum in Catalaonië niet ondersteunde omdat ze het behaalde compromis toch als te licht beoordeelden.
Een ander verschil is dat in Catalonië een coalitie van een SWP met een NSWP bestond, dus de case voor deze factor minder extreem
scoort op het continuüm.
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autonomie was de achterliggende doelstelling van zowel Calman als van het nieuwe statuut. De
Catalaanse nationalisten van ERC hebben een erg vergelijkbaar constitutioneel standpunt dan de
Schotse nationalisten SNP, maar ze bezitten niet dezelfde machtspositie als deze die de SNP als
minderheidsregering heeft. Er bestaat een duidelijk verband tussen de manifest conflictueuze stijl
van de Schotse regering en het karakter en de macht van de SNP als NSWP met regionalistische
agenda als enige partij binnen deze regionale (minderheids)regering.
Om het strategisch handelen van de regio in de binnenlandse staatshervorming te begrijpen
is het afwegen van soms tegenstrijdige partijdoestellingen in de zoektocht naar stemmen, bestuur
en beleid verhelderend. Vanuit de literatuur verwacht ik dat NSWP’s met een regionalistische agenda
een eerder vijandige houding tegenover de centrale overheid aannemen in hun aanhoudende vraag
voor meer bevoegdheden, tot zelfs onafhankelijkheid, voor hun regio. Omdat ze in zowel regionale
als nationale verkiezingen enkel met de regionale belangen moeten rekening houden, kunnen ze
meer conflictueuze standpunten innemen dan (regionale afdelingen van) SWP’s.

Regionale

afdelingen van SWP kunnen, zeker wanneer de moederpartij aan de macht is in een federatie waarin
de constitutionele positie van de betrokken regio gevoelig ligt, minder verregaande standpunten
innemen. De electorale competitie in andere regio’s komt in het gedrang wanneer een (regionale
afdeling van een) SWP te regionalistische standpunten inneemt. In het Schotse en Catalaanse
voorbeeld is deze soms moeilijke verhouding tussen centrale partijleiding en regionale afdeling
zichtbaar. De regionale afdelingen van SWP’s hanteren in deze gevallen ook minder conflictueuze
strategieën dan NSWP’s, zeker dan diegenen met een regionalistische agenda. Er zijn momenten
waarop NSWP’s met regionalistische agenda een keuze moeten maken tussen een ‘vote-seeking’ en
een ‘policy-seeking’ strategie. Dit is in belangrijke mate zo in het kader van binnenlandse
staathervormingen, het moment waarop de core business van dit soort partijen op tafel ligt, namelijk
de bespreking van de constitutionele status van de betrokken regio (al dan niet in het kader van een
gehele staatshervorming waarbij ook de statussen van andere binnenlandse regionale entiteiten
onderwerp van discussie zijn). Samenwerking met de centrale overheid kan gebeuren vanuit de
doelstelling om gewenste beleidsuitkomsten voor het regionale electoraat te bereiken. Een goed
voorbeeld, naast het Catalaanse, is de samenwerking die de Vlaamse regionalistische partij Volksunie
verleende. Het kan echter net ook erg strategisch zijn om niet samen te werken of geen akkoord te
willen bereiken. Hoewel de hervorming een deel van de regionalistische eisen zal inwilligen, kiest de
Schotste minderheidsregering van SNP er toch voor om niet samen te werken. Dit gebeurt vanuit de
veronderstelling dat dit hen stemmen (votes) zal opleveren waarvan de waarde hoger ligt dan de
potentiële beleids (policy)-opbrengst die de staatshervorming oplevert. Uiteraard kunnen de twee
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ook wel samenvallen. Maar het afwegen van wel of geen akkoord bereiken is voor dit soort partijen
vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Finaal was zowel voor de Volksunie in Vlaanderen als voor
ERC in Catalonië het niet langer gewenst om een akkoord te bereiken. Precies omdat de inhoud
ervan te zwak was geworden en de achterban het compromis niet zou aanvaarden. Steun voor beide
projecten werd finaal dan ook noodzakelijkerwijze gevonden bij oppositiepartijen.
Verticale congruentie in regeringspartijen
Een tweede actor-variabele waarvan de impact op de mate van conflict in het regionaal strategisch
handelen wordt besproken, is verticale congruentie in regeringspartijen145. Biedt het feit dat de
regionale regeringspartij dezelfde partij is dan diegene die op het nationale niveau bestuurt extra
mogelijkheden voor deze regionale actor? En betekent het niet hebben van deze partijlink een
beperking?
Hypothese 4a: Hoe meer congruentie tussen de regeringen op het regionale en het nationale niveau,
hoe minder conflictueus het regionaal strategisch handelen zal zijn.
Figuur 16: Verband tussen verticale congruentie en mate van conflict
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De hypothese 4a steunt op de verwachting dat het vertrouwen tussen de onderhandelaars groter zal
zijn wanneer een partijband bestaat. Deze kan een stimulator zijn voor meer, betere en open

145 Het spreekt voor zich dat er eveneens een verband bestaat tussen en de verticale incongruentie en de positie en macht van een NSWP
met regionalistische agenda.Bijvoorbeeld: omdat de enige regeringspartij in Schotland het karakter heeft van een NSWP valt dit samen met
een situatie van incongruentie. Deze partij komt niet op in andere delen van het VK bij nationale verkiezingen en kan dus onmogelijk de
enige regeringspartij op het nationale niveau vormen. Het ontbreken van regionalistische partijen in de Waalse regering maakt het verschil
in congruentie met Vlaanderen in de Belgische casus.
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communicatie tussen de bestuursniveaus. Wanneer een partij de onderhandelingen voor een
staatshervorming vanop twee bestuursniveaus aanvat, is de wil tot het bereiken van een akkoord
waarschijnlijker. Een gedeelde partijstructuur laat namelijk toe om in belangrijke mate greep te
houden op het onderhandelingsresultaat.
De

hypothese

die

een

verband

formuleert

tussen

strategisch

handelen

en

regeringscongruentie is de enige uit het verklarend model die volledig wordt bevestigd door de
onderzoeksresultaten. De relatieve posities van de cases op het continuüm van de dimensie conflict
(zie rij empirie in bovenstaand schema) komt perfect overeen met de relatieve posities die werden
verwacht volgens de hypothese over congruentie in regeringspartij(en) op de verschillende
bestuursniveaus (zie rij hypothese 4a). Schotland scoorde het dichtst bij de conflictueuze pool,
meteen ook de case waarin verticale congruentie tussen regeringspartijen volledig ontbrak. Het
strategisch handelen van de Belgische deelstaten was het minst conflictvol, tevens de cases met een
bijna complete regeringscongruentie. Ook de tussenposities, ingenomen door Catalonië en BW, zijn
zoals volgens de hypothese werd verwacht. De sterkere verticale congruentie in Duitsland (vanaf de
besluitvormingsfase) gaat samen met een beperktere mate van conflict in de Länderstrategie van BW
dan in het Catalaanse geval, waar de verticale congruentie (opnieuw in de besluitvormingsfase) iets
beperkter was. De politieke constellatie van congruente regeringen op de verschillende
bestuursniveaus blijkt het meeste verklaring te bieden voor de beperking van conflict in regionale
strategieën. Hierdoor is het mogelijk om met een handvol mensen, namelijk de toppolitici uit de
regeringspartijen, een compromis te vinden. Wanneer deze politieke factor ontbreekt, duiken er
naast de partijrelaties ook intergouvernementele relaties op waarbij elke partijlink ontbreekt. Hoe
incongruenter de regeringen, hoe complexer het onderhandelingsproces, hoe ongelijker de verdeling
van informatie en hoe beperkter het vertrouwen zal zijn.

Een complexe inschatting van het

totaalpakket van de hervorming wordt door regionale regeringen geëvalueerd op basis van
territoriale belangen, partijbelangen en ideologische belangen. De partijsamenstelling op de
verschillende bestuursniveaus aan de macht, maken dat regionale verschillen en belangen bij de
actoren anders worden ingeschat en al dan niet uitgespeeld. Ook de wil om een akkoord te bereiken
wordt beïnvloed door deze kenmerken van het meerlagige bestuurssysteem.
Het problematische aan de institutionele setting van het Duitse federale systeem is dat de de
facto unanimiteitsregels in combinatie met conflictueus strategisch handelen tot blokkeringen in de
besluitvorming leiden. De institutionele setting moet met een coöperatief handelen van de
betrokken actoren gecombineerd worden om überhaupt tot een oplossing te komen. Om dit te
bereiken was een grote coalitie nodig, waardoor ook meteen (minstens gedeeltelijke) congruentie in
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regeringen bestond op de verschillende bestuursniveaus. De partijpolitieke overeenkomst tussen de
regeringscoalitie in BW en deze op het federale niveau was verschillend doorheen de
beleidsvormingscyclus: BW werd in de eerste helft van de cyclus geregeerd door een oppositiepartij
op federaal niveau (in de periode van KOMBO). Dit kantelde naar een situatie van gedeeltelijke
congruentie met de vorming van de grote coalitie op federale niveau in 2005, tevens het moment
van een doorbraak in de besluitvorming. Een globaal akkoord tussen de rood-groene federale
regering en de CDU oppositie was niet mogelijk in de schoot van de KOMBO. Hoewel de wil bij de
CDU-geleide regering in BW om het bereiken van een akkoord in de naar hun mening broodnodige
federalismehervorming in de agendasettingsfase zeker aanwezig was, speelde ze een belangrijke rol
in de afwijzing van een package deal in de KOMBO. Een window of opportunity kwam er door de
partijpolitieke constellatie van de grote coalitie tussen CDU/CSU en SPD. Op dat moment bestond er
ook voor de verschillende grote blokkerende Länder, zoals BW (maar ook Beieren bijvoorbeeld), wel
een (gedeeltelijke) verticale congruentie in regeringspartijen. Het strategisch handelen werd minder
conflictueus: in de praktijk bestond ook bij de regering van BW opnieuw een grote wil om een
akkoord te bereiken. De besluitvorming in de finale fase is op een erg intransparante manier
gebeurd. Maar uiteindelijk bleek de partijdiscipline, zowel in Bundestag als Bundesrat voldoende
groot om het compromis te bereiken. Door de vereiste tweederde meerderheid was een akkoord
tussen de twee grootste SWP’s nodig. Een grote meerderheid van veertien van de zestien Länder
keurde het akkoord goed in de Bundesrat. De partijdiscipline was dus sterk en haalde het in de
meeste gevallen van regionale preferenties. Hoewel toch niet totaal, want Schleswig-Holstein (CDU)
en Mecklenburg-Vorpommern (SPD) verwierpen de package deal. In de Bundestag was er steun van
alle CDU, CSU en SPD vertegenwoordigers.146 Kenmerkend is de breuk die ontstaat in de
implementatiefase in het voorheen sterke front tussen BW en Beieren147. De attitude van de CSU in
Beieren is met betrekking tot het realiseren van een milieuwetboek erg conflictueus. Dit is te
verklaren door de positie van CSU, die als zusterpartij van CDU een meer autonome koers kan, durft
en mag varen dan de regionale CDU afdeling in BW. Objectief gezien houdt het realiseren van een
milieuwetboek een beperking van de regionale autonomie in en zou een bezwaar van BW misschien
ook te verwachten zijn. Toch blijkt de partijdiscipline wel te werken in de regionale afdeling van BW,
maar niet bij de coalitiepartner CSU. De institutionele meerlagige partijstructuren zijn hier een

146 Zelfs oppositiepartij FDP steunde het voorstel, onder de conditie dat ook het fiscale federalisme in een tweede hervormingsbeweging
in de nabije toekomst zou worden hervormd. Groenen en uiterst links verwierpen het.
147 De Milieuminister van BW, Tanja Gönner (CDU) verklaart in de pers erg ontgoocheld te zijn door het falen van het geplande
milieuwetboek. Ze stelt dat Duitsland nu een kans mist om het milieubeleid te ontdoen van bureaucratisering en meer Europa-fit te maken
(FR, 02.02.09). Gönner verwijt haar Beierse collega Markus Söder (CSU) het voorstel te blokkeren zonder hiervoor gegronde redenen op te
geven.
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verklaring voor de meegaandheid van BW en het conflictueuze regionale handelen van Beieren. Dit
bevestigt ook de vaststelling van Rowe en Turner dat Länder die op het eerste zicht erg gelijkaardige
strategische posities hadden, toch verschillend stemden in het kader van de federalismehervorming
van 2006 (Rowe and Turner 2010).
‘De relatie tussen BW en kanselier Schröder was moeilijker en minder direct dan deze met Merkel
uiteraard. Toch is het ook niet onbelangrijk dat Merkel en Oettinger niet meteen twee beste
vrienden zijn. Maar globaal helpt het zeker als er partijbanden zijn of personen van de eigen regio
die belangrijke posities bekleden in de federale regering.’ (interview 27 oktober 2009, I.
Kemmler).
Voor de Belgische casi biedt de factor verticale regeringscongruentie verklaring voor het beperkte
conflict in de regionale strategieën. Deze onafhankelijke variabele blijkt veel belangrijker in deze casi
dan de institutionele setting, waarvoor de hypothese voor de Belgische deelstaten erg onverwacht
empirisch niet werden bevestigd. Een belangrijk verschil tussen de Belgische en de andere casi is het
ontbreken van nationale partijen en bij gevolg van regionale partijafdelingen. Zoals literatuur over
meerlagige partijsystemen beschrijft, bestaan er dikwijls spanningen tussen de nationale partij en
regionale afdelingen. Zeker met afdelingen in regio’s met een uitgesproken eigen identiteit en
NSWP’s met regionalistische agenda die het regionalistische thema bovenaan de regionale politieke
agenda plaatsen. De preferenties van de regionale partijafdelingen zijn in dit geval vaak verschillend
van deze van de nationale partijleiding, niet in het minst met betrekking tot staatshervormingen en
de regionale constitutionele status. Hoewel de Belgische federatie drie Gemeenschappen en drie
Gewesten kent, is het politieke landschap en het regionalistische debat in wezen bipolair van
karakter. Door de opsplitsing van partijen in taalgroepen bestaat de competitie tussen regionale
afdelingen in de deelstaten en de nationale partijleiding niet langer. In het kader van dit proefschrift
nam ik de methodologische beslissing om de Belgische partijen als SWP’s te conceptualiseren en de
politieke families in de beide landshelften als regionale afdelingen van één SWP te beschouwen.
Congruentie wordt hierdoor mogelijk, dewelke bestond in de periode van de vijfde staatshervorming.
Door de symmetrische, congruente regeringen op de verschillende bestuursniveaus kon uiteindelijk
in zeer besloten kring een globale package deal worden bereikt. Het institutionele kader maakt het
bereiken van een compromis met alle regeringspartijen noodzakelijk en dit werd ook relatief snel en
eenvoudig bereikt. Precies omdat landbouw voor geen van alle partijen aan tafel een topprioriteit
was kon hierover een akkoord worden gevonden. Het vertrouwen tussen regionale en nationale
regeringen was groter dan in de andere casi en ook de informatiedoorstroming werd via de
partijkanalen gegarandeerd. Een gedeelde doelstelling van alle onderhandelaars was de vorming en
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goede werking van een stabiele federale regering. De Volksunie, een NSWP met regionalistische
agenda en tevens het niet-congruente element in de Vlaamse regering, deelt dit belang als enige
actor niet omdat ze geen deel uitmaakt van de federale regeringscoalitie. De bijzondere rol vanuit
haar positie als NSWP met regionalistische agenda werd hierboven reeds besproken. De rol die deze
niet-congruente factor in een verder compleet congruente setting tegelijk speelt, biedt verklaring
voor het (beperkte) verschil in de mate van conflict tussen het Vlaamse en Waalse strategisch
handelen (voor meer info zie hieronder onder hoofding ‘twee regio’s in eenzelfde hervorming’).
De partijpolitieke situatie was ook van cruciaal belang voor het begrip van het regionaal
strategisch handelen van Catalonië in de verschillende fase van de beleidscyclus. Het aantreden van
de socialistische regering Zapatero in 2004 veranderde de historische positie van de PSOE tegenover
regionale kwesties. Zapatero nam het leiderschap van de PSOE over met de steun van de Catalaanse
socialisten. Zij maakten het verschil in de erg nipte strijd met zijn rivaal Bono over het
partijvoorzitterschap. De PSOE behaalde geen absolute meerderheid in de verkiezingen van 2004,
waardoor ze de steun nodig had van de twee coalitiepartners van de Catalaanse socialisten in de
regionale regering (ERC en IC-V)148, met erg nationalistische preferenties voor het Catalaanse statuut.
Vóór zijn verkiezingsoverwinning beloofde Zapatero de Catalanen steun in hun project voor wijziging
van het autonomiestatuut. De beslissing van Zapatero en PSOE om met de Catalaanse partijen een
institutionele verandering te onderhandelen zonder voorafgaand akkoord met PP was een
trendbreuk met de manier waarop institutionele hervormingen in het verleden gebeurden, en
precies daarom onaanvaardbaar voor PP (interview 3 maart 2010, G. Elloriaga). De strategiekeuze
van de Catalaanse regeringscoalitie was vanaf de nationale machtsovername van PSOE minder
conflictueus, waarvoor de verhoogde congruentiegraad (meer concreet de band tussen PSC en PSOE)
een belangrijke verklaring vormt. Het vertrouwen van de Catalaanse socialisten in de nationale
regering vergrootte op het moment dat de eigen nationale partijleiding bestuurde in Madrid. Ook
voor de andere partijen in de Catalaanse coalitie (ERC en IC-V) was het vertrouwen groter dan
voorheen, precies omwille van de machtsfactor die ze bezaten door hun steun aan Zapatero’s
minderheidskabinet. Deze machtsfactor ontbreekt bij de SNP minderheidsregering in Schotland. De
complete incongruentie in regeringscoalitie, gecombineerd met de institutionele mogelijkheid om de
Schotse regering niet te betrekken bij de geplande hervorming van de Unionistische partijen,
voorbereid door Calman, verklaart de erg vijandige houding van de Schotse regering. Geen wil om
een
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bereiken,

een

gebrekkig
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148Een andere mogelijkheid was de steun van PNV, de Baskische nationalisten, maar zij kozen voor een coalitie met andere
nationalistische partijen in Baskenland en niet voor een coalitie met socialisten.
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informatiedoorstroming. De sterke mate van conflict in de SNP strategie in de Calmanontwikkelingen
is in overeenstemming met zowel de eerder non-coöperatieve institutionele setting als met de
geformuleerde hypotheses over de partijpolitieke variabelen (volledige incongruentie en machtige
NSWP met regionalistische agenda). Deze casus volgt dus de verwachtingen die over het model van
het actor-centered institutionalisme werden geformuleerd in de theoretische hoofdstukken het best.
De Catalaanse casus scoort in comparatief perspectief gemiddeld voor de variabele conflict in de
strategie. Hierover uitspraken doen is niet eenvoudig. Wat meer conflict zou te verwachten zijn door
non-coöperatieve setting, sterkte NSWP’s met regionalistische agenda en gedeeltelijke congruentie.

Twee regio’s in eenzelfde hervorming
Vlaanderen en Wallonië zijn beide opgenomen in de casusselectie. Het regionaal strategisch
handelen wordt voor deze regio’s in dezelfde hervorming besproken, namelijk de vijfde
staatshervorming in België, ook gekend onder de overkoepelende term Lambertmonthervorming. Na
de verkiezingen van 1999 verdwenen de christendemocraten na jarenlange regeringsdeelname149
naar de oppositie en werd op nationaal en regionaal niveau (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) een
regering van liberalen, socialisten en groenen gevormd. Op Vlaams niveau werd deze coalitie
aangevuld met de Vlaams-nationalisten van de Volksunie. De congruente regeringen op de
verschillende bestuursniveaus zijn ongetwijfeld een belangrijke factor in het verklaren van het
regionale strategisch handelen. De samenvallende verkiezingen op federaal en regionaal vlak in 1999
stimuleerden en maakten deze symmetrische en congruente regeringen mogelijk.150 Door deze
unieke partijpolitieke setting zijn intergouvernementele relaties, of m.a.w. relaties tussen de
regeringspartijen op de verschillende bestuursniveaus, in feite overlappend met de relaties binnen
de federale overheid (Deschouwer 2006). Swenden stelt dat in het Belgische asymmetrische
federalisme symmetrische en congruente regeringen op de verschillende bestuursniveaus voor een
eigen rationaliteit zorgen (Swenden 2002). De partijen blijven dezelfde en de federale regering blijft
het toneel van de onderhandeling, ook al betreft het een federale staat met deelstaatsregeringen
met eigen bevoegdheden. De specificiteit van het Belgische bipolaire systeem ligt erin dat
onderhandelingen plaatsvinden tussen de toppolitici van de federale regeringspartijen en op die
manier alle regionale regeringen mee aan de onderhandelingstafel zitten. Deze situatie, die vanuit
vergelijkend oogpunt uniek is, speelt een belangrijke rol in het strategisch handelen van beide

149 Met uitzondering van de periode 1954-1958 regeerden de Christendemocraten in België onafgebroken sinds 1947.
150 Sinds 2003 vallen fedele en regionale verkiezingen niet langer samen, met incongruente regeringen op de verschillende
bestuursniveaus tot gevolg.
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regio’s. Alle institutionele variabelen zijn dezelfde, buiten NSWP met regionalistische agenda (en
bijgevolg ook verticale congruentie). De scores op de twee dimensies van regionaal strategisch
handelen zijn voor beide deelstaten zeer gelijkaardig, wat een bevestiging van het theoretische
uitgangspunt betekent. De casussen scoren identiek met betrekking tot dimensie Europeanisering.
Een licht verschillende score is er wel met betrekking tot de dimensie conflict. Een verklaring ligt hier
erg duidelijk en direct bij de factor NSWP met regionalistische agenda. De bijkomende Vlaamse
coalitiepartner die wel deel uitmaakt van de regionale regering, maar niet van de federale, was de
directe aanleiding tot een iets conflictueuzer regionaal strategisch handelen vanuit Vlaanderen in de
finale fase van besluitvorming. Door de Volksunie was de verticale congruentiegraad in Vlaanderen
ook niet compleet, in tegenstelling tot Wallonië. Het strategische handelen van de regio is de
optelsom van het gedrag van de samenstellende delen van de regionale regering, in Vlaanderen
omvat dit dus ook een NSWP met regionalistische agenda. In de Belgische staatshervorming zijn het
in de eerste plaats partijen eerder dan regeringen die onderhandelen (meer hierover in de
empirische hoofdstukken 4 en 5). De kleine Vlaams-nationalistische coalitiepartner zorgde voor druk
op de ketel en was volgens verschillende respondenten een belangrijke verklarende factor in het
strategisch handelen van Vlaanderen. In België is een tweederde meerderheid in beide kamers van
het federale parlement nodig om staatshervormingen te realiseren. In tegenstelling tot de Duitse
institutionele setting spelen voor deze stemmingen zuivere partijbelangen en geen regionale
belangen (de Belgische Senaat is geen vertegenwoordigingskamer van regionale regeringen zoals de
Bundesrat). Door de opsplitsing van de partijen volgens taalgroepen en de sterke bipolariteit in
België, bestaat een sterke overlapping tussen regionale en partijbelangen. Dit maakt dat het
vertrouwen tussen bepaalde regionale en federale actoren (in concreto deze van dezelfde partij)
groter is dan het vertrouwen tussen bepaalde federale regeringspartijen onderling (in concreto deze
van verschillende taalgroepen). De federale paarsgroene meerderheid had zes zetels tekort voor een
tweederde meerderheid. De Volksunie wordt daarom betrokken om met haar 8 zetels de benodigde
meerderheid te vormen. Finaal was de Volksunie echter een onbetrouwbare partner want zelf
verdeeld over de kwestie: er stemden 4 leden voor en 4 tegen.151 De dreiging van de Volksunie om
uit de Vlaamse regering te stappen en hun uiteindelijke onwil om een akkoord te bereiken duidde op
een iets conflictueuzer handelen van Vlaanderen als samengestelde actor, zijde het collectief van de
Vlaamse regeringspartijen. Dat de Franstalige christendemocraten (PSC) uiteindelijk de noodzakelijke

151 Uiteindelijk zal voorzitter Bourgeois opstappen uit ontevredenheid met het Lambermont-dossier. De steun van PSC zal er finaal voor
zorgen dat de lambermont-akkoorden passeren. De steun van de PSC heeft ook een prijs, met name meer financiering voor het onderwijs
van de Franse Gemeenschap en de belofte van de goedkeuring van het minderhedenverdrag.
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steun leverden, heeft er toe bijgedragen dan de Vlaamse christendemocraten (CVP) na de vijfde
staatshervorming zich steeds Vlaamser gingen opstellen en de contacten met de Franstalige
zusterpartij snel verwaterden. Voor de Volksunie was de vijfde staatshervorming moeilijk te verteren,
ook al was ze een belangrijke agendasetter en gaf eveneens sturing aan het verloop van het proces.
Het leidde tot een split binnen de partij. Een parallel bestaat hier met ERC die finaal ook niet langer
haar onverdeelde steun voor het nieuwe statuut kon uitspreken. De val van de Catalaanse
regeringscoalitie was hiervan onder meer het directe gevolg.

Variatie binnen eenzelfde casus
Het design en de geformuleerde hypothese maken het mogelijk om naast internationaal
comparatieve variatie ook variatie binnen eenzelfde casus te beschrijven en te verklaren. Dit kan
omdat de data over de afhankelijke en onafhankelijke variabelen beschikbaar is op niveau van de
verschillende fases in de beleidsvormingscyclus. De mate van conflict was in verschillende casussen
licht variabel doorheen de tijd. Ook een aantal onafhankelijke variabelen (in de eerste plaats de
actor-gerelateerde) zijn potentieel variabel binnen eenzelfde casus. Van de verklarende variabelen
bleek enkel de factor verticale congruentie in de praktijk variabel doorheen de fases van de
beleidsvormingscyclus. Dit was bijvoorbeeld zo voor de Duitse, Spaanse en Britse case, zij het in
verschillende mate. De hypotheses over regeringscongruentie kunnen dus op twee manieren worden
getoetst:

enerzijds

door

waargenomen

verschillen

in

strategisch

handelen

tussen

de

besluitvormingsfases (binnen één case); anderzijds in internationaal comparatief perspectief
(waargenomen verschillen in strategisch handelen tussen de verschillende cases).
Zowel in de Duitse als in de Catalaanse casus vormt zich een window of opportunity door een
bepaalde constellatie van regeringscoalities op de verschillende bestuursniveaus. Deze maakte het
doorduwen van de hervorming mogelijk (concreet noodzakelijke meerderheden in het nationale of
het regionale parlement). Zowel voor de regering in BW als voor de regering in Catalonië vergroot de
mate van verticale congruentie op deze momenten, van complete incongruentie naar gedeeltelijke
congruentie. Deze grotere verticale congruentie leidde in beide gevallen tot een minder
conflictueuze houding. Concreet omdat de wil om een akkoord te bereiken toch aanwezig was bij de
regering van BW en de informatiedoorstroming door de partijband verbeterde en het vertrouwen
groeide. In het Catalaanse geval was de wil om een akkoord te bereiken bij alle Catalaanse
regeringspartijen vanaf de agendasettingsfase groot, het was hier vooral vertrouwen en vlotte
informatiedoorstroming die groeide met een regeringswissel van PP naar PSOE in Madrid.
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De variatie in strategiekeuze van BW doorheen de fases van de beleidscyclus bevestigt de
theorie. Volgens hypothese 2a zou het strategisch handelen in de agendasettingsfase en in de
beleidsvoorbereidingsfase conflictueuzer moeten zijn dan in de besluitvormingsfase en de
implementatiefase. Dit werd ook waargenomen in de praktijk. Een compromis tussen de rood-groene
coalitie en de oppositiepartij CDU/CSU bleek onmogelijk in 2003. Müntefering, de SPD-leider en
KOMBO covoorzitter noemde de ruimte die de Länder voor de Bund hadden gelaten om een
compromis te vinden ‘te klein’ en Stoiber, de andere co-voorzitter van KOMBO en minister-president
van Beieren stelde dat het federale voorstel de condities voor de Länder nog slechter maakte dan
voorheen (Spiegel Online, Dec. 17, 2004). Ook Erwin Teufel, ministerpresident van BW destijds
beschuldigde de federale regering ervan om niet voldoende compensaties te voorzien tegenover de
toegevingen van de Länder. Het is duidelijk dat het mislukken van de eerste poging in 2003 een
combinatie was van partijpolitiek, maar zeker ook van belangenconflicten tussen Bund enerzijds en
Länder anderzijds. De analyse van Scharpf, zelf betrokken als expert in de KOMBO, was dan ook dat
‘het falen te verklaren is vanuit het perspectief van de blokkerende minderheid van de grote,
welvarende en politiek ambitieuze West-Duitse Länder, voornamelijk diegenen die worden
geregeerd door oppositiepartijen.’ (Scharpf 2005).
BW voldoet exact aan deze beschrijving van Scharpf. Vanuit de eigen interviews wordt deze conclusie
bevestigd en is duidelijk dat de onverzoenbare eisen tussen de Länder onderling misschien wel even
doorslaggevend waren als de verschillen tussen regionale regeringen als groep en de nationale
regering. Het vertrouwen in en de relatie met de centrale regering veranderde uiteraard in 2005 met
een nieuwe Bundesregering onder leiding van Angela Merkel. De grote coalitie wilde meteen haar
kracht demonstreren en een belangrijk geblokkeerd dossier afwerken. De wil om een akkoord te
bereiken was op dit moment van gunstige politieke constellatie groot, zeker ook bij Länder als BW
die in de eerste plaats belangrijke agendasetters waren voor de hervorming. Partijpolitiek speelde
een belangrijke rol in het bereiken van het finale akkoord (Rowe and Turner 2010). De teksten van
2004 en 2006 zijn erg gelijkaardig en er waren geen grote veranderingen in de territoriale belangen
van de Länder (en van BW voor dit onderzoek in het bijzonder) in die periode. Radicaal anders
daarentegen was wel het partijpolitieke evenwicht op het federale niveau na de verkiezingen van
2005 en de vorming van een grote coalitie, die voor de regeringen van de Länder als individuele
actoren hun regionaal belang wat naar de achtergrond deed verschuiven ten voordele van het
partijbelang. Het gevolg was een strategisch handelen dat minder conflictueus was, waarbij vooral de
indicator ‘wil om een akkoord te bereiken’ de doorslag gaf. De variatie binnen de onderzoeksfases is
eveneens in overeenstemming met de hypotheses. In de Duitse casus bleef het conflict in de
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strategie van BW beperkt, wat in overeenstemming is met de afwezigheid NSWP met regionalistische
agenda, gedeeltelijke congruentie en coöperatieve institutionele setting.
De variatie in mate van conflict in de Catalaanse casus bevestigt eveneens het theoretisch
kader. Het Catalaanse strategisch handelen werd iets minder conflictueus op het moment van
gedeeltelijke congruentie, dewelke er kwam na onverwachte de PSOE overwinning in 2004. In
vergelijking met de Duitse casus kan de factor regeringscongruentie, zowel als verklaring voor de
variatie binnen de casus als in internationaal comparatief perspectief, eenvoudiger vastgesteld
worden. Dit komt omdat in het Catalaanse geval een onderhandeling plaatsvindt tussen één regio en
de nationale overheid en het in het Duitse geval een globale hervorming betreft. De tegenstelling die
in Duitsland bestaat tussen de Länder als groep en de Bund bestaat niet op eenzelfde manier in
Spanje. De kenmerken van het Duitse coöperatief federalisme bestaan niet in Spanje en de
horizontale samenwerkingsmechanismen zijn beperkt. Een procedure zoals in de Bundesrat dat een
tweederdemeerderheid van alle regionale regeringen een goedkeuring moet geven is er niet in de
Spaanse casus152. De wijziging van het Catalaanse autonomiestatuut was wel een multi-level
onderhandelingsproces: eerst in het Catalaanse parlement (2/3 meerderheid) en vervolgens in het
Spaanse parlement (meerderheid in beide kamers) en dus ook steun vanuit parlementaire
vertegenwoordigers van andere AG’s is nodig. De partijdiscipline was is in deze Spaanse casus sterk.
De congruentiegraad van de andere AG’s speelt op zich geen rol voor het al dan niet bereiken van
een compromis over het Catalaanse autonomiestatuut. Tegelijkertijd werden ook autonomiestatuten
van andere AG’s onderhandeld met verschillende meerderheden en steun van verschillende
partijpolitieke coalities op de verschillende bestuursniveaus (Orte 2007; Keating and Wilson 2009).
Keating en Wilson stellen terecht dat de dominantie van partijen in de statuutswijzigingen in Spanje
een reflectie zijn van de zwakke institutionalisering van territoriale relaties en de kenmerkende
setting van intergouvernementeel conflict in Spanje (Keating and Wilson 2009). De variatie in
congruentiegraad die wijzigde van volledig afwezig naar gedeeltelijk aanwezig vanaf 2004, wordt
weerspiegeld in de empirische variatie in conflict in de Catalaanse strategie doorheen de
beleidscyclus.
Het iets beperktere conflict in het strategisch handelen van Schotland, dat werd
waargenomen op het einde van de regeringsperiode van SNP als minderheidsregering, is niet te
verklaren door veranderingen in noch actor- noch contextvariabelen. Hoewel een regeringswissel

152 Slechts 20% van de Senaatszetels wordt verkozen door regionale parlementen waardoor deze instelling geen significante rol speelde in
de statuutshervorming. De stemmingen in de Senaat weerspiegelen dus deze van het Congres.
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plaatsvond in Londen, blijft de incongruentie doorheen de hele casus compleet. Ook de institutionele
setting blijft ongewijzigd. Voor de twee Belgische cases blijven de verklarende factoren ongewijzigd
doorheen de beleidsvormingscyclus. De lichte schommelingen in mate van conflict in de strategie van
de

Belgische

deelstaten

is

hiermee

niet

in

verband

te

brengen.

De impact van institutionele variabelen op de rol en invloed van de
EU in de strategiekeuze
Parallel met het eerste deel van dit hoofdstuk over verklaringen voor de mate van conflict in
regionale strategieën, focust dit tweede deel op dezelfde institutionele variabelen, maar wordt hun
invloed op de mate van Europeanisering besproken. Regionale overheden kunnen in hun strategie op
verschillende manieren en in verschillende mate rekening houden met de meerlagige context van
Europese integratie, het bredere kader waarbinnen de binnenlandse staatshervorming
ontegensprekelijk plaatsvindt. Ik bekijk of institutionele variabelen verklaring kunnen bieden voor
deze strategiekeuze. Hieronder overloop ik de hypotheses en beschrijf in hoeverre de empirie met
de theorie in overeenstemming is. Vervolgens worden enkele interessante deelaspecten belicht. Zo is
een vergelijking over de vier hervormingen heen met betrekking tot het gemeenschappelijke thema
van EU-coördinatie interessant, zeker in het kader van gelijkenissen en verschillen in Europeanisering
van de strategie. Een paarsgewijze vergelijking komt aan bod in het kader van twee sterk
geëuropeaniseerd beleidsdomeinen (milieu of landbouw) (vergelijking BW en Belgische deelstaten)
enerzijds

en

met

betrekking

tot

de

algemenere

visie

op

bevoegdheidsverdeling

en

intergouvernementele relaties (vergelijking Schotland en Catalonië) anderzijds. Tot slot biedt de data
de mogelijkheid om ook een in-case analyse tussen fases in de beleidscyclus te maken. Voor
sommige onafhankelijke variabelen bestaat er lichte variatie doorheen de verschillende fases van de
beleidscyclus. Ook werd er in bepaalde fases een sterkere mate van Europeanisering (afhankelijke
variabele) waargenomen dan in andere.

Verklaring vanuit contextvariabelen
Net als met betrekking tot de afhankelijke variabele conflict, wordt ter verklaring van de afhankelijke
variabele Europeanisering inspiratie gezocht in institutionele contextvariabelen. In tegenstelling tot
het het eerste deel van dit hoofdstuk zijn hier niet één maar twee contextvariabelen opgenomen.
Voor beide worden theorie en empirie vergeleken. Deze zijn ‘institutionele setting’ enerzijds en
‘formele EU-ervaring’ anderzijds.
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Structurele en culturele institutionele setting
In het theoretisch hoofdstuk werd een verband gelegd tussen de mate van conflict in de
strategiekeuze en de institutionele setting waarbinnen de regionale actor functioneert. Er werd nog
een tweede theoretisch verband geformuleerd over deze (quasi)federale institutionele context. Men
name over de relatie met de mate van Europeanisering van de strategie, de afhankelijke variabele die
in dit tweede deel van het analysehoofdstuk centraal staat.
Hypothese 1b: Hoe coöperatiever de institutionele setting, hoe minder geëuropeaniseerd het
regionaal strategisch handelen zal zijn.
Figuur 17: Verband tussen institutionele context en Europeanisering
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Een vergelijking van de theoretisch te verwachte ordening met de empirisch waargenomen ordening
toont aan dat de hypothese 1b niet door de onderzoeksresultaten wordt bevestigd. Bovenstaand
schema geeft dit weer. Ook de geformuleerde alternatieve hypothese 1c biedt geen sluitende
verklaring. De strategie van regering van BW was het sterkst geëuropeaniseerd, deze van de Vlaamse
en Waalse regering was het minst geëuropeaniseerd. In het onderzoeksopzet werd een verband
verondersteld tussen een coöperatieve institutionele context en een strategie met een erg beperkte
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mate van Europeanisering. Coöperatieve federale systemen (zowel in structurele als in culturele
termen) worden gekenmerkt door goede en vlotte samenwerking tussen de bestuursniveaus. Deze
vlotte samenwerkingservaring beperkt, vanuit een institutionalistische visie, de motivatie om andere
alternatieve routes, zoals het Europese niveau, te overwegen. Wanneer het EU-overleg in de
betrokken lidstaat reeds sterk geïnstitutionaliseerd is en er een algemene tevredenheid bestaat over
het functioneren van het bestaande systeem, is een beperktere Europeaniseringsgraad plausibel. De
theorie doet verwachten dat ander strategisch handelen pas zal worden gekozen wanneer de
strategie uit het verleden onsuccesvol of onbevredigend was (Pierson 2004). De Duitse institutionele
context is zeer coöperatief, wat een regionale strategie met een beperkte mate van Europeanisering
zou doen vermoeden. Het tegengestelde werd echter waargenomen. Een erg sterke Europeanisering
karakteriseert het regionaal strategisch handelen van BW in de Duitse staatshervorming van 2006,
zeker in vergelijking met het Vlaamse en Waalse regionaal strategisch handelen, twee regio’s die in
een eerder non-coöperatieve binnenlandse institutionele setting functioneren. Dat er geen verband
bestaat tussen binnenlandse institutionele context en Europeanisering blijkt ook uit de vergelijking
tussen Vlaanderen/Wallonië, Catalonië en Schotland. Al deze cases scoren aan de non-coöperatieve
kant van het continuüm dat invulling geeft aan de variabele binnenlandse institutionele context. Een
gelijkaardige score op de dimensie Europeanisering kan dus worden verwacht. Vier erg verschillende
scores werden echter waargenomen. Deze liepen van beperkt aanwezig (Vlaanderen/Wallonië) over
gemiddeld aanwezig (Catalonië) tot sterk aanwezig (Schotland). Hypothese 1b (Hoe coöperatiever de
institutionele setting, hoe minder geëuropeaniseerd het regionaal strategisch handelen zal zijn)
wordt dus niet bevestigd door de onderzoeksresultaten. Er is geen verband tussen institutionele
context Europeanisering.
Er werd in het theoretisch hoofdstuk ook een contrahypothese 1c geformuleerd over het
verband tussen de institutionele context en de mate waarin de EU deel uitmaakt van de regionale
strategie. Het theoretisch verwachtingspatroon over het effect van de context op regionaal
strategisch handelen kan dus ook andersom beredeneerd worden153. In een coöperatieve
institutionele setting worden deelstaten beter bij het meerlagige bestuur betrokken en dus
potentieel ook meer betrokken in de mate waarop de EU een invloed heeft op de binnenlandse
meerlagige verhoudingen. De kennis en het bewustzijn over de mogelijkheden en beperkingen die
Europese integratie met zich meebrengt zijn bij gevolg groter dan in een niet-coöperatieve

153

Deze twee hypotheses werden opgenomen omdat de theoretische en empirische literatuur over het thema (dat in dit onderzoek met
de term ‘EU-refelx in de strategie’ wordt aangeduid) weinig aanwijzingen gaf.Het onderzoek met betrekking tot deze tweede afhankelijke
variabele (EU-reflex) is exploratief van karakter.
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institutionele setting. Ook is het waarschijnlijker dat een betere inschatting van de gevolgen van de
binnenlandse hervorming voor een vlotte up-en downloading van EU beleid bestaat bij de regionale
actor. Deze kan hier bijgevolg op anticiperen. Dit zal voornamelijk het geval zijn wanneer er
ontevredenheid bestaat over het bestaande EU-coördinatiesysteem en naar alternatieven wordt
gezocht (bijvoorbeeld ook door het beleidsleren vanuit andere lidstaten). Het is in dit theoretisch
contrasterend opzicht (hypothese H1c in bovenstaand schema) te verwachten dat het regionaal
strategisch handelen van regio’s in federale systemen met een coöperatieve institutionele setting
(die wordt gekarakteriseerd door een coöperatief federalisme, met een coöperatieve informele
cultuur) een sterke mate van Europeanisering zal hebben. Een belangrijke interveniërende variabele
die van invloed kan zijn op de relatie tussen de institutionele setting en de Europeanisering van het
regionaal strategisch handelen is de mate van institutionalisering van de EU-coördinatie in het
binnenlandse systeem en de tevredenheid hierover bij de betrokken actoren. De hypothese 1c biedt
een verklaring voor de Duitse casus waar het in de eerste plaats vanuit een ontevredenheid vanuit de
regionale inbreng in het EU-beleid was dat de regering onder leiding van Edwin Teufel in de KOMBO
een erg sterk geëuropeaniseerde strategie hanteerde. Zowel in de strategie met betrekking tot het
deelaspect milieu als met betrekking tot het deelaspect EU-coördinatie. De sterke Europeanisering in
de strategie van de Schotse nationalistische minderheidsregering heeft ook een ontevredenheid van
de Schotse mogelijkheden in het EU-beleid als oorsprong, maar de sterke EU-ervaring door de
coöperatieve binnenlandse setting zoals deze in Duitsland bestaat is er niet.
Hypothese 1b, noch hypothese 1c worden door de resultaten bevestigd. De veronderstelling
dat de institutionele context van het federalisme het aspect van Europeanisering in de strategiekeuze
stuurt kon dus niet worden bevestigd. De combinatie van institutionele structuur en cultuur leiden
niet tot strategiekeuzes die meer aandacht hebben voor het EU niveau. De antwoorden die regionale
overheden op de veranderende context van Europese integratie bieden, zijn dus niet contextspecifiek in dit opzicht. Een eenduidig verband met de institutionele setting kan niet worden
bevestigd door de onderzoeksresultaten.
Formele EU-ervaring
Over de contextvariabele ‘formele EU-ervaring’ bestaat de theoretische verwachting dat het een
leerproces (Sabatier and Jenkins-Smith 1993) stimuleert dat toekomstig gedrag bepaalt. Een
socialiseringsproces (Checkel 1999) vindt plaats, dat het bewustzijn van de impact van de Unie op de
binnenlandse intergouvernementele relaties vergroot. Door veelvuldig contact met de Europese
bestuurslaag in de dagelijkse beleidspraktijk, worden binnenlandse politieke ideeën en praktijken
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geherdefinieerd vanuit een Europees kader. Of met andere woorden: Europa wordt geïnternaliseerd
bij de regionale overheden. Regio’s met veel ervaring in het opereren in een meerlagige
bestuurscontext zullen sneller een inschatting maken van de mogelijkheden en beperkingen die deze
biedt en hier strategisch op inspelen. Een vergelijking van de theoretisch te verwachte ordening
volgens de geformuleerde hypothese met de empirisch waargenomen ordening, toont aan dat de
hypothese 2 niet eenduidig door de onderzoeksresultaten wordt bevestigd. Dit is een opmerkelijke
vaststelling, precies omdat hypothese 2 een intuïtief erg plausibele is.

Een analyse van het

schematische overzicht volgt hieronder.
Hypothese 2: Hoe meer formele ervaring de regio heeft in EU-settings, hoe sterker geëuropeaniseerd
het regionaal strategisch handelen zal zijn.
Figuur 18: verband tussen EU-ervaring en Europeanisering
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Ook deze tweede institutionele contextvariabele, formele EU-ervaring, biedt geen eenduidig inzicht
in waargenomen verschillen inzake Europeanisering. De formele EU-ervaring van alle betrokken
cases is groot wanneer de gehele populatie van Europese regionale entiteiten het vergelijkingskader
vormt. Wanneer het vergelijkend perspectief wordt beperkt tot de geselecteerde vijf, bevinden
Vlaanderen/Wallonië en BW zich aan de pool met de meeste ervaring. Deze van Schotland en
Catalonië is een stuk beperkter. Het grote waargenomen verschil in Europeanisering tussen
Vlaanderen/Wallonië en BW bevestigt het verwachtte verband niet. De sterk geëuropeaniseerde
strategie van BW was te verwachten door de grote formele EU-ervaring en ook in vergelijking met de
Catalaanse en Schotse score wordt hypothese 4 bevestigd. Maar de sterkere Europeanisering bij de
Catalaanse en Schotse actoren tegenover deze bij de Belgische deelstaatactoren, volgt het verwachte
verband niet. Hypothese 4, die stelt dat de regio’s met de meeste EU-ervaring ook gekenmerkt
worden door een sterker geëuropeaniseerd strategisch handelen in de binnenlandse
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staatshervorming, wordt in een andere deelvergelijking wel deels bevestigd. De Europeanisering van
de strategie van BW is de sterkste van de vier bestudeerde cases en in relatie tot Schotland en
Catalonië was dit dus te verwachten volgens het analysekader. De formele EU-ervaring van de
Belgische deelstaten gaat iets verder dan de Duitse omdat ze een individueel veto hebben en door
het beperkter aantal deelstaten en sterker afdwingbare rechten vaker regionale ministers kunnen
sturen. Een sterkere Europeanisering was te verwachten in het strategisch handelen van Vlaanderen
en Wallonië in de vijfde Belgische staatshervorming. Dit werd echter niet waargenomen in de
praktijk.

Verklaring vanuit actorvariabelen
Een actor-centered approach stelt dat niet enkel formele instituties een rol spelen, maar ook
kenmerken van de politieke actor zelf. Deze actor kan op een strategische manier gebruik maken van
de politieke mogelijkheden die het meerlagige bestuurskader biedt. Literatuur over comparatief
federalisme en coalities in meerlagige partijsettings duiden op het belang van partijpolitieke
variabelen in staatshervormingen. Ze bieden verklaring voor zowel het proces als de uitkomst
(Keating and Wilson 2009). Vanuit het theoretisch kader bestaat de verwachting dat de politieke
opportuniteitsstructuur verschilt met het al dan niet voorkomen van ‘congruentie in
regeringspartijen op de binnenlandse bestuursniveaus’ enerzijds en de ‘aanwezigheid van NSWP’s
met regionalistische agenda’ anderzijds. De actor maakt een eigen kosten-batenanalyse en probeert
strategisch in te spelen op institutionele setting die de meerlagige bestuurscontext biedt.
Aanwezigheid en macht van NSWP met regionalistische agenda
Vanuit de literatuur over regionalistische partijen (Hepburn 2011) en in de visie van actor-centered
institutionalisme dat kenmerken van de actor mee de strategiekeuzes bepalen, werd onderstaande
hypothese 3b geformuleerd. De versterkte aandacht voor het EU niveau bij regionalistische partijen
veronderstelt dat deze partijen ook in hun strategisch handelen in binnenlandse staatshervormingen
een verhoogde Europeanisering vertonen. Wanneer dit type partijen deel uitmaken van de regionale
regering wordt een sterker geëuropeaniseerde strategie verwacht, waabij de mate van
Europeanisering nog toeneemt naarmate ze een machtigere positie innemen binnen deze regionale
regering.
Hypothese 3b: Hoe meer macht een NSWP met regionalistische agenda heeft, hoe sterker
geëuropeaniseerd het regionaal strategisch handelen zal zijn.
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Figuur 19: Verband tussen NSWP met regionalistische agenda en Europeanisering
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De empirische verschillen in het regionaal strategisch handelen tussen Vlaanderen/Wallonië
enerzijds en BW anderzijds zijn maar in beperkte mate te verklaren door het theoretisch te
verwachten verband dat werd gelegd met de aanwezigheid én macht van een NSWP met
regionalistische agenda. In BW ontbreekt dit type partij volledig en alleen in Vlaanderen was er één
kleine regeringspartner die binnen deze definiëring valt (namelijk de Volksunie). Het grote verschil in
Europeanisering van Vlaanderen ten opzichte van BW volgt de verwachting niet die met het eerder
beperkte verschil in de onafhankelijke variabele bestond. Een andere interessante vergelijking voor
deze variabele is deze tussen Schotland en BW. In Schotland is de enige regionale regeringspartij (de
SNP) een NSWP met regionalistische agenda. De erg sterke Europeanisering van de Schotse strategie
volgt de hypothese. De vaststelling in de literatuur dat dit type partijen een specifieke relatie met en
aandacht voor Europese integratie heeft, die verschillend is dan deze andere regionale partijen (al
dan niet afdelingen van SWP’s) (Elias 2009; Hepburn 2010), blijkt een verhoogde Europeanisering van
strategisch gedrag met zich mee te brengen. De SNP heeft in het debat over de constitutionele status
van Schotland steeds een erg sterk geëuropeaniseerde strategie getoond, precies omdat hun
expliciete exit-optie uit het onbevredigende Britse bestuurlijke systeem bestaat uit volledige
onafhankelijkheid, mét expliciet Europees lidmaatschap. De EU als alternatieve externe structuur
(door de economische en politieke integratie) versterkt de SNP argumenten over de haalbaarheid en
duurzaamheid van zelfbestuur. Ook de Catalaanse score is, in verhouding tot de Belgische deelstaten
en Schotland, zoals verwacht werd volgens de hierboven geformuleerde hypothese. Dat het
regionaal strategisch handelen van zowel BW als Schotland erg sterk geëuropeaniseerd was, is echter
niet te rijmen met het theoretisch verklaringsmodel. In comparatief perspectief bevat het strategisch
handelen van BW zelfs een iets sterkere mate van Europeanisering, wat tegengesteld is aan het
theoretisch te verwachten verband in hypothese 3b. Samengevat kan hypothese 3b niet eenduidig
worden bevestigd of verworpen. De enige casus waarvoor de verklaring van NSWP met
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regionalistische agenda absoluut niet wordt bevestigd is BW. De sterke Europeanisering van de
Länderstrategie van BW is anderzijds wel in overeenstemming met hypothese 1c en hypothese 2, die
vroeger in dit hoofdstuk aan bod kwamen.
Verticale congruentie in regeringspartijen
De zevende en laatste hypothese legt een verband tussen sterk congruente regeringen op het
regionale en het nationale niveau enerzijds en een beperkt geëuropeaniseerd strategisch handelen
van de regionale overheid anderzijds. De regionale regering kan er niet op rekenen dat haar belangen
door de nationale overheid bevredigend worden behartigd wanneer congruentie ontbreekt. Als
gevolg daarvan zal ze een eigen Europese focus en strategie ontwikkelen en er ook in het strategisch
handelen meer rekening mee houden dan het geval zou zijn bij een onderhandeling waarbij
partijcongruentie bestaat op de verschillende bestuursniveaus.
Hypothese 4b: Hoe meer congruentie tussen de regeringen op het regionale en het nationale niveau,
hoe minder geëuropeaniseerd het regionaal strategisch handelen zal zijn.
Figuur 20: Verband tussen verticale congruentie en Europeanisering
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De cases Vlaanderen/Wallonië enerzijds en BW anderzijds bevinden zich aan uiterste polen op het
continuüm Europeanisering (zie rij empirie in bovenstaand schema). De theoretische verwachting dat
dit samengaat met een grotere verticale congruentie in België dan in Duitsland is in
overeenstemming met de empirische waarnemingen. De congruentie in België was namelijk quasi
compleet, sterker dus dan de gedeeltelijke congruentie in Duitsland (die overigens veranderlijk was
doorheen de fases van de beleidscyclus). Een andere interessante vergelijking voor de factor
verticale congruentie is deze tussen de cases Vlaanderen/Wallonië enerzijds en Schotland anderzijds.
Verticale congruentie was in comparatief perspectief het sterkst aanwezig in België en volledig
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afwezig in Schotland (zie rij hypothese 4b in bovenstaand schema). De theoretische verwachting dat
de Europeanisering bij de Belgische deelstaten hierdoor beperkter is dan in het Schotse strategisch
handelen, wordt door de empirie bevestigd. Het kleine verschil in congruentiegraad tussen de
Belgische deelstaten wordt niet weerspiegeld in een verschil in Europeanisering van de strategie.
Deze was voor Vlaanderen en Wallonië dezelfde. De hypothese wordt eveneens niet bevestigd
wanneer voor de sterk geëuropeaniseerde strategie, die zowel in Schotland als in BW werd
waargenomen, verklaren wordt gezocht in de mate van verticale regeringscongruentie. Beide cases
bevinden zich in dezelfde helft van het continuüm Europeanisering. Congruentie was daarentegen
volledig afwezig in Schotland, maar wel in belangrijke mate aanwezig in BW. Een groter verschil in
het strategisch handelen was dus in de eerste plaats te verwachten. Daarnaast zou de
Europeanisering van de Schotse strategie groter moeten zijn dan deze van BW om de lijn van de
hypothese te volgen, wat eveneens niet werd waargenomen. De hypothese wordt voor enkele cases
wel bevestigd, maar voor andere niet. De verhouding van de scores tussen de Belgische deelstaten,
Catalonië en Schotland bijvoorbeeld is opnieuw wel in lijn met de hypothese. BW vormt, net als voor
de factor NSWP die hierboven werd besproken, opnieuw een uitschieter. Een algemene lijn is er wel
te vinden in de verhouding tussen deze twee variabelen. Een blik op het bovenstaande
overzichtschema ondersteunt de conclusie dat de hypothese 4b deels wordt bevestigd.

Aspect EU-coördinatie
Debatten over staatshervormingen bevatten verschillende thema’s zoals bevoegdheidsverdeling,
institutionele ordening of intergouvernementele relaties. In dit proefschrift werd op verschillende
deelaspecten van een staatshervorming gefocust, waarbij een waaier aan zowel institutionele
aspecten als concrete beleidsdomeinen zijn opgenomen. Voor alle regio’s werd het strategisch
handelen met betrekking tot eenzelfde deelaspect, namelijk EU-coördinatie, opgenomen in de
casusselectie. Een internationale comparatieve vergelijking van hetzelfde aspect biedt een aantal
voordelen. De verklaring dat het thema waarover wordt onderhandeld in belangrijke mate een
invloed heeft op de Europeanisering van de strategie kan bijvoorbeeld geneutraliseerd worden door
deze vergelijking.
De maat van Europeanisering van een regionale strategie meten in onderhandelingen over
het thema van EU-coördinatie doet misschien de wenkbrauwen fronsen. Is het niet erg logisch dat de
strategie geëuropeaniseerd zal zijn wanneer dit thema op tafel ligt? De verdachtmaking van een
selection bias (Mahoney 2007) is niet ver af. Dit moet echter genuanceerd worden. Uiteraard is een
Europeanisering van de strategie niet verwonderlijk (en misschien zelfs logisch) wanneer het thema
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van binnenlandse EU-coördinatie wordt behandeld. Toch kan er op verschillende manieren, in
verschillende mate en op verschillende momenten in de beleidscyclus met de Europese bestuurslaag
worden rekening gehouden. Dit werd geconcretiseerd in de operationalisering, beschreven in
hoofdstuk drie. De empirie wees uit dat de betrokken regionale overheden in een erg verschillende
mate een geëuropeaniseerde strategie hanteerden in de debatten over EU-coördinatie. En dat de
scores op de afhankelijke variabelen (conflict en Europeanisering) over het thema EU-coördinatie in
dezelfde lijn lagen als deze over het andere bestudeerde domein in diezelfde staatshervorming (deze
waren landbouw, milieu of bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties). Dit is onder
meer te verklaren door een package deal waarvan beide meestal deel uitmaken.
De data biedt de mogelijkheid om apart stil te staan bij het regionaal strategisch handelen
over het thema EU-coördinatie in de betrokken staatshervormingen. Dit thema is bij de
staatshervormingen in de vier (quasi)federale EU lidstaten nergens volledig afwezig. Toch was het in
de Belgische casus een minder centraal thema dan bijvoorbeeld in Duitsland. In Catalonië en
Schotland vond over dit thema een parallelle multilaterale onderhandeling plaats net voor de
hervorming, waarvan de inhoud geformaliseerd werd in de twee betrokken (bilaterale)
hervormingen van de constitutionele status van één deelstaat.
Inhoudelijk opvallend is de padafhankelijkheid die sterk speelt in alle genomen
besluitvorming in de cases over EU-coördinatie. Dit was zo in het Duitse geval, waar na een hevige
discussie en voorstellen tot volledig omgooien van het bestaande systeem uiteindelijk slechts enkele
details werden gewijzigd. Ook in vijfde Belgische staatshervorming speelt padafhankelijkheid in het
bereikte resultaat van de hervorming. Geen herziening van het bestaande systeem, maar een lichte
aanpassing om de onaangepastheid van het systeem omwille van Europese inbedding te verhelpen.
Concreet werd een

categorie in het SA toegevoegd voor de nieuwe (voornamelijk regionale)

landbouwbevoegdheid. Er bestond weinig discussie over en de aanpassing gebeurde pas in de fase
van implementatie omdat ze onvermijdelijk was, maar niet omdat ze in de strategische algemene
visie op het dossier voorzien was. In de Catalaanse en Schotse hervorming zijn ook geen grootse
wijzigingen aan het bestaande systeem van EU-coördinatie

doorgevoerd. Een bepalende

randomstandigheid hier is dat het in beide gevallen een bilateraal akkoord tussen één deelstaat en
de nationale overheid betrof (ondanks gelijktijdige soortgelijke herzieningen van de constitutionele
status van andere regio’s). EU-coördinatie is een typisch voorbeeld waarbij in (quasi)federale landen
meestal globale akkoorden worden gesloten waarbij voor alle betrokken regio’s dezelfde
inspraakmogelijkheden en implementatieverplichtingen worden afgesproken. In beide gevallen werd
in de betrokken hervorming een bestaand akkoord (in het geval van Spanje in de Carce of in het geval
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van UK in de JMCE) grotendeels bevestigd. Er was daarbij aandacht voor een formalisering ervan en
een (quasi)constitutionele juridische inbedding (bijvoorbeeld door opname in het autonomiestatuut
voor Catalonië). De gemeenschappelijke uitkomst van de hervorming met betrekking tot EUcoördinatie en implementatie was steeds erg padafhankelijk. In dit proefschrift gaat de aandacht niet
naar de uitkomsten van de hervorming, maar naar het regionaal strategisch handelen, de wijze
waarop het debat door de betrokken regio’s werd gevoerd. Uiteraard is er wel een verband tussen
proces en uitkomst. De centrale vraagstelling was de mate waarin de Europese Unie speelt in de
manier waarop regionale regeringen zich opstellen bij binnenlandse staatshervormingen. Hierbij was
niet zozeer de positie die ze innamen, nog het onderhandelingsresultaat, maar eerder de stijl, van
belang. Hoewel alle onderhandelingen tot een gelijkaardig, grotendeels padafhankelijk resultaat
leidden, was de Europeanisering van het regionaal strategisch handelen wel erg verschillend, precies
omdat de houding van de regionale regeringen in de debatten erg anders was (dit zowel mbt factor
conflict als mbt de factor Europeanisering).
De institutionalisering van het systeem in België en Duitsland inzake EU-coördinatie (waarop
de onafhankelijke variabele formele EU-ervaring is geënt) bevindt zich op een gelijkaardig niveau. Het
systeem functioneert erg verschillend, maar is in beide gevallen aangepast aan het binnenlandse
institutionele kader. Kopiëren van het ene naar het andere land zou onmogelijk en onwenselijk zijn.
Zoals eerder beschreven was de Europeanisering veel sterker in het regionaal strategisch handelen
van BW dan in dat van de Belgische deelstaatregeringen en dus niet in overeenstemming met
hypothese 2 (zie hierboven). Dit is een eerste puzzling resultaat omdat beide casussen erg
vergelijkbaar waren. Conform het theoretische model van het most similar different outcomesysteem ga ik op zoek naar verschillen in de afhankelijke variabelen die hier naar voren werden
geschoven. Beide cases scoren wel erg verschillend met betrekking tot de andere contextvariabele,
institutionele setting. De verschillen hier volgen echter niet de verhoudingen zoals in de hierboven
voorspelde hypotheses. Enkel de actorvariabele verticale regeringscongruentie, die in de Belgische
deelstaten bijna volledig was en in de case van BW slechts gedeeltelijk, is conform de hypothese die
werd geformuleerd over het verband tussen regeringscongruentie en Europeanisering.
De vergelijking tussen de Belgische deelstaten, Catalonië en Schotland is eveneens
interessant

met

betrekking

tot

EU-coördinatie

omdat

ze

opnieuw

erg

gelijkaardig

systeemeigenschappen hebben. De institutionele setting van deze drie landen is heel gelijkaardig. Ze
positioneren zich allen aan de non-coöperatieve poot van het continuüm. Wanneer de strategieën
van deze vier regio’s in de drie duale lidstaten worden vergeleken, zijn ze erg verschillend met
betrekking tot Europeanisering: bij de Belgische deelstaten is deze erg beperkt, de Catalaanse
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regering scoort gemiddeld en de Europeanisering is het sterkst bij de Schotse regering. Het
verklaringsmodel van het actor-centered institutionalisme dat voor dit proefschrift werd uitgewerkt
zoekt verklaring voor deze variatie in de drie overblijvende variabelen. De variabele formele EU
ervaring kon deze variatie niet verklaren. De partijpolitieke actorvariabelen boden hier wel
verklaring. Voor details zie hierboven in dit hoofdstuk.

Vergelijking sterk geëuropeaniseerde beleidsdomeinen
Onafhankelijk van het verklarende kader is de vergelijking tussen twee sterk geëuropeaniseerde
beleidsdomeinen op zich interessant vanuit de eerste beschrijvende doelstelling van het proefschrift.
De onderzoeksresultaten tonen aan dat de mate van Europeanisering in de strategie met betrekking
tot de twee sterk geëuropeaniseerde beleidsdomeinen (landbouw in België en milieu in Duitsland)
toch enorm verschillend was. Hoewel er misschien een sterke Europeanisering te verwachten zou zijn
in het Vlaamse en Waalse handelen hierover, was deze er niet in de empirie. Indien het empirische
deel voor beide cases een sterk geëuropeaniseerde strategie zou vaststellen, zou een logische reactie
‘so what’ zijn. In het methodologisch hoofdstuk spreek ik ook even over ‘critical cases ‘ (Flyvbjerg
2004 p. 425) in verband met deze casusselectie. Als in deze casussen geen sterke Europeanisering
wordt teruggevonden, is het te veronderstellen ze zeker niet te vinden wanneer wordt onderhandeld
in het kader van minder sterk geëuropeaniseerde domeinen. Wanneer de invloed van de EU
(concreet in termen van wetgeving die een oorsprong heeft in de EU) in een beleidsdomein
beperkter is, is het ook te verwachten dat de mate van Europeanisering van het debat over dit thema
beperkter zal zijn. De verwevenheid tussen bestuurslagen is voor dit domein logischerwijze ook
beperkter. De eventuele selection bias wordt door de empirie weerlegd. In het sterk
geëuropeaniseerde domein milieu bleek de regionale strategie sterk geëuropeaniseerd te zijn, in het
eveneens sterk geëuropeaniseerde domein landbouw was de mate van Europeanisering van de
strategie van de Belgische deelstaten eerder beperkt. Het grote waargenomen verschil tussen de
onderhandeling over landbouw en milieu wordt niet overtuigend verklaard door de naar voren
gebrachte institutionele actor- of contextvariabelen. Bijkomend onderzoek zou uitsluitsel kunnen
geven over welke casus misschien een outlier kan zijn: België of Duitsland. En andere verklaring kan
de thematiek zijn die wordt behandeld, systeemkenmerken die niet werden opgenomen in het
model waarbinnen wordt onderhandeld of kenmerken van de handelende actor.
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Vergelijking thema bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties
Een paarsgewijze vergelijking tussen het Catalaanse en het Schotse strategisch handelen is
interessant omdat gegevens werden verzameld over precies hetzelfde thema: namelijk
bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele relaties. Dit is een thema waar een
Europeanisering te verwachten is. Onderzoek wees namelijk uit dat in verschillende duaal federale
Europese lidstaten Europeaniseringsprocessen zorgden voor meer samenwerking, geconcretiseerd
als intergouvernementele relaties. Börzel (2002) schreef hierover voor Spanje, Beyers en Bursens
(2006) voor België en Cairney (2009)voor het VK. Het is precies omwille van Europese verplichtingen
dat in deze duale systemen samenwerking, in de vorm van intergouvernementele relaties, zich
opdrong. Samenwerkingssystemen werden opgezet als gevolg van Europese integratie. In
binnenlands perspectief blijken intergouvernementele relaties over EU-thema’s de meest actieve en
best werkende (interview 4 maart 2010, J-M. Pérez Medina; interview 21 september 2010, V. Glynn
en G. Byrne en interview 20 januari 2009, H. De Keulenaer en I. Festraets). Het thema van
bevoegdheidsverdeling is in federale en sterk gedecentraliseerde landen is ook nauw verbonden met
intergouvernementele relaties. Ook al vindt besluitvorming en implementatie in duale federaties, in
tegenstelling tot in coöperatieve federaties, in principe plaats op dezelfde bestuurslaag,
samenwerking tussen bestuurslagen is vaak toch nodig. Bijvoorbeeld omwille van een
bevoegdheidsoverlapping, onzuivere verdeling van bevoegdheidspakketten of doorwerking van
besluitvorming op andere niveaus door bijvoorbeeld de bestaande binnenlandse normenhiërarchie.
De intergouvernementele relaties in Spanje en het VK zijn verschillend van deze in België en
Duitsland, geroutineerde federale systemen waar deelstaten en federale overheid een gedeelde visie
hebben op de federale staatsordening. Dit is erg verschillend in Spanje, waar de Catalanen hun
eigenheid en natie-gevoelen graag weerspiegeld zien in meer autonome bevoegdheden. Sommige
Catalaanse partijen hebben een federaal Spanje als doelstelling voor ogen, anderen wensen enkel
voldoende erkenning en politieke bewegingsruimte voor Catalonië binnen de Spaanse staat, een
derde groep ziet ten slotte enkel heil in een onafhankelijke Catalaanse staat. De institutionele
cultuur, niet enkel in relaties met de centrale overheid, maar ook in relatie met de andere deelstaten
is meer gespannen in Catalonië dan in Schotland. Het VK zal, omwille van de sterke asymmetrie en
het unitaire karakter van de staatsordening voor Engeland, niet meteen evolueren naar een echte
federale

staatsordening. Opmerkelijk is ook de verschillende preferentie van de regionalistische

partijen in deze ‘stateless nations’ (Keating 2001) met betrekking tot intergouvernementele relaties.
De Schotse SNP voert een politiek van samenwerking in de dagdagelijkse praktijk van
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intergouvernementele relaties en heeft de uitdrukkelijke preferentie om deze te formaliseren en te
activeren met als centraal uitgangspunt multilaterale IGR in het VK, waarbij dus alle
gedecentraliseerde entiteiten betrokken zijn. De Catalanen zien geen heil in de piste van
multilateraliteit en zijn hierbinnen ook geen loyale medewerker. Hun preferentie is bilateraliteit met
de nationale overheid.
Verklaring voor de verschillen in het regionaal strategisch handelen (zowel voor conflict als
Europeanisering) met betrekking tot het thema bevoegdheidsverdeling en intergouvernementele
relaties volgen in belangrijke mate het model. De sterkere Europeanisering van en het grotere
conflict in het handelen van de Schotse regering in vergelijking met het Catalaanse is in
overeenstemming met de hypotheses over de partijpolitieke actorvariabelen. De formele EU-ervaring
is gelijkaardig en verklaart de (beperkte) variatie in Europeanisering van de strategie niet volledig. De
geformuleerde hypotheses over het verband met de institutionele setting ten slotte bieden geen
sluitende verklaring.

Variatie binnen eenzelfde casus
Omdat de data over de afhankelijke en onafhankelijke variabelen beschikbaar is op niveau van de
verschillende fases in de beleidsvormingscyclus, bestaat de mogelijkheid om variatie binnen één
casus te verklaren. Globaal was de mate van Europeanisering op het moment van besluitvorming in
de Belgische en de Spaanse casi beperkter. In de fase van agendasetting en soms ook opnieuw
tijdens de implementatie stuurden Europese motieven strategiekeuzes. Verklaring is hier niet te
vinden de naar voren geschoven institutionele variabelen: noch in de eerder actor-gerelateerde
partijpolitieke variabelen, noch in de eerder context-gerelateerde institutionele variabelen. Een
aantal bijkomende verklaringen voor de mate van Europeanisering worden hieronder in het besluit
behandeld. Deze zouden ook verklaring kunnen bieden voor de variatie in de mate van
Europeanisering van de regionale strategieën doorheen de fases van de beleidscyclus.

Besluit
De centrale doelstelling van dit zesde hoofdstuk was de verklarende waarde van het actor-centered
institutionalisme vaststellen voor variatie in twee aspecten van regionale strategieën: de mate van
conflict enerzijds en Europeanisering anderzijds. Een eerste conclusie is dat de partijpolitieke
actorvariabelen meer verklaring boden dan de institutionele contextvariabele. Een tweede centrale
conclusie is dat er betere overeenstemming tussen theoretische verwachtingen en empirie bestaat
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voor de dimensie conflict dan voor de dimensie Europeanisering van het regionale strategisch
handelen.
Er kon geen eenduidig verband worden vastgesteld tussen de institutionele setting enerzijds
en de mate van conflict in het regionaal strategisch handelen anderzijds. Onverwacht en theoretisch
interessant was de beperkte mate van conflict in de strategieën van de Belgische deelstaten, dat
vanuit de non-coöperatieve setting van het duale Belgische federale systeem niet verklaard kan
worden. De partijpolitieke actorvariabelen daarentegen bieden wel verklaring voor het Vlaamse en
Waalse strategisch handelen in comparatief perspectief. Voor de Belgische deelstaten werd namelijk
wel overeenstemming gevonden tussen de quasi-volledige congruentie in regeringspartijen en de
beperkte mate van conflict in de strategiekeuzes. De hypothese over verticale regeringscongruentie
is de enige uit het verklarend model die volledig wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten. Het
sterk conflictvolle strategisch handelen van de Catalaanse regeringscoalitie in dit dossier komt
overeen met de grote mate van incongruentie en aanwezigheid en macht van NSWP’s met
regionalistische agenda. Op deze twee partijpolitieke variabelen scoort enkel de Schotse casus nog
extremer, wat zich uitte in een nog conflictueuzere strategie. Bij de Schotse actor ontbrak namelijk
ook de wil om een akkoord te bereiken. Ook de minder conflictvolle strategie van BW, in comparatief
perspectief met het conflictvollere Schotse en Catalaanse handelen, volgt de theoretische
verwachting van de partijpolitieke actorvariabelen.
De data tonen aan dat potentieel verklarende variabelen, zowel context-gerelateerde
variabelen als actor-gerelateerde variabelen weinig verklaring bieden voor de dimensie
Europeanisering van de strategie. Geen enkele variabele blijkt een echt sluitende verklaring te
bieden. Omdat de dimensie Europeanisering van een regionale strategie in de academische literatuur
nooit eerder werd beschreven, heeft het verklarende kader een exploratief karakter. Het uitwerken
van het design gebeurde logischerwijze in de eerste fase van het proefschrift, waarna de
dataverzameling volgde. Het theoretisch kader brengt dus niet de verhoopte verheldering in het
verklaren van variantie inzake Europeanisering van strategiekeuzes. Er kon geen verband worden
vastgesteld tussen de dimensie Europeanisering van het regionaal strategisch handelen enerzijds en
institutionele setting waarbinnen de regio’s handelen anderzijds. Ook de variabele formele EUervaring, die intuïtief misschien wel de meest voor de hand liggende verklaring voor een
geuropeaniseerde strategie biedt, werd in de empirie niet bevestigd. Voor Vlaanderen en Wallonië
bijvoorbeeld was de zwakke Europeanisering van de regeringsstrategieën niet verwacht vanuit de
sterke formele EU-ervaring. De partijpolitieke actor kenmerken bieden wat meer verklaring, maar
ook deze hypothese werden niet eenduidig bevestigd. Zo gaat de verklaring van NSWP met
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regionalistische agenda absoluut niet op voor BW, en werd ook de variabele over verticale
congruentie niet volledig bevestigd in de empirie.
Hoe kan dit alles worden geïnterpreteerd? Waarom blijkt het verklarend kader van het actorcentered institutionalisme en concreet voornamelijk de partijpolitieke variabelen wel te werken voor
de afhankelijke variabele conflict, maar in veel mindere mate voor de afhankelijke variabele
Europeanisering? Is de te verklaren variabele dan zo verschillend? Of zijn de redeneringen die
werden opgebouwd in het theoretisch hoofdstuk niet plausibel genoeg. Zoals ook al eerder werd
onderstreept was het kader waarmee verklaring werd gezocht voor de mate van Europeanisering
van de strategie sterker exploratief van karakter dan dat voor de meer frequent voorkomende
dimensie conflict. De conceptualisering en operationalisering van de variabele Europeanisering van
regionaal strategisch handelen werd opgebouwd vanuit enkele aanknopingspunten vanuit de
literatuur van multi-level governance, Europeanisering en multi-level party politics. Het concept werd
echter nooit eerder getest.
Een belangrijk deel van de waargenomen verschillen in strategiekeuzes blijft niet verklaard.
Hieronder som ik enkele andere mogelijke verklarende factoren op die op een inductieve wijze uit de
dataverzameling volgden. Voor deze variabelen vermoed ik een verband met al dan niet conflictueus
of geëuropeaniseerd regionaal strategisch handelen in binnenlandse staatshervormingen. Bijkomend
wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de verklarende waarde van deze variabelen te
doorgronden. Hieronder overloop ik ze (eerste voor conflict, vervolgens voor Europeanisering) en
formuleer concrete hypotheses die in vervolgonderzoek getest kunnen worden.


Facilitating formal institutions: het type hervorming en de bijhorende procedurele
vereisten

Het type hervorming en de procedure zouden verschillen in de dimensie conflict kunnen verklaren.
Met het ‘type hervorming’ en de ‘procedure’ hangt ook de grootte van de noodzakelijke
meerderheid samen. Dit maakte bijvoorbeeld dat in de Schotse case een omzeiling van de regionale
regering mogelijk was in de bestudeerde hervorming. Met een erg vijandige houding van de
regionale regering als resultaat. De Catalaanse procedure vereist een erg brede meerderheid in de
eerste fase in het Catalaanse parlement en een gewone meerderheid in de Madrileense kamers. De
strategie is bijgevolg een two-level game in een bijzonder complexe meerlagige partijpolitieke
setting. De Belgische procedure voor staatshervormingen is uitzonderlijk omwille van het ontbreken
van een formele rol voor Gemeenschappen en Gewesten (hun regeringen of hun parlementen). Door
de partijpolitieke kenmerken van de Belgische federatie wordt dit probleem deels opgevangen. De
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Duitse onderhandelingssetting van de ‘tafel met acht hoeken’ is weer erg verschillend. Horizontale
samenwerking tussen de Länder als groep is noodzakelijk, maar ook een voldoende brede steun van
partijen is nodig. De bijhorende strategiemogelijkheden van de regionale actoren worden in
belangrijke mate bepaald door het type hervorming en de procedure. De idee hierachter is deze van
facilitating formal institutions (Risse, Cowles et al. 2001) vanuit institutionalistische literatuur, die
voor de bestudeerde cases erg verschillend waren. Het type hervorming en de bijhorende
procedurele vereisten beperken of faciliteren de besluitvorming en sturen de strategiekeuze. Zo
kunnen ze de informatiedoorstroming en het vertrouwen vergroten, wat indicatoren van de factor
conflict zijn. De hieronder geformuleerde hypothese komt vanuit de empirische vaststellingen in dit
onderzoek naar boven. Om de verklarende waarde ervan te bepalen is vervolgonderzoek nodig.
Hoe meer facilitating formal institutions aanwezig zijn, hoe minder conflictueus het regionaal
strategisch handelen zal zijn.
•

Het aantal vetospelers

Een tweede factor, die eveneens aanleunt bij de hierboven besproken rol van de procedure en het
type hervorming is de factor vetoplayers of vetospelers (Tsebelis 1995). Staatshervormingen worden
in de meeste gevallen gekenmerkt door hoge drempels voor besluitvorming en bij gevolg de
noodzakelijke steun van een groot aantal actoren. Als de politieke macht in een systeem gedeeld
wordt door veel actoren zal het moeilijk zijn om beslissingen door de duwen. Een beperkter aantal
spelers vergemakkelijkt de informatiedoorstroming en vergroot de kans dat het vertrouwen groter is.
Onderhandelingen verlopen vlotter met een beperkter aantal spelers. Het aantal vetoplayers
(Tsebelis 2002) verschilt erg in de bestudeerde hervormingen. Er zijn vanuit de casusstudies
aanwijzingen dat variatie met betrekking tot dit aspect verschillen in de mate van conflict in de
strategie kunnen verklaren. Meer onderzoek is noodzakelijk om hierover uitsluitsel te geven.
Hoe beperkter het aantal vetospelers in de hervorming, hoe minder conflictueus het regionaal
strategisch handelen zal zijn.
•

De (a)symmetrie en het politieke gewicht van de regio in nationaal perspectief

De positie van de bestudeerde regio’s in de federale of sterk gedecentraliseerde lidstaten verschilt in
belangrijke mate. De data in dit onderzoek biedt aanwijzingen dat bepaalde kenmerken die niet
werden opgenomen in de verklarende variabelen toch tot meer of minder conflictueus gedrag leiden.
Dit zou zo kunnen zijn voor de (a)symmetrie enerzijds en het politieke gewicht van de regio in
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nationaal perspectief. Zo is het gewicht van Vlaanderen in de nationale context erg verschillend dan
dat van bijvoorbeeld Schotland. De asymmetrie van de Britse constitutionele ordening is erg
verschillend van de Duitse symmetrisch setting. Bijkomend onderzoek is noodzakelijk om de
aanwijzingen die onze data gaven over een verband met de factor conflict in het regionale
strategisch handelen te bevestigen of te verwerpen. Daarnaast is er een vermoeden over een
mogelijke samenhang tussen deze factoren en bijvoorbeeld vetoplayers of type en procedure van de
hervorming. Een concrete hypothese koppel ik hier nog niet aan, omdat de mogelijke verbanden
door bijkomend onderzoek eerst nog zuiverder moeten worden gemaakt.
•

Staatshervormingen zijn package deals

Ik bestudeerde steeds het strategisch handelen ten opzichte van een beperkt aspect in de totale
hervorming. De dimensie conflict tegenover dit aspect hangt samen met de totaliteit van de package
deal die meestal wordt gemaakt in constitutionele hervormingen. Zo kunnen toegevingen op
bepaalde deeldomeinen samenhangen met binnengehaalde preferenties in andere deeldomeinen.
De factor conflict met betrekking tot een deelaspect kan een gewijzigde invulling krijgen door de
koppeling met andere thema’s in de staatshervorming. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de wil om
een akkoord te bereiken over dit deelaspect wel of net niet aanwezig is omdat over een gekoppeld
aspect wel of geen politiek akkoord wordt gevonden. Hiervoor controleren in het onderzoeksopzet is
moeilijk. Ook concrete hypotheses zijn niet meteen te formuleren, maar het is wel aangeraden de
nodige aandacht te hebben voor andere gekoppelde dossiers aan deze die ik er in het onderzoek heb
uitgelicht en afzonderlijk heb bestudeerd.
De kwalitatieve comparatieve case study bracht ook aantal andere potentieel verklarende variabelen
voor verschillen in mate van Europeanisering naar de voorgrond. Bijkomend wetenschappelijk
onderzoek kan opnieuw uitsluitsel brengen over de verklarende waarde van deze variabelen.
Hieronder is er aandacht voor twee andere theoretische verklaringen, namelijk ’EU salience’ en
‘norm entrepreneurs’:


Tijdskader en issue salience

De onderhandeling over de bestudeerde Belgische staatshervorming vond plaats in de periode 19992003, bijna een decennium vóór de hervorming van bijvoorbeeld de Schotse case (die bij publicatie
van dit rapport nog niet afgerond is). De aandacht voor het Europese bestuursniveau en het
bewustzijn van de sterke impact ervan, ook voor regionale overheden, is het afgelopen decennium
sterk toegenomen. De periode waarbinnen al deze cases vallen, was een turbulente in de
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geschiedenis van Europese integratie. Zo was er de ontgoocheling in het Europa van de regio’s, het
moeilijke parcours van de Europese Grondwet dat uiteindelijk uitmondde in het Verdrag van
Lissabon, de uitbreiding met 12 nieuwe lidstaten, de economische crisis(sen) en de gevolgen voor de
Euro. De beperktere Europeanisering van de strategie van de Belgische deelstaten is potentieel mede
door dit verschil in tijdsdimensie, en bijhorende verandering in aandacht voor het Europese thema,
te verklaren. Omdat staatshervormingen geen jaarlijks weerkerend fenomeen zijn, is de keuze van
casussen beperkt. Het zou bijvoorbeeld ook interessant zijn om dezelfde deelstaten in
opeenvolgende staatshervormingen te bestuderen om hierover gefundeerde uitspraken te kunnen
doen. De Belgische zesde staatshervorming heeft een veel prominentere Europese inslag dan alle
voorgaande. In de inleiding van het ontwerpakkoord voor een nieuwe regering, die er kwam tegelijk
met een zesde staatshervorming, wordt uitdrukkelijk naar de Europese context verwezen. Er zijn
vanuit dit onderzoek aanwijzingen dat verdere stappen in het proces van Europese integratie (zowel
verbreding als verdieping) leiden tot een meer geëuropeaniseerde regionale strategie in
binnenlandse staatshervormingen.
De variabele die deze verandering in tijdskader bevat is ‘salience van de EU in binnenlandse
context’. Entman (1993) stelt dat een onderwerp salient is wanneer het meer zichtbaar, betekenisvol
of memorabel is. Vanuit de theorie valt te verwachten dat een verhoging van de salience de
waarschijnlijkheid vergroot dat ontvangers de informatie zullen opmerken, de betekenis zullen
onderscheiden en er dus rekening mee houden (Entman 1993p. 53). Het gaat om de zichtbaarheid
van de Unie als thema in de binnenlandse context. Er bestaat variatie in salience van het issue ‘EU’
tussen de lidstaten enerzijds en doorheen de tijd anderzijds. Er bestaat een duidelijk verband tussen
salience van een thema en de aandacht ervoor in de massamedia. De massamedia bepaalt voor een
groot deel de issue salience, maar deze is er niet toe beperkt (Oppermann 2008). Wanneer in de
media veel aandacht bestaat voor de EU en dit als gevolg hiervan een centraal thema wordt in het
binnenlandse politieke debat, is de kans op een sterk geëuropeaniseerde strategie (ook in het kader
van de binnenlandse staatshervorming) groter. Ook de verschillen in preferenties van politici en
partijen in verschillende lidstaten hangt samen met de salience van het EU-thema in deze lidstaat. Er
bestond een groot verschil in preferenties met betrekking tot Europese integratie bij de politieke
elites in bijvoorbeeld België in vergelijking met het VK. Met de huidige Eurocrisis is de issue salience
een stuk groter in alle landen. Ook in de literatuur werd het verband gelegd tussen lidstaten met een
pro-integratie consensus en beperktere parlementaire controle op EU wetgeving versus
Euroscepsische lidstaten (Raunio 1999). Een interessante hypothese die in toekomstig
wetenschappelijk onderzoek getest kan worden en op inductieve wijze uit het onderzoek naar boven
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kwam, is de volgende: Hoe groter de salience van de EU als thema is in de lidstaat, hoe sterker
geëuropeaniseerd het regionaal strategisch handelen. Als de EU als thema meer salient is, staat het
thema hoger op de prioriteitenlijst van de politici en partijen (die de regionale regering vormen) en
zullen ze er globaal meer tijd en energie in investeren. Het gevolg is een meer geëuropeaniseerde
strategie. Globaal is de salience van de EU de laatste jaren in alle lidstaten toegenomen. Eigenlijk kan
je dus stellen dat hoe recenter de binnenlandse staatshervormingen, hoe sterker de Europeanisering
van het regionaal strategisch handelen zal zijn. Daarnaast is in lidstaten met een hogere EU-salience
een sterkere Europeanisering te verwachten bij regionale regeringen.
Hoe groter de salience van de EU als thema is in de lidstaat, hoe meer geëuropeaniseerd het
regionaal strategisch handelen zal zijn.


Normentrepreneurs

Er is nog een tweede variabele die niet werd opgenomen in dit proefschrift, maar waarvan, vanuit de
dataverzameling, wel een invloed op de Europeanisering van de regionale strategie wordt vermoed.
Deze is de aanwezigheid en rol van niet-politieke actoren met een sterk geëuropeaniseerde
cultuurele achtergrond. Wanneer dit typte actoren een prominente rol spelen in het bestudeerde
debat van staatshervorming,

is een sterkere Europeanisering bij de politieke onderhandelaars

waarschijnlijker. In alle gevallen is de besluitvorming finaal een partijpolitiek akkoord, maar de
voorbereiding hierop gebeurde in meer of mindere mate door een samenwerking van partijpolitieke,
maar daarnaast ook andere actoren zoals parlement, experten en middenveld.

Uit de

dataverzameling bleek dat niet-partijpolitieke actoren (ambtenaren, experts (academische en
andere), middenveld, parlement) een andere bril hebben dan de klassieke partijpolitieke actoren die
achter gesloten deuren ‘en petit comité’ onderhandelen. Onderzoek over Europeanisering van
politieke elites in Vlaanderen wees ook uit dat ambtenaren meer interesse hebben voor wat er op
het Europese niveau gebeurt en hier ook meer rekening mee houden in het binnenlandse
beleidsproces (Baetens and Bursens 2005). “Ministers houden in hun werk veel minder rekening met
de Europese beleidsvorming dan de ambtenaren en moeten dan ook regelmatig worden gewezen op
de onverenigbaarheden.” (Baetens and Bursens 2005, p. 127). Bepaalde personen kunnen dus als
norm entrepreneurs, een concept vanuit het sociologisch institutionalisme (Hall and Taylor 1996),
optreden. Onder meer door hun persoonlijke ervaring, kennis en interesse vergroot de
Europeanisering van hun handelen. Hun aan- of afwezigheid stuurt de mate waarin politieke actoren
Europese normen internaliseren (Börzel 2005). Overtuigende norm entrepreneurs (hier dus nietpolitieke actoren met een sterkere Europeanisering) zorgen voor een socialiseringsproces bij andere
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actoren (hier de regionale regering als actor)(Featherstone and Radaelli 2003). In de
beleidsaanbevelingen die aan de Vlaamse overheid werden geformuleerd op basis van dit onderzoek
(zie epiloog) werd ook de aanbeveling opgenomen om meer niet-partijpolitieke experts te betrekken
bij de debatten. Precies met een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming algemeen en met
betrekking tot het aspect van gevolgen van de EU op de binnenlandse besluitvorming in het
bijzonder. Voor meer details over de rol dat dit type actoren hebben gespeeld in de verschillende casi
verwijs ik naar de epiloog, waar ook de concrete beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse overheid zijn
opgenomen. Toekomstig onderzoek is nodig om volgende hypothese te bevestigen of te verwerpen:
Hoe meer niet-partijpolitieke actoren betrokken worden in de hervorming, hoe groter de
Europeanisering van het regionaal strategisch handelen.
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Inleiding
Dit proefschrift beschrijft en verklaart strategieën van regionale overheden in sterk
gedecentraliseerde Europese lidstaten om met de hen omringende meerlagige bestuurlijke context
om te gaan. Processen van Europese integratie en decentralisering resulteerden in een context van
sterk verweven bestuurslagen. Deze confronteert regionale entiteiten met een aantal beperkingen,
zoals bijvoorbeeld een autonomieverlies door de Europeanisering van eigen, door decentralisatie,
verkregen regionale bevoegdheden. De Europese bestuurslaag biedt anderzijds ook mogelijkheden.
Ze vormt bijvoorbeeld een economisch realistisch alternatief voor de staat, waardoor Europese
integratie een ondersteunend argument kan zijn voor regio’s die onafhankelijkheidsdromen
koesteren. De centrale onderzoeksvragen van dit proefschrift zijn: Wat kenmerkt regionaal
strategisch handelen in meerlagige bestuurscontexten? En wat verklaart gelijkenissen en verschillen
in regionaal strategisch handelen in comparatief perspectief?
De doelstelling van dit proefschrift was een beter begrip van regionaal strategisch handelen
in een meerlagige bestuurscontext. De strategiekeuzes van vijf regionale overheden in binnenlandse
staatshervormingen in sterk gedecentraliseerde Europese lidstaten werden uitgebreid beschreven.
Verklaring voor gelijkenissen en verschillen in ‘conflict’ en ‘Europeanisering’ als onderdelen van het
strategisch handelen, werd gezocht vanuit het actor-centered institutionalisme. In dit
conclusiehoofdstuk vat ik de belangrijkste empirische bevindingen samen en bespreek ik de
verklarende kracht van institutionele context- en actorvariabelen (de vier onafhankelijke variabelen)
voor de variatie in de twee dimensies van regionaal strategisch handelen, tevens de twee
afhankelijke variabelen. Vervolgens zet ik een stap verder op zoek naar een verband tussen de twee
dimensies, ‘conflict’ enerzijds en ‘Europeanisering’ anderzijds. Is een typologie van regionaal
strategisch handelen mogelijk? Dit hoofdstuk staat ook stil bij de vraag waartoe dit proefschrift een
bijdrage levert. Wat is met andere woorden de relevantie op theoretisch-, empirisch- en
beleidsgebied? Eindigen doe ik met een bespreking van de generaliseerbaarheid van de resultaten
en suggesties voor vervolgonderzoek.

Overzicht van het proefschrift
In de eerste plaats was dit onderzoek een praktijktest voor de gemeenplaats in de politieke
wetenschappen dat processen als globalisering, Europeanisering en regionalisering/federalisering
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leiden tot een steeds nauwere verwevenheid tussen bestuurslagen, dewelke ook onderling sterk
interageren. Zeker in federale of sterk gedecentraliseerde lidstaten van de Europese Unie vormt het
nationale bestuursniveau niet langer de enige of de meest centrale arena voor politieke
besluitvorming. Over de sterke verwevenheid op zich bestaat weinig discussie. Deze toont zich steeds
prominenter in bijvoorbeeld de banken- en schulden crisis die Europa vandaag treft. De discussie
over deze interactie in de meerlagige bestuurscontext bestaat wel nog in termen van meer of minder
doorwerking van beslissingen of gebeurtenissen over bestuurslagen heen. De realiteit van
meerlagigheid en de opportuniteitsstructuur die dit voor politieke actoren meebrengt, is uitgebreid
beschreven in het theoretische hoofdstuk twee. De centrale vraagstelling in dit doctoraat startte
hiervan, maar ging nog een stap verder. Wordt met deze mogelijkheden en beperkingen ook
rekening gehouden in het uittekenen van politieke strategieën? Dit is minder evident. Zeker omdat
het beperkte bestaande empirisch onderzoek over de rol en invloed van de EU in strategieën van
politieke actoren geen eenduidige resultaten bracht.
Dit proefschrift beschreef en verklaarde het strategisch handelen van regionale actoren in
sterk gedecentraliseerde EU lidstaten. Concreet werd het handelen van de regionale regeringen van
Vlaanderen, Wallonië, Catalonië, Baden-Württemberg en Schotland in comparatief perspectief
geplaatst. Het kader waarbinnen ik de strategieën bestudeerde zijn onderhandelingen over
binnenlandse staatshervormingen. De centrale focus lag op het proces van de onderhandeling,
eerder dan de uitkomst. Ik keek namelijk naar de manier van handelen, de wijze of stijl waarop de
regionale overheid in onderhandeling treedt met de nationale overheid (en eventueel andere
deelstaten) met het oog op het bereiken van een staatshervorming. Dit kon een hervorming van de
totale staatsordening zijn, zoals de federalismehervorming in het Belgische en Duitse geval. Deze
werden geconcretiseerd in een aanpassing van grondwetsartikels of andere wetgevingsinstrumenten
met een gelijkaardige juridische status. Het kon ook een hervorming van de constitutionele status
van slechts één regio betreffen, zoals de herziening van devolution in Schotland of het nieuwe
Catalaanse autonomiestatuut.
Dit doctoraatsonderzoek was een theoretisch gestuurde empirische studie van regionale
strategieën in de meerlagige bestuurscontext. Een eerste centrale doelstelling van dit proefschrift
was een nauwkeurige beschrijving van regionaal strategisch handelen in binnenlandse
staatshervormingen tegen de achtergrond van (quasi)federalisme en Europese integratie. Concreet
werd op twee dimensies van deze regionale strategieën gefocust, namelijk mate van Europeanisering
enerzijds en mate van conflict anderzijds. Dit zijn meteen de twee afhankelijke variabelen in het
design. De score op de variabele Europeanisering geeft een indicatie over de rol die de EU speelt in
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de manier waarop regionale overheden zich opstellen bij binnenlandse hervormingen. Een concrete
meting gebeurde op basis van de aanwezigheid en de frequentie van vier indicatoren. Het betreft
kennis en bewustzijn van de EU-gerelateerde gevolgen van de hervorming. Hier vervolgens een
inschatting van maken, op anticiperen en/of beleidsleren van buitenlandse voorbeelden. Drie
indicatoren geven invulling aan de afhankelijke variabele conflict, namelijk het bestaan van
vertrouwen in de andere actoren, het beschikken over volledige informatie en vlotte
informatiedoorstroming en het bestaan van de wil om een akkoord te bereiken.
Een tweede centrale doelstelling van dit proefschrift was verklaren. Het onderzoeksdesign en
de verzamelde data laten toe om de verklarende kracht van een aantal variabelen te verifiëren voor
potentiële gelijkenissen en/of verschillen in regionale strategiekeuzes. Geïnspireerd vanuit actorcentered institutionalisme, comparatief federalisme en multi-level party politics, werd de verklarende
kracht van twee institutionele contextvariabelen en twee institutionele actorvariabelen geverifieerd.

Belangrijkste bevindingen
Variatie in Europeanisering en mate van conflict
De onderzoeksresultaten tonen aan dat de betrokken regio’s, ondanks de gelijkaardige meerlagige
bestuurscontext waarin ze handelen, toch verschillende strategiekeuzes maken. Dit geldt zowel voor
de dimensie Europeanisering als voor de dimensie conflict. Er bestaat dus variatie met betrekking tot
de twee afhankelijke variabelen in dit proefschrift, gemeten in internationaal comparatief
perspectief.
Een eerste globale vaststelling is het bestaan van een invloed van de Europese bestuurslaag
op het regionaal strategisch handelen in binnenlandse staatshervormingen. De dimensie
Europeanisering was in alle cases aanwezig. Geen enkele van de vijf betrokken regionale strategieën
had een zuiver binnenlandse focus. Een tweede vaststelling is dat de mate waarin en de manier
waarop regionale entiteiten met deze meerlagige bestuurscontext rekening houden, wel erg
verschillend is. Dit proefschrift leert dat het niet evident is dat regionale regeringen die met
gelijkaardige meerlagige contexten worden geconfronteerd hier op een gelijkaardige manier
rekening mee houden in het uittekenen van strategieën. De Belgische deelstaten scoorden, in
internationaal comparatief perspectief, laag op de dimensie Europeanisering. Catalonië scoorde op
deze dimensie gemiddeld en Schotland en BW hadden een sterke geëuropeaniseerde strategie.
Interessant is de paarsgelijke vergelijking tussen de strategieën van Vlaanderen/Wallonië en BW met
betrekking tot een sterk geëuropeaniseerd beleidsdomein, respectievelijk landbouw en milieu. Dit
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proefschrift leert dat de grote mate van Europese wetgeving over een beleidsdomein geen garantie
is
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hier
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bevoegdheidsverdeling van dit domein in een binnenlandse context. De sterke verwevenheid van
bestuursniveaus en ook de mogelijkheden en beperkingen voor het handelen van actoren over dit
soort beleidsdomeinen, bleek in beide gevallen. Verrassend genoeg werd hiermee door de Duitse
deelstaat in de onderhandeling over milieu veel meer rekening gehouden dan door Belgische
deelstaten in het kader van de regionalisering van landbouw. Deze variatie in Europeanisering wordt
ook bevestigd in de comparatieve vergelijking van de strategie van alle vijf de regio’s met betrekking
tot het, misschien meest evidente thema van EU-coördinatie. Naast verschillen in Europeanisering
van de strategie leren de data dat de Europese bestuurslaag op verschillende manieren een invloed
kan hebben op het regionaal strategisch handelen. Concreet was er een invloed op een directe
manier, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke aanpassingen in het Belgische EU-coördinatiesysteem als
gevolg van de beslissing om landbouw te regionaliseren. Maar ook op een indirecte manier, zoals
bijvoorbeeld in de strategie en argumentatie van BW tot het al dan niet regionaliseren van een
concreet beleidsdomein van milieu. Ook werd vastgesteld dat Europa vaak op een retorische manier
wordt gebruikt en kwam het voor dat het argument EU door verschillende actoren ter ondersteuning
van soms exact tegengestelde standpunten werd gebruikt.
Ook met betrekking tot de tweede afhankelijke variabele, namelijk de dimensie conflict,
scoorden de regio’s verschillend. De Vlaamse en Waalse regionale actor bleek in vergelijkend
perspectief de minst conflictvolle strategie te hebben gehanteerd. Ook BW bevond zich aan de nietconflictueuze kant van het continuüm, hoewel het strategisch handelen wel degelijk conflictueuzer
was dan dat van de Belgische deelstaten. Het sterkst conflictueus was de Schotse strategie, waar
zowel vertrouwen, informatie en een wil om een akkoord te bereiken ontbraken. De Catalaanse
strategie daarentegen was iets minder conflictueus: er was wel degelijk een wil om een akkoord te
bereiken, maar het vertrouwen en de informatiedoorstroming lieten te wensen over, waardoor deze
case ook duidelijk aan de conflictueuze kant van het continuüm werd geplaatst.
Op zoek naar verklaring voor de variatie
Naast het beschrijven van het regionaal strategisch handelen is het doel van dit onderzoek eveneens
verklaring te bieden voor de gelijkenissen en/of verschillen in comparatief perspectief. Er werden
hypotheses geformuleerd over het verband tussen de twee dimensies van regionaal strategisch
handelen en vier concrete variabelen. Met name:
•
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•

Formele en informele EU-ervaring

•

Verticale congruentie in regeringscoalities op de verschillende bestuursniveaus

•

Aanwezigheid en macht van een NSWP met regionalistische agenda.

De potentieel verklarende variabelen scoren niet allen even sterk. Dit kan ook niet omdat er een
aantal rivaliserende hypotheses zijn opgenomen. Globaal biedt het model meer verklaring voor de
dimensie conflict dan voor de dimensie Europeanisering. Daarnaast blijken de partijpolitieke factoren
(verticale congruentie in regeringspartijen en aanwezigheid NSWP met regionalistische agenda) in
het model meer verklarende kracht te hebben dan de institutionele contextvariabelen (institutionele
setting enerzijds en formele en informele EU-ervaring anderzijds). Dit geldt voor beide dimensies van
het regionaal strategisch handelen. Vanuit het perspectief van het actor-centered institutionalisme
volgt de conclusie dat partijpolitieke kenmerken van de actor belangrijker blijken in het verklaren van
strategiekeuzes dan institutionele kenmerken van de context waarbinnen deze actor handelt.
Verklaring voor Europeanisering
De data tonen aan dat zowel context-gerelateerde variabelen als actor-gerelateerde variabelen
weinig verklaring bieden voor de dimensie Europeanisering. Geen enkele hypothese over de mate
van Europeanisering werd volledig bevestigd. Het theoretisch kader brengt dus niet de verhoopte
verheldering in het verklaren van variantie inzake Europeanisering van strategiekeuzes. Voornamelijk
de context-gerelateerde variabelen, namelijk ‘institutionele setting’ en’ EU-ervaring’, bieden weinig
inzicht in de empirisch waargenomen variatie. De context van formele EU-ervaring leek nochtans een
redelijk voor de hand liggende verklaring, maar wordt dus niet bevestigd in dit onderzoek. De
partijpolitieke actorvariabelen bieden wat meer verklaring, maar ook deze hypotheses werden niet
eenduidig bevestigd. Zo gaat de verklaring van NSWP met regionalistische agenda bijvoorbeeld
absoluut niet op voor BW, en werd ook de variabele over verticale congruentie niet volledig
bevestigd in de empirie. De vraag blijft dus grotendeels onbeantwoord welke variabelen wél kunnen
verklaren waarom de regionale actoren in bepaalde hervormingen een strategisch handelen
verkozen met een sterkere EU-focus dan in andere. Vanuit de rijke kwalitatieve empirische data
schoof ik enkele andere potentiële verklarende variabelen naar voren. Met name de rol van ’EU
salience’ enerzijds en van ‘norm entrepreneurs’ anderzijds. Concrete hypotheses over het verband
tussen deze variabelen en mate van Europeanisering zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
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Verklaring voor de mate van conflict
Hetzelfde kader van actor-centered institutionalisme bood meer verklaring voor de variatie in de
mate van conflict in de regionale strategieën. Een eerste conclusie, in lijn met de bevindingen over
Europeanisering van de strategie, is dat de partijpolitieke actorvariabelen meer verklaring boden dan
de institutionele contextvariabelen. Er kon geen eenduidig verband worden vastgesteld tussen de
institutionele setting enerzijds en de mate van conflict in het regionaal strategisch handelen
anderzijds. De hypothese over verticale regeringscongruentie is de enige uit het verklarend model die
volledig wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten. Het sterk conflictvolle strategisch handelen
van de Catalaanse regeringscoalitie bijvoorbeeld wordt verklaard door de grote mate van
incongruentie en aanwezigheid en macht van NSWP’s met regionalistische agenda. Op deze twee
partijpolitieke variabelen scoort enkel de Schotse casus nog meer uiterst, met een nog
conflictueuzere strategie als gevolg. Voor de Belgische deelstaten werd overeenstemming gevonden
tussen de quasi-volledige congruentie en de beperkte mate van conflict in de strategiekeuzes. Ook de
minder conflictvolle strategie van BW, in comparatief perspectief met het conflictvollere Schotse en
Catalaanse handelen, volgt de theoretische verwachting van de partijpolitieke actorvariabelen.
Ondanks de betere overeenstemming tussen theoretische verwachtingen en empirie in vergelijking
met de dimensie Europeanisering, blijft nog een belangrijk deel van de waargenomen verschillen in
conflict in strategiekeuzes niet verklaard. In dit proefschrift was er ook aandacht voor enkele andere
mogelijke verklarende factoren, die op een inductieve wijze uit de data volgden. Deze waren de
volgende drie : het type hervorming en bijhorende procedurele vereisten, het aantal vetospelers en
de (a)symmetrie en het politieke gewicht van de regio in nationaal perspectief. Ook voor deze
variabelen vermoed ik een verband met al dan niet conflictueus regionaal strategisch handelen in
binnenlandse staatshervormingen. Bijkomend wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om de
verklarende waarde van deze variabelen te doorgronden.

Naar een typologie?
In dit proefschrift werden de twee centrale dimensies van strategisch handelen steeds als twee
afhankelijke variabelen beschouwd. Ook de hypothesen legden een verband tussen de
onafhankelijke variabelen en mate van conflict enerzijds of mate van Europeanisering anderzijds.
Deze methodologische keuze werd gemaakt omdat in de literatuur nergens een verband tussen deze
twee aspecten van strategisch handelen werd gevonden en nooit eerder een typologie van regionaal
strategisch handelen werd gemaakt die zowel conflict als rol en invloed van de Europese
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bestuurslaag bevat. Met de data voorhanden is het interessant om te bekijken of er een empirisch
verband bestaat tussen de twee dimensies van regionaal strategisch handelen. Zo is het bijvoorbeeld
denkbaar of te beargumenteren dat precies omwille van het conflict dat bestaat tussen de
binnenlandse betrokken actoren het regionaal strategisch handelen oog heeft voor de Europese
bestuurslaag, met de hoop hier oplossingen voor een binnenlandse politieke impasse te vinden.
Anderzijds is het misschien eveneens mogelijk dat een weinig conflictueuze strategie ook een grotere
mate van Europeanisering mogelijk maakt, precies omdat niet alle energie van de regionale actor in
het bestaande conflict verdwijnt. De huidige literatuur heeft hierover nog geen hypotheses over, laat
staan antwoorden op geformuleerd.
Bij een vereenvoudiging van het model geven de data voor de twee afhankelijke variabelen de
volgende eenvoudige plot. Ik gebruikte de schaal ‘laag, midden, hoog’ voor beide dimensies. De X-as
geeft de score op de dimensie conflict weer, Y-as de score op de dimensie Europeanisering.
Figuur 21: Verband tussen ‘Europeanisering’ en ‘conflict’ (de afhankelijke variabelen)

Strategisch handelen

Europeanisering

BW

Schotland

Catalonië

Vlaanderen/
Wallonië

mate van conlflict

Een eerste conclusie is dat ik de juiste keuze maakte om de twee dimensies niet als één variabele te
beschouwen in mijn onderzoek. Er zit wel een lijn in bovenstaand schema, wat wijst op een verband
tussen de twee. Maar deze lijn is niet volledig, dus het verband wordt niet sluitend bevestigd. Een
tweede vaststelling is anderzijds dat er wel degelijk een verband is. In de Belgische case ging een
beperkte mate van conflict gepaard met een beperkte mate van Europeanisering. De Schotse case
scoorde precies tegenovergesteld met de sterkste score op conflict gecombineerd met een (op één
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na sterkste) score voor Europeanisering. De Catalaanse score volgt dezelfde lijn en scoorde op beide
dimensies gemiddeld. Vreemde eend in de bijt is BW, die met de hoogste score voor Europeanisering
toch de op één na laagste score voor conflict laat optekenen. De twee variabelen komen, met
uitzondering van de case BW, in eenzelfde combinatie voor. Er bestaat dus een correlatie tussen
beide variabelen. De vraag is natuurlijk waarom deze correlatie bestaat. En of deze correlatie ook
wijst op een causale samenhang tussen de twee variabelen. Biedt een bepaalde waarde op de ene
variabele verklaring voor de score op de andere variabele? Dit onderzoek gaat niet ver genoeg om de
vraag naar de aard van dit verband tussen beide dimensies van regionaal strategisch handelen
afdoende te beantwoorden. Valt bijvoorbeeld te

verwachten dat een harmonieuze, weinig

conflictvolle strategie verklaring biedt voor een beperktere EU-reflex? Het onderzoek leerde dat er
geen verband bestaat tussen institutionele setting en mate van conflict en ook het verband tussen
deze institutionele context en Europeanisering kon niet worden bevestigd. Maar bestaat er misschien
wel een verband tussen de mate van conflict in de concrete strategie, gemeten aan de hand van
vertrouwen, informatiedoorstroming en de wil om een akkoord te bereiken, en de mate van
Europeanisering van deze strategie?

Relevantie van het onderzoek
Dit onderzoek is relevant op drie verschillende terreinen. Het is empirisch, theoretisch en
beleidsrelevant. Hieronder komen deze drie doelstellingen aan bod en wordt aangetoond in
hoeverre deze gehaald werden.
Een eerste bijdrage van dit onderzoek aan de politieke wetenschapen als discipline is
empirisch. Een comparatieve studie van tien casestudies van regionale strategieën in binnenlandse
staathervormingen biedt een uitgebreid overzicht van het proces van staatshervorming in sterk
geregionaliseerde Europese lidstaten. Dit proefschrift is empirisch vernieuwend omdat nooit eerder
op een systematische en vergelijkende manier naar een invloed van de Europese bestuurslaag op
onderhandelingsstrategieën van regio’s met legislatieve bevoegdheden in een binnenlandse context
werd gekeken, de eerste focus. Dit is nochtans een interessant perspectief omdat theoretisch en
empirisch onderzoek over de meerlagige bestuurscontext en meerlagige partijsystemen
verwachtingen met zich meebrengen over mogelijke regionale strategiekeuzes in binnenlandse
staatshervormingen tegen een Europese achtergrond. Al deze regio’s worden met de uitdagingen en
beperkingen van eenzelfde meerlagige bestuurscontext geconfronteerd. Het is dan ook relevant om
te bekijken of ze hier op een gelijkaardige dan wel erg verschillende manier mee omgaan en of
bepaalde patronen bestaan. Daarnaast biedt dit proefschrift een belangrijke empirische bijdrage in
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de beschrijving van een tweede dimensie van regionaal strategisch handelen, mate van conflict. De
meerlagige bestuurscontext is gekenmerkt door een meerlagig partijpolitiek systeem. Regionale
politieke actoren moeten strategieën uittekenen die rekening houden partijdoelstellingen op
verschillende niveaus. Kenmerkend in het handdelen van politieke actoren hierbinnen, is de
complexe multi-level strategie die de klassieke drie doelstellingen van partijen (office, votes en
policy) afweegt, prioriteiten bepaalt en deze afstemt op alle bestuursniveaus (Lynch 2011). De mate
van conflict, zoals ze in dit onderzoek werd geoperationaliseerd, is erg interessant in het kader van
het meerlagige partijsysteem, dat in de vier lidstaten varieerde. Zeker in het kader van
staatshervormingen, waar vaak goedkeuringen op regionaal en nationaal niveau nodig zijn, is dit
uitgangspunt relevant. De empirische bijdrage van dit proefschrift is groot omwille van de
uitgebreide en consistente internationale comparatieve originele data over twee theoretisch
relevante concepten.
Dit proefschrift heeft de eigenschappen van een ‘most similar systems’ design. Indien toch
variatie in de uitkomst wordt gevonden, verwacht het actor-centered institutionalisme deze te
vinden in kenmerken van de actor enerzijds en de context waarbinnen deze handelt anderzijds. Dit
proefschrift levert dus ook een bijdrage door de manier waarop empirie en theorie samen komen en
waardoor theorie-opbouw mogelijk is. Het is niet vanzelfsprekend dat regionale regeringen met
verregaande legislatieve bevoegdheden in een (quasi)federale EU lidstaat deze context van
meerlagigheid
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strategisch

gebruiken
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het

kader

van

binnenlandse

staathervormingen. De theoretische literatuur over multi-level governance, Europeanisering en
comparatief federalisme wekken het vermoeden dat strategisch handelende regionale actoren zich
als vissen in het water voelen in de meerlagigheid. Ze biedt mogelijkheden en beperkingen die erg
tastbaar zijn, precies voor deze regio’s met verregaande legislatieve bevoegdheden waarop de focus
in dit proefschrift ligt. Waarom hebben sommige regeringen een sterker geëuropeaniseerde strategie
dan andere? Om deze vraag te beantwoorden werden bestaande theorieën binnen een nieuw
werkveld getest. Het verklarend kader bevat vanuit de visie van actor-centered institutionalisme een
combinatie van context-gerelateerde en actor-gerelateerde institutionele factoren. Voor beide types
variabelen werd beroep gedaan op andere theoretische uitgangspunten om hypotheses op te stellen.
Dit proefschrift is dus theoretisch relevant, niet door de creatie van nieuwe theorieën, maar het
voortbouwen op bestaande, die aangescherpt kunnen worden aan de hand van de in dit proefschrift
verzamelde empirie. Dit proefschrift is inspirerend omdat een ook aantal alternatieve verklarende
factoren naar voren werden geschoven waarvan een verband wordt vermoed met strategiekeuzes.
Om deze alternatieve theoretische verklaringen te toetsen vormt dit proefschrift de ideale basis voor
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vervolgonderzoek. Het onderzoek levert een aantal inzichten die zeker interessant zijn voor
toekomstig onderzoek over staatshervormingen in meerlagige politieke settings.
Ten slotte is er ook een niet te onderschatten beleidsrelevantie. Dit proefschrift is mogelijk
gemaakt dankzij de financiering van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen II (20072011). Dit project in opdracht ven de Vlaamse overheid had naast de academische doelstelling van
het behalen van een proefschrift ook een beleidsrelevante doelstelling. Er werd een epiloog aan deze
beleidsrelevatie gewijd waarin een aantal beleidsaanbevelingen zijn opgenomen die aan de Vlaamse
overheid werden geformuleerd, gebaseerd op de kwalitatieve internationale case study. De
beleidsrelevantie toont zich dus vandaag reeds in de praktijk door de manier waarop Vlaamse
ambtenaren en politici van het werk kennis namen en er lessen uittrokken in hun dagelijkse
beleidspraktijk.

Recente ontwikkelingen
Sinds het veldwerk voor dit proefschrift zijn een aantal randomstandigheden erg veranderd, met
belangrijke implicaties voor de manieren waarop de regionale overheden aankijken tegen de
meerlagige bestuurscontexten. Deze recente ontwikkelingen doen vermoeden dat toekomstige
regionale strategieën sterker geëuropeaniseerd zullen zijn.
Een eerste verandering is de economische en financiële crisis en meer specifiek ook de
Eurocrisis, dewelke een impact heeft op alle casussen. Het gevolg was een groeiende euroscepsis bij
nationale en regionale politieke actoren in Europa. Zoals in hoofdstuk zes reeds werd besproken,
kende de ‘issue salience’ van Europese integratie een steile opmars. Europa als thema werd steeds
meer gepolitiseerd en is in verschillende lidstaten dagelijks voorpaginanieuws geworden. De impact
van Europa op de manier waarop binnenlandse relaties en politiek vormkrijgen, werd steeds duidelijk
de laatste maanden en jaren. Dingen ‘moeten’ en ‘mogen niet’ van Europa. Er wordt ook veel
zichtbaarder een soort Europese impactanalyse gemaakt alvorens binnenlandse beslissingen te
nemen. Europa als retoriek alleen is door de feiten ingehaald. Europese gevolgen van binnenlandse
beslissingen en vice versa worden (soms pijnlijk) tastbaar. Niet enkel de mogelijkheden maar steeds
prominenter dringen de beperkingen van de Europese context zich op aan alle actoren in de
lidstaten. Regionalistische partijen zijn de wat naïeve Europese droom verloren, maar de Europese
bril blijft bij hen wel nog steeds prominenter aanwezig dan bij andere partijen. Het gevolg is een
sterkere Europeanisering van denken en doen van alle nationale actoren.
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Het onderzoek in dit proefschrift wees uit dat in de eerste plaats partijpolitieke factoren verklaring
bieden voor regionale strategiekeuzes. Vooral in de Belgische en in de Britse context zijn deze
binnenlandse partijpolitieke kenmerken sterk gewijzigd ten opzicht van de periode van de case study.
De ontwikkelingen vanuit deze bril bekijken, biedt interessante inzichten op de huidige
strategiekeuzes van regionale regeringen, wanneer over de constitutionele status van de regio wordt
onderhandeld. En dit alles tegenover een achtergrond van Europese integratie. Voor de Belgische
casus werd er tijdens de periode waarbinnen dit onderzoek werd uitgevoerd een akkoord bereikt
over een zesde staatshervorming. In deze meest recente Belgische staatshervorming kwam Europa
als thema, argument en beweegreden veel centraler naar voren dan in de voorgaande, in de selectie
opgenomen vijfde staatshervorming. Bij nationale, maar ook bij regionale actoren. Dat de strategieën
van de deelstaten erg anders waren, bleek eveneens uit de mate van conflict. Verklaring voor beide
biedt de partijpolitieke situatie. Deze verschilde drastisch in de aanslepende onderhandelingen die
uitmondden in het politieke vlinderakkoord van 2011. De Belgische partijen hebben nog slechts
beperkte contacten met ideologische zusterpartijen aan de andere kant van de taalgrens. De keuze,
zoals in dit proefschrift gemaakt, om deze partijen als SWP’s te beschouwen is niet langer
verantwoord vandaag. Door het uiteenlopende stemgedrag in beide landshelften, (met niet langer
verticale en horizontale regeringscongruentie als gevolg) en de sterke vertegenwoordiging van de
Vlaams-nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA), zijn alle ingrediënten voor een meer
conflictueuze cocktail voorhanden. En dit conflict was dan ook merkbaar veel groter dan in alle
voorgaande Belgische staathervormingen. Het vertrouwen was vaak zoek, informatiedoorstroming
haperde en de NVA was finaal niet langer bereid om een akkoord te bereiken. Dit onderzoek is zeker
ook interessant voor een analyse van de recente gebeurtenissen in Schotse case, waar de SNP
regering zich door haar meerderheidspositie in het Schotse parlement vandaag in een erg andere
machtspositie bevindt dan ten tijde van de case study in dit proefschrift. Vanuit de conclusie over de
cruciale rol van partijpolitieke factoren is dit een interessante evolutie. Een referendum over Schotse
onafhankelijkheid lijkt er in de nabije toekomst te komen. De vraag is of de strategie van de SNP
regering in de overtuiging van de Schotse bevolking om voor onafhankelijkheid te kiezen eveneens
sterk geëuropeaniseerde kenmerken zal hebben. In haar communicatie speelde de EU in het
verleden een belangrijke rol als economisch haalbaar alternatief voor de Britse Unie. De economischen financiële crisis met de wankelende Euro heeft de Euroscepsis in de Unie doen toenemen. De SNP
is dus misschien wat minder positief over deze droom van onafhankelijke Schotse lidstaat in de EU154,

154

Independence in Europe leeft nog steeds in Schotland, maar de Euro als munt lijkt niet langer een optie. Wanneer er een onafhankelijk
Schotland komt, zal dit naar alle waarschijnlijkheid met de pond en ook binnen de Commonwealth zijn.
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maar dit zal naar strategie naar alle waarschijnlijkheid niet minder geëuropeaniseerd maken. De
impact van Europese integratie op de lidstaten wordt steeds zichtbaarder, waardoor de strategiën
die deze negeren veel minder een optie zijn voor de regionale overheden in het kader van
onderhandelingen over de eigen constitutionele status.
Enkele dagen voor het ter perse gaan van dit proefschrift verscheen een artikel van
Dardanelli (2012) waarin hij onderzoekt in welke mate Belgische politieke partijen de Europese
dimensie gebruiken in hun retorische strategieën over staatshervormingen. Hij bevestigt in
belangrijke mate mijn conclusie dat de Belgische partijstrategieën slechts in beperkte mate
geëuropeaniseerd zijn. Zijn onderzoek wees ook uit dat het voornamelijk regionale nationalistische
partijen zijn die een geëuropeaniseerde strategie hanteren (Dardanelli 2012: p. 196). De
veronderstelling van Darndanelli dat wanneer zelfs in het Belgische geval er slechts een erg beperkte
link bestaat tussen ‘Europa’ en binnenlandse hervormingen, dit waarschijnlijk nog beperkter zal zijn
in processen van staatshervorming in andere landen, wordt door dit proefschrift weerlegd.
Interessant is ook Dardanelli zijn conclusie dat Europeanisering geen ‘lineair’ product van integratie
blijkt te zijn, in de zin dat Europeanisering toeneemt wanneer integratie verdiept (Dardanelli 2012: p.
196). Dit is in tegenstelling met de hypothese die ik formuleerde voor vervolgonderzoek over de rol
van de tijdsdimensie en de ‘EU salience’ die hiermee verbonden is. Bijkomend onderzoek kan
uitsluitsel brengen over deze tegenstrijdigheden in het empirisch onderzoek.

Generaliseerbaarheid van de resultaten en vervolgonderzoek
De doelstelling van case study onderzoek is tweeledig: namelijk leren wat uniek is aan de casus
enerzijds, en wat er generiek aan is anderzijds (Gerring 2007, p.345). Ook dit onderzoek is
generaliseerbaar, ook al zijn de onderzoeksresultaten gesteund op de studie van slechts enkele
gevallen. Het generaliseren van de resultaten naar de groep van regio’s met legislatieve
bevoegdheden in (quasi)federale contexten is mogelijk. Zeker wat betreft de concrete
beleidsdomeinen en institutionele aspecten waarover empirische data werden verzameld en
geanalyseerd. Dit onderzoek heeft misschien geen direct generaliseerbare conclusies naar alle
regionale strategieën in alle Europese of andere meerlagige contexten, maar levert wel een bijdrage
aan de theorie-opbouw en verfijning van bestaande hypotheses die waardevol zijn in komend
onderzoek. Het geeft daarnaast ook een voorzet om de resultaten te testen voor andere
staatshervormingen in hetzelfde type meerlagige contexten.
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Een algemeen generaliseerbaar resultaat is dat er variatie bestaat in regionale
staatshervormingsstrategieën in sterk gedecentraliseerde Europese lidstaten. Deze variatie bestaat
zowel in mate van conflict als met betrekking tot Europeanisering. Voornamelijk het resultaat inzake
Europeanisering van de regionale strategie was niet te verwachten vanuit de literatuur en vormt een
vernieuwende stap in het onderzoek naar strategieën van politieke actoren in de meerlagige
bestuurscontext. Vanuit het verklarende deel van dit proefschrift volgt het generaliseerbare resultaat
dat het eerder partijpolitieke actorvariabelen zijn die strategiekeuzes bepalen, dan institutionele
contextvariabelen. Het theoretisch kader van het actor-centered institutionalisme kon maar een
gedeeltelijk verklaring bieden voor de variatie in de regionale regeringsstrategieën. Voor beide
afhankelijke variabelen bleef echter een deel van de van de variatie onverklaard. Dit neemt niet weg
dat het model ook voor toekomstig onderzoek een belangrijke waarde heeft. Het is repliceerbaar in
andere

contexten

en

kan

aangescherpt

worden

vanuit

de

hierboven

geschetste

onderzoeksresultaten. Het is aan te bevelen om enkele van de alternatieve verklarende variabelen
mee te nemen in vervolgonderzoek, waarbij issue salience van de EU misschien wel de belangrijkste
is.
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Epiloog - beleidsrelevantie van dit proefschrift
Inleiding
Deze epiloog, gewijd aan de beleidsrelevantie van dit proefschrift, springt wat uit de lijn van het
verhaal dat doorheen dit boek wordt verteld. Toch denk ik dat het gepast is om er uitdrukkelijk naar
te verwijzen omwille van de bijzondere omstandigheden waarbinnen het tot stand kwam. Dit
proefschrift werd gerealiseerd in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen II
(2007-2011), een onderzoeksconsortium van Vlaamse universiteiten dat in opdracht van de Vlaamse
overheid werkte. De doelstellingen van dit steunpunt waren, naast fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek, ook het uitvoeren van beleidsrelevant onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
Onafhankelijk van de opdrachtgever en de concrete valorisatie naar deze opdrachtgever toe,
heeft dit proefschrift ook een intrinsieke beleidsrelevantie. Een evaluatie van het gedrag van
democratisch verkozen actoren is vanuit een sociaal, democratisch en legitimiteitsoogpunt relevant.
De relevantie bestaat onder meer in het vergroten van de kennis over de realiteit van de meerlagige
bestuurscontext waarin regionale overheden functioneren en de bewustwording over de
mogelijkheden en beperkingen die dit bestuurlijk kader hen biedt. Een voordeel van het
internationale comparatieve uitgangspunt was de mogelijk om aanbevelingen tot beleidsverbetering
te maken voor regionale overheden vanuit de buitenlandse voorbeelden. Alle betrokken regionale
regeringen werden geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen van de veranderende
bestuurscontext van Europese integratie enerzijds en decentralisering anderzijds.
In het kader van dit steunpunt werden zeven onderzoeksrapporten en verschillende artikels
en working papers geschreven. Een overzicht van deze publicaties is terug te vinden in de bijlage.
Ook studiedagen en andere wetenschappelijke dienstverlening vonden plaats, zoals voorzien in de
meerjarenplanning die werd opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever. Dit alles concretiseert
de
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beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse overheid geformuleerd. In dit hoofdstuk komen de
beleidsaanbevelingen aan bod die in het finale onderzoeksrapport (Deforche, Brusens et al. 2012)
werden geformuleerd en gebaseerd zijn op de data en analyses die eveneens het onderwerp van dit
proefschrift vormen.

289

EPILOOG

Beleidsaanbevelingen
Vanuit de het internationaal comparatief onderzoek, formuleer ik hieronder enkele ‘lessen voor de
Vlaamse overheid’. De aanbeveling wordt gemaakt om hiermee rekening te houden bij
strategiekeuzes tijdens toekomstige gelijkaardige hervormingen. Er zijn een aantal faciliterende en
beperkende factoren die cruciaal zijn in het begrip en de vergelijking van het strategische handelen
van regio’s in de meerlagige bestuurscontext. Het is daarom ook niet mogelijk om blindelings te
kopiëren zonder met de context rekening te houden. Ik som eerst enkele van de belangrijke
verschilpunten tussen de Vlaamse context en de buitenlandse voorbeelden op. Deze moeten in het
achterhoofd gehouden worden wanneer aan beleidsleren wordt gedaan. Vervolgens som ik zeven
concrete aanbevelingen op die geïnspireerd zijn op de manier waarop de andere regio’s met
staatshervormingen in een meerlagige context omgingen.
Een eerste belangrijk verschilpunt is de procedure en het type hervorming. Is slechts één
regio betrokken, zoals in het geval van Catalonië en Schotland, of zijn alle regio’s betrokken en
betreft het een globale hervorming op nationaal niveau zoals in de Belgische en Duitse casus.
Daarnaast is de context erg verschillend wanneer er wel of geen symmetrie tussen regionale
entiteiten in een land. Ook de procedures van de bestudeerde hervormingen zijn divers, van gewone
tot bijzondere meerderheden; van goedkeuring in beide kamers van het nationale parlement over
bijkomende goedkeuringen in de regionale parlementen tot zelfs ratificatie door de bevolking door
middel van een referendum. In dit onderzoek is centrale actor de regionale regering. Afhankelijk van
het type hervorming en de procedure is het mogelijk om een akkoord te maken zonder de steun van
enkele partijen of zelfs van het geheel van de regionale regering (zoals in het Schotse geval). In
principe onderhandelen de deelstaatsregeringen niet over staatshervormingen op het Belgische
nationale niveau. In het verleden zaten alle partijen uit de deelstaatregeringen wel mee aan tafel.
Vandaag is het voor het eerst dat een akkoord wordt gemaakt zonder dat alle regionale
regeringspartijen mee onderhandelen (N-VA wel in de Vlaamse regering, maar niet in de
onderhandelingen over de zesde Belgische staatshervorming). Door de aanwezigheid van
symmetrische en congruente regeringen in het verleden, waren het steeds de regeringspartijen en
daardoor ook de regeringen, die onderhandelden. Dit is niet langer vanzelfsprekend vanaf de zesde
staatshervorming. Het zou methodologische problemen opleveren om de regionale regering als actor
te beschouwen bij het bestuderen van deze zesde staatshervorming volgens het in dit proefschrift
beschreven design.
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Het belangrijkste verschilpunt tussen Vlaanderen en de andere betrokken regio’s ligt in de
partijpolitieke situatie. In België ontbreken nationale partijen. De partijfamilies aan beide kanten van
de taalgrens kunnen vandaag niet langer als SWP’s worden beschouwd, waardoor een erg
belangrijke factor van cohesie wegvalt. Spanje en het VK kennen een globaal bipartijstysteem,
waarop Catalonië en Schotland belangrijke uitzonderingen vormen. De Schotse en Catalaanse nonstate wide parties zullen nooit dezelfde mogelijkheden tot inspraak hebben als de Vlaamse partijen
omdat hun gewicht in nationaal perspectief hen slechts bij welbepaalde electorale evenwichten
toelaat een relevante speler te zijn. In BW zijn er dan wel geen regionale partijen, maar de regionale
afdelingen van de SWP’S kennen dezelfde structurele beperking. De Vlaamse partijen en bij gevolg
regionale actoren hebben als meerderheid in het duale België een belangrijke troef in handen.
Anderzijds functioneren ze wel in een bestuurlijke omgeving met verschillende beperkingen, zoals de
veelvuldige veto’s en blokkeringsmechanismes. Deze bestuurlijke situatie brengt dan weer eigen
moeilijkheden met zich mee die de andere Europese regio’s opgenomen in dit onderzoek niet
ervaren. Rechtstreeks kopiëren vanuit Catalonië, BW of Schotland naar Vlaanderen is dus onmogelijk.
Hoewel de setting grondig verschilt, is het wel mogelijk om een aantal lessen te trekken uit de
buitenlandse studies. Hieronder volgen concrete aanbevelingen.
AANBEVELING 1: Een geëuropeaniseerde regionale strategie in binnenlandse staatshervormingen is
een must.
Vlaanderen moet haar regionaal strategisch handelen aanpassen aan de realiteit van de meerlagige
bestuurscontext. Europeanisering is té beperkt aanwezig bij Belgische besluitvormers in hun strategie
inzake

binnenlandse

staatshervormingen,

zelfs

wanneer

het

sterk

geëuropeaniseerde

beleidsdomeinen betreft. Buitenlandse voorbeelden leren dat binnenlandse staatshervormingen ook
hier voornamelijk op basis van de politieke agenda van partijen worden genomen. Desondanks is er
toch (zeker in de Duitse en Britse hervorming) wel een sterker EU-bewustzijn bij regionale actoren.
Vanuit dit onderzoek wil ik in de eerste plaats wijzen op de specifieke impact van de Europese
inbedding op potentiële politieke keuzes. Zeker in het kader van sterk geëuropeaniseerde
bevoegdheidsdomeinen is een impactanalyse die focust op de meerlagige bestuurscontext geen
overbodige luxe. Coördinatie voor zowel de voorbereiding van standpunten in de Raad van Ministers
als voor een goede implementatie in gedecentraliseerde lidstaten zijn noodzakelijk. Het is verstandig
om hierop al te anticiperen in het uittekenen van de bestuurlijke structuren die het gevolg zijn van de
gemaakte politieke keuzes in de staatshervorming.

291

EPILOOG
Voor de hedendaagse regionale overheden met legislatieve bevoegdheden is het niet langer
een kwestie van zoveel mogelijk instrumentele ‘staatse’ bevoegdheden te willen hebben, omdat dit
compleet voorbij gaat aan het huidige proces van Europeanisering en internationalisering. Het is wel
belangrijk om het hoogst mogelijke niveau van democratisch zelfbestuur (symbolisch, institutioneel
en functioneel) te verkrijgen en ook inspraak te blijven hebben inzake die domeinen waarvan de
beslissingsmacht niet langer op het nationale niveau, maar wel op het Europese (of zelfs mondiale)
niveau ligt. Daarom mag het Europese bestuursniveau niet uit het oog worden verloren, zelfs in op
het eerste zicht puur binnenlandse staatshervormingen.
AANBEVELING 2: Behoud de geëuropeaniseerde strategie in alle fases van de beleidscyclus.
De empirie toont aan dat in sommige fases van de beleidscyclus de mate van Europeanisering sterker
was dan in andere. Op momenten van besluitvorming, die sterk politiek gedreven zijn, verdwijnt de
aandacht voor de Europese context in verschillende casi naar de achtergrond. Het is aan te bevelen
om in alle fases van de beleidscyclus oog te hebben voor het Europese bestuursniveau en voor de
gevolgen die dit bestuursniveau heeft voor de beslissingen die op het nationale niveau worden
genomen.
AANBEVELING 3: Betrek andere dan partijpolitieke actoren bij de hervorming: parlementen,
administraties, experten en bevolking. Depolitisering verhoogt de legitimiteit en versterkt de
Europeanisering van de strategie.
Zoals de aanbevelingen hierboven al stelden, is een sterker geëuropeaniseerde strategie in het
regionale strategisch handelen in het kader van staatshervormingen voor het goed functioneren van
het systeem post hervorming. Met het oog hierop maak ik de aanbeveling om ook andere dan
partijpolitieke actoren te betrekken in de hervorming. Het onderzoek leert dat deze actoren een
sterker geëuropeaniseerde strategie meebrengen. Daarnaast bieden ze ook het voordeel dat de
legitimiteit van de strategie en de beslissing wordt verhoogd. Met het oog hierop is beleidsleren uit
de buitenlandse voorbeelden interessant voor Vlaanderen.
In alle gevallen is de besluitvorming finaal een partijpolitiek akkoord. Maar de voorbereiding
hierop gebeurde in de andere landen door een goede samenwerking van partijpolitieke, maar
daarnaast ook andere actoren zoals parlement, experten en middenveld. Betere besluitvorming is
mogelijk met een brede waaier aan actoren door de grotere legitimiteit en de versterking van de
Europeaniseringsfactor. Een eerste inspiratiebron voor Vlaanderen is de betrokkenheid vanuit de
bevolking waardoor beslissingen een grotere democratische legitimiteit genieten. De noodzakelijke
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ratificatie in een referendum zorgt voor grotere betrokkenheid én gevoeligheid bij de Catalaanse
bevolking.155 Ook in de twee andere cases (BW en Schotland) werden inspanningen geleverd om de
betrokkenheid van middenveld en bevolking zo groot mogelijk te maken (Deforche and Bursens
2011; Deforche, Bursens et al. 2011).
Daarnaast verhoogt échte inhoudelijke betrokkenheid van het parlement de democratische
legitimiteit van belangrijke institutionele beslissingen als staatshervormingen. De bestudeerde
Belgische staatshervorming was een onderhandeling tussen kopstukken van partijen vanuit beide
taalgroepen, die in belangrijke mate achter gesloten deuren werd gevoerd. Parlementaire debatten
vonden voornamelijk plaats binnen de speciaal opgerichte parlementaire commissie, Costa, maar
deze waren beperkt in hoeveelheid en inhoud. De zwakke parlementaire traditie in België steekt af
tegen de parlementaire betrokkenheid in de buitenlandse voorbeelden. Hier werd steeds een
parlementaire werkgroep opgericht waarbinnen échte inhoudelijke debatten werden gevoerd. De
regeringspartijen in Catalonië maakten de keuze om het voorstel daadwerkelijk vanuit het parlement
te laten komen en niet uit de schoot van de regering, gevolgd door een parlementaire goedkeuring.
Ook in de Duitse parlementaire behandeling van de grondwetsherziening werden in de schoot van de
KOMBO inhoudelijke debatten gevoerd (Deforche, Bursens et al. 2011). De KOMBO zelf was een
gemeenschappelijke parlementaire commissie van Bundesrat en Bundestag die inhoudelijk de
voorbereiding op de federalismehervorming verzorgde. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers
van de federale en de regionale regeringen en vanuit de regionale parlementen. Het Schotse
voorbeeld van de Calman commissie is uitzonderlijk omdat deze onafhankelijke commissie,
weliswaar met parlementaire goedkeuring, aanbevelingen voor wetswijzigingen maakte. In de
praktijk gebeurt de beleidsvoorbereiding door het samenspel van partijpolitieke actoren en experts.
Daarnaast wordt het dossier verder behandeld volgens de Britse traditie van parlementaire
onderzoekscommissies, waarbij ook niet-partijpolitieke actoren in hoorzittingen worden betrokken
(Deforche and Bursens 2011).
Niet alleen de parlementaire betrokkenheid, maar ook de input van niet-politieke experts,
onder meer vanuit de academische wereld, was in alle buitenlandse voorbeelden groter. Hun
inbreng heeft de kwaliteit van de voorstellen sterk verbeterd en onder meer op de gevolgen van de
hervorming voor de meerlagige bestuurscontext gewezen. Ambtenaren, wetenschappers,
vertegenwoordigers
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Dit was duidelijk zichtbaar in de massale opkomst op de manifestatie na de uitspraak van het grondwettelijk hof over het nieuwe statuut
in juli 2010 (Deforche and Bursens 2010).
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geëuropeaniseerd profiel te hebben dan de partijpolitieke onderhandelaars (zie ook resultaten SBOV
I). Deze academische input heeft een meerwaarde die in de Belgische staatshervorming niet
aanwezig was en waarmee in komende staatshervormingen betere resultaten geboekt kunnen
worden.
In het Catalaanse voorbeeld werd door de werkgroep van het Catalaanse parlement advies
ingewonnen van organen als het IEA, een onafhankelijk academisch instituut. Daarnaast werd een
hele waaier aan academici betrokken (Deforche and Bursens 2010). Deze academische experts
hebben geen institutioneel eigenbelang en kunnen als mediatoren optreden om belangenconflicten
tussen centrale actoren met vetomacht te overstijgen. Daarnaast zijn zij ook vaak initiatiefnemers die
vernieuwende voorstellen op tafel leggen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de Duitse
federalismehervorming 2006 (Auel 2008 p. 431) en in de Calmanwerkzaamheden. Het betrekken van
andere dan zuivere partijpolitieke actoren bleek tot een sterker geëuropeaniseerde strategie te
leiden in de buitenlandse voorbeelden. Met het oog op een vergroting van de Europeanisering van
de Vlaamse strategie in het kader van toekomstige hervormingen is het aanbevolen om van deze
buitenlandse voorbeelden te leren.
AANBEVELING 4 : De dualiteit van België is een troef én een struikelblok voor Vlaamse
onderhandelaars in staatshervormingen. Wees hiervan bewust en gebruik het als een troef.
De dualiteit van België is een struikelblok en een troef tegelijk. Dat het een struikelblok kan zijn
toont de langdurige blokkering in de politieke onderhandelingen naar de zesde Belgische
staatshervorming toe. Hoewel Vlamingen in Belgisch perspectief een meerderheid vormen, kunnen
ze dit politiek overwicht omwille van institutionele controlemechanismen niet uitspelen. Voor elke
institutionele hervorming van het federale model moet in beide landshelften een meerderheid
gevonden worden. Het consociational karakter van het Belgische federale systeem volgens de
regionaal-linguïstische breuklijn maakt dat een niet-meerderheidsbesluitvorming noodzakelijk is en
de Nederlandstalige partijen ondanks hun meerderheidspositie toch compromissen moeten maken
met Franstalige tegenhangers (Sinardet 2010).
Maar de positie en het gewicht van Vlaanderen is in internationaal comparatief oogpunt ook
een troef. Het politieke gewicht van de Vlaamse regering (en partijen) is vele malen groter dan dat
van de andere regio’s betrokken in dit onderzoek. De kunst bestaat in het handig uitspelen van deze
mogelijkheid. Vlaanderen is een vetospeler op het nationale niveau, als agendasetter én
besluitvormer. Vlaanderen bezit in concreto een veto door de hierboven beschreven uitzonderlijke
institutionele inbedding. Geen enkele van de andere regionale overheden bezit deze troef. In
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Duitsland biedt de Bundesrat de garantie dat een meerderheid van de uitvoerende machten van de
Länder een grondwetswijziging ondersteunen, maar één Land op zich heeft geen veto.

De

Catalaanse regering (2/3 meerderheid in Catalaanse parlement nodig voor voorstel) en bevolking
(door referendum) bezitten wel een veto over de invoering van een autonomiestatuut voor
Catalonië, maar niet over grondwetswijzigingen op het nationale niveau. In Schotland was het
perfect mogelijk een nieuwe regionale statuutswijziging (nu Scotland Bill) door te voeren zonder
steun van een minderheidsregering (gewone meerderheid in beide kamers in Westminster en
meerderheid in het Schotse parlement).156 De Schotse politiek en preferenties van de Schotse partijen
raken makkelijk ondergesneeuwd omdat Scholand een beperkt deel van de bevolking bevat (8%) in
een verder grotendeels niet-geregionaliseerd land (geen devolution in Engeland). De grootte en het
economisch belang van Catalonië en BW daarentegen botsen steeds op de situatie waarin met een
groot aantal andere regionale entiteiten moet worden onderhandeld. Vlaanderen bezit dus in
comparatief perspectief een aantal troeven waarvan de andere regionale entiteiten slechts kunnen
dromen.
AANBEVELING 5: Doe aan conflictreductie om blokkeringen te vermijden.
De onderzoeksresultaten tonen aan dat de partijpolitieke variabelen de belangrijkste verklarende
waarde hadden voor de mate van conflict in regionaal strategisch handelen. Aan conflictreductie
doen start dus best bij bewust omgaan met deze partijpolitieke kenmerken. Congruente regeringen
zorgen voor een minder conflictueus strategisch handelen. En ook de beperking van het aantal
actoren rond de tafel in besluitvormingsfase (vetoplayers) kan helpen. Met het oog op de uitzichtloze
politieke impasse waarin de nationale politiek in België in de lange periode voor het akkoord over
een zesde staatshervorming is beland, is het nuttig om na te denken over manieren om aan
conflictreductie te doen. Sleutelen aan de partijpolitieke factoren is niet eenvoudig omdat ze in de
eerste plaats afhangen van verkiezingen. Het onderzoek leert dat verticale congruentie de attitude
minder conflictueus maakt en blokkering onwaarschijnlijker. Een mogelijke maatregel om
congruentie te vergroten is opnieuw samenvallende regionale en nationale verkiezingen te hebben,
omdat ze congruentie bevorderen. Samenvallende verkiezingen zijn, vooral in Vlaanderen, wel een
politiek gecontesteerd thema.

156

Dit is na de verkiezingen van mei 2011 niet meer mogelijk omdat de SNP eenmeerderheid van de zetels in het Schotse regionale
parlement heeft en dus de Scotland Bill kan tegenhouden als via de Sewel Convention wordt gewerkt.In dit onderzoek werd de Schotse
case besproken tot eind 2010.
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AANBEVELING 6: Pas het Samenwerkingsakkoord van 1994 aan door beleidsleren uit buitenlandse
voorbeelden.
De bestaande mechanismen voor het betrekken van regio’s met legislatieve bevoegdheden in het
nationale EU beleid zijn erg verschillend voor de vier bestudeerde landen157. Aanpassingen aan het
bestaande systeem blijken in elk land moeilijk realiseerbaar. Padafhankelijkheid speelt hier erg. Ook
omdat de specifieke institutionele contexten van de landen verschillend zijn, is knippen en plakken
vanuit buitenlandse voorbeelden moeilijk. Vlaanderen heeft in comparatief perspectief de meest
verregaande bevoegdheden en garanties voor inspraak. Toch is een actualiseren en herziening van
het samenwerkingsakkoord van 1994 hierover wenselijk. Maar dit blijkt moeilijk realiseerbaar. Out of
the box denken en inspiratie opdoen in het buitenland kan daarbij nuttig zijn. Hieronder werk ik
concreet enkele voorstellen uit.
Parlementaire betrokkenheid. In België ligt de samenwerking enkel bij de regeringen van de
verschillende bestuursniveaus. Parlementaire betrokkenheid en controle ontbreken grotendeels, wat
vanuit democratisch oogpunt problematisch is. De rol van de Duitse Bundesrat kan hiervoor als
voorbeeld dienen. Hiernaar wordt ook verwezen in de aanbevelingen in het kader van het Sbov
rapport over de Europese institutionele hervorming (Roelen, Deforche et al. 2011). Hieruit bleek
onder meer dat de collectieve binnenlandse strategie voor Vlaanderen de meest vruchtbare basis
vormt voor onderhandelingen op het Europese niveau. Een formele Vlaamse betrokkenheid in de
onderhandelingsfase van Verdragswijzigingen werd in dit rapport aanbevolen. Vlaanderen kan dus
best beleidsleren van goed werkend voorbeeld zoals de Duitse Bundesratsprocedure voor regionale
inspraak in Europese Verdragswijzigingen.
Uitbreiden naar andere dan zuivere Raadszittingen. In het kader van de Duitse Grondwet
ijverden de Länder voor een bredere definitie van Europese Raden, waarbij ook informele
raadzittingen zijn opgenomen. Dit is een piste die voor Vlaanderen in komende staatshervormingen
zeker ook nuttig kan zijn. Dit behoorde ook al Schotland en Catalonië tot het eisenpakket van de
regionale regeringen. Het nieuwe Catalaanse autonomiestatuut is een goed voorbeeld met
betrekking tot dit aspect omdat het focust op een breed gamma aan toegangskanalen: werkgroepen
en consultatieve comités, Spaanse delegaties bij de Europese Commissie, vertegenwoordigers in de
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In België geregeld in het "Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de
vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de Europese Unie.", geactualiseerd in 2003.
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Spaanse permanente vertegenwoordiging en contacten tussen het Catalaanse parlement en EU
parlementsleden. Het Catalaanse autonomiestatuur verwijst niet enkel naar dagelijks EU beleid,
maar ook naar verdragswijzigingen, waar regionale input noodzakelijk is. Het is opmerkelijk te
noemen dat al dit soort zaken wel niet werd besproken in Belgische vijfde (en ook niet in de zesde)
staatshervorming.
Uitwerken aansprakelijkheid boetes. Alle andere cases bevatten een sectie over wie
Europese boetes betaalt als gevolg van inbreuken. In België is hierover voorlopig nog geen juridisch
bindende afspraak gemaakt. In het verleden heeft België wel al veroordelingen opgelopen voor het
Europese Hof van Justitie, maar tot geldboetes is het nog niet gekomen. Wanneer dit in de toekomst
wel het geval is, blijft de federale overheid de hoofdverantwoordelijke, ook al is het misschien één
deelstaat die in gebreke blijft. Het is zeker interessant om naar bijvoorbeeld de Duitse regeling te
kijken die precies in procenten bepaalt wie welk deel van de boete moet dragen. Het is misschien
ook voor België nuttig om te onderhandelen alvorens met een boete geconfronteerd te worden..
Europa impliceert immers niet alleen rechten, maar ook plichten en verantwoordelijkheden voor de
deelstaten met legislatieve bevoegdheden.
AANBEVELING 7: Indien een regionale grondwet voor Vlaanderen politiek wenselijk wordt geacht,
gebruik de goede buitenlandse voorbeelden dan als inspiratiebron.
Belgische deelstaten zijn in comparatief perspectief de enigen zonder regionale grondwet. De vooren nadelen hiervan en voornamelijk de politieke wenselijkheid ervan moeten uiteraard eerst worden
bepaald. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werd al door verschillende politici het ballonnetje
opgelaten om regionale grondwetten te maken. Voorbeelden zijn Vlaams minister president Peeters
die in zijn 11 juli toespraak van 2010 voor een Handvest voor Vlaanderen pleit (Peeters 2010) en Van
Cauwenberghe en anderen in 2006 die voor een Waalse Grondwet ijverden (Van Cauwenberghe,
Happart et al. 2006). Momenteel bestaat er een versnippering van de basisbeginselen in de
Grondwet, de bijzondere wetten, bijzondere decreten, enzovoort. Indien zo’n regionale grondwet
wenselijk wordt bevonden, kan inspiratie worden gezocht in het buitenlandse voorbeelden. De
Spaanse autonomiestatuten en de Scotland Act of Scotland Bill kunnen een inspiratiebron zijn voor
dit soort deelstatelijke grondwetten of handvesten.

Besluit
Deze epiloog focust op de beleidsrelevantie van mijn doctoraatsonderzoek door de opname van
concrete aanbevelingen aan de Vlaamse overheid om beter om te gaan met staatshervormingen
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tegen een achtergrond van de Europese Unie. Deze aanbevelingen vloeien voort uit de
onderzoeksresultaten van het kwalitatief internationaal comparatief onderzoek. Het proefschrift
werd mogelijk gemaakt door de financiering van de Vlaamse overheid in het kader van het Steunpunt
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen II. De opdrachtgever financierde dit project omwille van de
balans tussen wetenschappelijke (theoretisch én empirisch) en beleidsrelevante doelstellingen. Dit
werk vormt een mooi voorbeeld van de manier waarop politieke wetenschap als discipline en de
universiteit als instelling haar belangrijke taak van maatschappelijke dienstverlening ter harte neemt.
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BIJLAGE 1: LIJST INTERVIEWS

BIJLAGE 1: Lijst interviews
Naam

Functie

Plaats

Datum

David Tripp

Scottish Government EU Office

Brussel

13/nov/07

David Royaux

Belgische Permanente vertegenwoordiging bij
de EU

Brussel

27/nov/07

Kurt Gaissert

Vertegenwoordiging Baden-Wurttemberg bij
de Europese Unie

Brussel

7/dec/07

Rovira Jaquet

Generalitat de Catalunya

Barcelona

28/aug/08

Nicci Brown

Europe division Scottish executive

Edinburgh

30/aug/08

Nicci Brown

Europe division Scottish executive

Edinburgh

4/sep/08

Piet Vanthemsche

Kabinetchef Vlaams landbouwminister

Leuven

17/okt/08

Jules Van Liefferinghe

Directuer-generaal bij de administratie landen tuinbouw Vlaanderen

Brussel

22/okt/08

Jozef Carmeliet

Eu-cel landbouw FOD Buitenlands beleid

Brussel

22/okt/08

Noël Devisch

Boerenbond

Leuven

24/okt/08

Santiago Mondragon

Generalitat de Catalunya Representation to the
EU

Brussel

30/okt/08

Vera Dua

Vlaams landbouwminister

Gent

31/okt/08

Xavier De Cuyper

Kabinetschef
Gebriëls

Brussel

4/nov/08

Herman Hooyberghs

Federaal ministerie
Middenstand

Brussel

7/nov/08

Hadewich De Keulenaer

Departement Internationaal Vlaanderen

Brussel

20/jan/09

Ingrid Festraets

Departement Internationaal Vlaanderen

Brussel

20/jan/09

Jean Renault

Beleidscel
die
overgangsmaatregelen
onderhandelde voor Waalse overheid

telefonisch

26/jan/09

José Renard

Waalse cel Landbouwbureau

telefonisch

26/jan/09

Michel Vanquailli

Kabinetschef
Happart

telefonisch

3/feb/09

Annemie Neyts

Federaal landbouwminister

Brussel

6/feb/09

José Happart

Waals landbouwminister

Namen

9/feb/09

Jean-Pierre Champagne

Franstalige landbouworganisatie UPA

telefonisch

10/feb/09

Kurt Gaissert

vertegenwoordiging BW bij de EU

Brussel

22/sep/09

Martin Grosse Hüttmann

Universiteit Tübingen

Tübingen

27/okt/09

Annegret Eppler

Universiteit Tübingen

Tübingen

27/okt/09

Iris Kemmler

Universiteit Tübingen

Tübingen

27/okt/09

Annegret Eppler

Universiteit Tübingen

Tübingen

27/okt/09

Pamela Baumans

Staatsministerium Baden-Württemberg

Stuttgart

28/okt/09

Reinhard Hönle

Landtag BW

Stuttgart

29/okt/09

federaal

voor

Waals

landbouwminister

Landbouw

en

landbouwminister
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Antje Behm

Umwelministerium BW

Stuttgart

29/okt/09

Gisela Splett

Landtag BW

Karlsruhe

29/okt/09

Manuele Göbbel

Vertegenwoordiging van BW bij de EU

Brussel

3/nov/09

Michael Kleiner

Staatsministerium Baden-Württemberg

Schriftelijk via mail

17/dec/09

Winfried Kretschmann

Landtag BW en lid KOMBO

Schriftelijk via mail

7/jan/10

Andreu Orte

Generalitat de Catalunya

Barcelona

feb/10

Klaus-Jurgen Nagel

Academicus Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

22/feb/10

Paolo Dardanelli

Academicus University of Kent

Barcelona

22/feb/10

Hector Lopez Bofill

Academicus Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

22/feb/10

Père Almeda

Generalitat de Catalunya

Barcelona

23/feb/10

Mireia Grau

Instituto de Estudios Autonómicos de la
Generalitat de Cataluña (IEA)

Barcelona

23/feb/10

Carles Viver

Instituto de Estudios Autonómicos de la
Generalitat de Cataluña (IEA)

Barcelona

23/feb/10

Francesc Homs

CiU

Barcelona

24/feb/10

Artur Mas

CiU

Barcelona

24/feb/10

Toni Comin

PSC- ciutadans pel canvi

Barcelona

24/feb/10

Salvador Milà i Solsona

IC-vert

Barcelona

24/feb/10

Francesc De Carreras

Academicus Universitat Autonoma Barcelona

Barcelona

24/feb/10

Lidia Santos

PSC

Barcelona

25/feb/10

Pasqual Maragall

Ministerpresident Catalunya

Barcelona

25/feb/10

Laia Bonet

Generalitat de Catalunya

Barcelona

25/feb/10

Ferran Requejo

Academicus Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

25/feb/10

Rovira Jaquet

Generalitat de Catalunya

Barcelona

25/feb/10

Joan Ridao

ERC

Barcelona

26/feb/10

Miguel Iceta

PSC

Barcelona

26/feb/10

Meritxell Batet

PSC

Barcelona

26/feb/10

Rovira Jaquet

Generalitat de Catalunya

Barcelona

26/feb/10

César Colino

Academicus

Madrid

2/mrt/10

Gabriel Elloriaga

PP lid Congresso

Madrid

3/mrt/10

Fernando Vallespin

Universidad Autónoma de Madrid

Madrid

3/mrt/10

J-M. Pérez Medina

Kabinet premier Zapatero

Madrid

4/mrt/10

Eduard Roig

Constitutioneel jurist , profesor UAB en
kabinet Zapatero

Madrid

4/mrt/10

David Crawley

Expert to the Commission on Scottish
Devolution and former head of Scotland
House in Brussels

Edinburgh

20/sep/10

John Drummond

Constitutional Commission Scotland

Edinburgh

20/sep/10

D. Crawley

Scottish Government EU Office

Edinburgh

20/sep/10

Alisdair Allen

Member of the Scottish Parliament (SNP)

Edinburgh

21/sep/10

Pauline McNeill

Member of the Scottish Parliament (Labour)

Edinburgh

21/sep/10
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Stephen Gethins

Special advisor to Alex Salmond (SNP)

Edinburgh

21/sep/10

Vanessa Glynn

Scottish Government, Head Europe Division

Edinburgh

21/sep/10

David Byrne

Scottish Government, Head Constitutional
Unit

Edinburgh

21/sep/10

Charlie Jeffery

expert to the Commission on Scottish
Devolution and Professor Univeristy of
Edinburgh

Edinburgh

22/sep/10

David Edward

Member of the Commission on Scottish
Devolution

Edinburgh

23/sep/10

David Martin

Scottish Conservative PRU in the Scottish
Parliament

Edinburgh

23/sep/10

Jim Callagher

Scotland
Office.
Secretariat
of
Commission on Scottish Devolution.

the

Edinburgh

20/sep/2010

David McLetchie

Member of the
(Conservatives).

Parliament

Edinburgh

23/sep/10

Ian McWirther

Journalist and
Edinburgh

of

Edinburgh

23/sep/10

Jim Wallace

Member of the Commission on Scottish
Devolution (Liberal Democrats).

Edinburgh

23/sep/10

Hadewich De Keulenaer

Departement Internationaal Vlaanderen

Brussel

30/nov/10

Thierry Delaval

Belgische Permanente vertegenwoordiging bij
de EU

schriftelijk

6/dec/10

Emma Wagner

Scotland Bill Support Officer Scotland Office

London
email)

Dean

Scottish

of

University

(vragen

via

20/jan/11
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BIJLAGE 2: Codeboek voor dataverzameling
Onderstaande codeboek is de algemene versie. Daarnaast werden voor elke casus (een aspect binnen een staatshervorming) een specifiek
codeboek opgesteld. Afhankelijk van de regio die wordt bestudeerd, het thema in de hervorming en de betrokken respondent werd dit
algemene codeboek op maat van ieder interview aangepast. Ik heb dit algemene codeboek toch opgenomen als bijlage in dit proefschrift
om enkele voorbeelden van vragen weer te geven, op basis waarvan de variabelen uit dit proefschrift invulling kregen. In hoofdstuk drie is
beschreven hoe een combinatie van primaire en secundaire literatuurbronnen en face-to-face interviews met open vragen werd gebruikt
als empirisch materiaal.

Afhankelijke Variabele Europeanisering van de strategie
INDICATOREN






De actor heeft voldoende kennis over/en is zich bewust van de beperkingen en mogelijkheden die Europese integratie met zich
meebrengt voor de binnenlandse hervorming.
De actor maakt een goede inschatting van de gevolgen van de binnenlandse hervorming voor een vlotte up-en downloading van
EU beleid.
De consequenties voor de noodzakelijke samenwerkingsmechanismen tussen regionaal en nationaal niveau (als gevolg van
Europeaniseringsprocessen) worden door de actor ingeschat en de actor anticipeert hierop in het regionaal strategisch
handelen.
De actor staat open om van andere Europese lidstaten en/of regio’s in gelijkaardige situaties te leren.

VRAGEN

















Was er een Europese dimensie aan de regionale strategie?
Op welke manier had de EU een invloed?
Welke initiatieven werden daartoe genomen?
Werd een analyse gemaakt van de impact die het regionaliseren van een sterk geëuropeaniseerd beleidsdomein met zich
meebrengt?
Speelden de potentiële gevolgen (mogelijkheden én beperkingen) van het geëuropeaniseerd zijn van het betrokken
beleidsdomein mee in de regionale standpuntbepaling en strategie tov het betrokken aspect in de binnenlandse
staatshervorming?
Werd de bevoegdheidsverschuiving van het betrokken beleidsdomein voldoende ondersteund door impactanalyses en expertise
van de administratie? Of werd deze pas in tweede instantie, na het nemen van de politieke beslissing betrokken?
Ziet u een verschil in bewustzijn tussen politici, ambtenaren en middenveld mbt de implicaties van de meerlagige
bestuurscontext op de interne hervorming? Zowel mbt regionale standpuntverdediging als mbt implementatie van de
betrokken binnenlandse hervorming?
Werden in de onderhandelingen meteen oplossingen gezocht/compensaties gevraagd vanuit regio’s mbt de
vertegenwoordiging in de Europese fora?
Betekende de hervorming een opsplitsing van expertise, met mogelijke gevolgen voor de Europese belangenverdediging van de
lidstaat die onverminderd moet doorgaan?
Zijn er achteraf aanpassingen noodzakelijk gebleken om de binnenlandse situatie aan te passen aan de Europese realiteit (zoals
extra coördinatie-inspanningen omdat beleidsdomeinen met een sterke Europese dimensie werden geregionaliseerd)?
Gelijktijdig met de wat in de binnenlandse arena gebeurt, vinden soms op Europees niveau belangrijke hervormingen plaats
over hetzelfde beleidsdomein/item (vb landbouw). Hebben deze evoluties op het Europese niveau een impact in de regionale
standpuntbepaling en strategiekeuze? Werd op deze nieuwe Europese context geanticipeerd bij de uitvoering van de
binnenlandse hervorming?
Speelde een eventueel voorzitterschap van de EU (vb in België) een rol?
Wordt aan beleidsleren gedaan van andere binnenlandse/Europese regio’s/lidstaten die in een gelijkaardige binnenlandse
hervorming met dezelfde kansen en beperkingen werden geconfronteerd die de meerlagige bestuurscontext met zich
meebrengt? (Bv welk bestuursniveau heeft de bevoegdheid over een bepaald beleidsdomein in andere federale Europese
lidstaten en hoe wordt daar de standpuntbepaling en vertegenwoordiging in de Raad geregeld)

Afhankelijke Variabele mate van conflict in de strategie
INDICATOREN



320

Het bestaan van vertrouwen in andere actoren betrokken in de hervorming, in de eerste plaats in de nationale overheid.
Het beschikken over alle relevante informatie en het bestaan van een vlotte en volledige informatiedeling en –doorstroming
tussen de actoren onderling.

BIJLAGE 2: CODEBOEK VOOR DATAVERZAMELING


Het bestaan van de wil om een akkoord te bereiken. Hoe belangrijk is het voor de regio om een consensus te bereiken? Hiervoor
wordt de afweging gemaakt tussen het bereiken van een minder wenselijk akkoord tegenover het geheel niet bereiken van een
akkoord.

VRAGEN













Hoe typeert u de onderhandelingsstijl van de betrokken regio? Zijn er verschillen in onderhandelingsstijl tov vroegere
gelijkaardige onderhandelingen? Kan u deze vergelijken met de stijl die andere regio’s (in binnen-en buitenland) hanteren in
gelijkaardige onderhandelingen?
Was er wederzijds vertrouwen tussen de regio en de centrale overheid of ontbrak dit vertrouwen in de onderlinge relatie?
Bestaat er een vertrouwen dat de gemaakte afspraken door de andere onderhandelingspartij zullen worden nagekomen? Zien
de onderhandelende partijen elkaar als te vertouwen? Veranderde deze onderlinge relatie gedurende de onderhandelingen?
Waarop is dit vertrouwen (of het gebrek eraan gebaseerd? Ervaringen uit het verleden? Een reputatie? Partijpolitiek?
Hoe verliep de informatie-uitwisseling tussen de onderhandelende partijen? Typeert u de onderhandeling als ‘open’ en onder
de conditie van ‘volledige informatie’?
Hoe groot was de wil bij de regionale onderhandelaars om tot een akkoord te komen?
Wat was het belang van het binnenhalen van dit dossier in de context van het gehele akkoord? Hoe belangrijk was het
betrokken beleidsdomein/aspect voor de regionale onderhandelaars in vergelijking met de andere eisen die in het kader van de
betrokken binnenlandse staatshervorming werden besproken?
Kende de hervorming een lange aanloop? Wat bemoeilijkte de onderhandeling en hoe groot was de prioriteit die aan deze
hervorming werd gegeven door de regio (haar regering, middenveld en bevolking)?
Wat was de relatie met eventuele andere coalitiepartners zoals andere binnenlandse of buitenlandse regio’s?
Was een gebrek aan vertrouwen ooit de reden om bepaalde coalities niet aan te gaan?
Hebt u het gevoel dat partijpolitieke redenen soms een bindmiddel of soms een stoorzender zijn in dit soort samenwerking en
de onderlinge relatie tussen de regio en bv centrale overheid of andere regio’s bepaalt? Kan u hier voorbeelden van geven?

Algemene vragen om de strategie van de regio in globaal te schetsen










Werd er voornamelijk van formele dan wel van informele kanalen gebruik gemaakt?
Welke kanalen zijn naar uw aanvoelen het meest effectief gebleken naar resultaten toe?
Zijn er verslagen voorhanden van de onderhandelingen in zowel formele als informele fora? Regionale strategienota’s,
partijstandpunten,…?
Werd er samengewerkt met andere binnenlandse regio’s? Bijvoorbeeld in het formuleren van de preferenties en/of in het
verdedigen van de preferenties tegenover de centrale regering of op het Europese niveau? Hoe gebeurde dit en van wie kwam
het initiatief?
Werd samengewerkt met de centrale overheid? Hoe gebeurde de coördinatie en afstemming mbt preferenties en strategie?
Werden dezelfde coördinatieorganen die in het kader van Europese wetgeving bestaan gebruikt? Of werd voor dit dossier via
andere kanalen gecoördineerd? Van wie kwam het initiatief tot deze samenwerking?
Werd samengewerkt met buitenlandse regio’s? Gebeurde dit in het kader van Europese samenwerkingsverbanden of op basis
van bilaterale contacten? Van wie kwam het initiatief?
Zijn er naar uw mening lessen te trekken uit de aanpak van dit dossier? Is er naar uw gevoel voldoende rekening gehouden met
de potentiële impact van de Europese context in de bepaling en uitvoering van de regionale strategie in de binnenlandse
hervorming?



Onafhankelijke variabele structurele en institutionele setting
structural
relation

and

cultural

mutual

intergovernmental

Cooperative structural and cultural
mutual intergovernmental relation

Non-cooperative structural and cultural
mutual intergovernmental relation

institutional structure

Dual federalism

Cooperative federalism

institutional culture

Non-cooperative informal
institutions

cooperative informal institutions

Dimensie 1: Duaal versus coöperatief federalisme
INDICATOREN





Gedeelde bevoegdheden/bestuurstaken versus strikte scheiding van bevoegdheden/bestuurstaken?
Op welk bestuursniveau worden wetten gemaakt, welk bestuursniveau implementeert deze?
Maken de institutionele structuren coördinatie tussen de bestuursniveaus noodzakelijk?
Zijn de regio’s vertegenwoordigd op het centrale bestuursniveau en hoe wordt deze vertegenwoordiging geregeld (vb senaat)?
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BIJLAGE 2: CODEBOEK VOOR DATAVERZAMELING
VRAGEN
Een belangrijk deel van de data die voor deze variabele worden verzameld is te halen uit bestaand onderzoek/literatuur. Toch is het
interessant om enkele specifieke vragen te stellen om de informatie die in de literatuur hierover voorhanden is af te toetsen. Hierover kan
een apart interview plaatsvinden met specialisten in federalisme, staatsrecht en politieke systemen. Als hierover in de gewone
interviewronde met de betrokkenen in de specifieke hervorming vragen worden gesteld, wordt de vragenlijst te lang en verslapt de
aandacht. Het is de bedoeling institutionele context van de federale structuren destijds in zn algemeenheid te achterhalen als verklaring
voor de gekozen regionale strategie in een bepaald aspect van een binnenlandse staatshervorming.






Bestaan er verschillen in culturele en/of linguïstische achtergrond tussen de regio’s in het betrokken land?
Welke zijn de breuklijnen in de samenleving, hoe kwamen deze tot stand en doe zijn ze geëvolueerd?
Bestaat er in de betrokken regio een secessiebeweging? Hoe is deze georganiseerd (politieke partijen, middenveld,..?) Wat is
het gewicht van deze beweging?
Beschouwt de regio (regering/middeveld/bevolking) zichzelf als een historische natie? Hoe wordt dit kenmerk geuit?
Gegevens over identiteitsbeleving, verkiezingsresultaten NSWP met uitgesproken sessessie-agenda.

Dimensie 2: Institutionele cultuur
INDICATOREN





Karakter informele intergouvernementele relaties
Gespannenheid/conflicten in de relatie regio-centrale overheid
Hoe ver kunnen regionale eisen gaan? Wat is convenient?
Worden federalisme en bevoegdheidsoverdracht als een stap in samenhouden van staat gezien of als stappen naar
splitsing/onafhankelijkheid van bepaalde regio’s.

VRAGEN











Wat kenmerkt de intergouvernementele relaties in uw land? Kan u een inschatting maken op welke manier dit verschilt met de
intergouvernementele relaties in andere (quasi)federale Europese lidstaten?
Hoe typeert u de specifieke relatie tussen uw regio en de centrale overheid in zn algemeenheid?
Zou u deze als coöperatief dan wel conflictueus typeren?
Wordt er voornamelijk via formele dan wel via informele kanalen gecoördineerd?
Bestaan er formele/informele instellingen die de intergouvernementele samenwerking in de hand werken? Hoe functioneren
deze formele en/of informele organen?
Bestaan er conflictbemiddelende instellingen? Welke rol spelen deze?
Wordt een verdere regionalisering van bevoegdheden door de betrokken actoren gezien in het kader van het beter organiseren
van de federale staat of wordt dit door bepaalde actoren onthaald als stappen naar een (al dan niet wenselijke) afsplitsing van
bepaalde gebieden?
Zijn bepaalde eisen van actoren (regio’s of centrale overheid) onbespreekbaar voor de tegenpartij?
Wat kenmerkt is de procedure om tot staatshervormingen te komen in het betrokken land? Wat is de invloed van deze
procedure op het formuleren en uitvoeren van een regionale strategie enerzijds en op het bereiken van een akkoord
anderzijds?
Kende deze binnenlandse staatshervorming een lange inloopperiode? Hoe lang bestaat de vraag al bij de betrokken partijen om
tot hervormingen te komen? Welke factoren hebben gezorgd voor een vertraging/ aanslepen van het proces enerzijds of voor
een versnelling/doorbraak anderzijds?

Onafhankelijke variabele NSWP met regionalistische agenda
INDICATOREN




Bestaan er NSWP in de betrokken regio?
Wat is het politieke gewicht van deze NSWP op het regionale en op het nationale niveau?
Maakt de NSWP deel uit van de regering op het regionale en/of het nationale niveau?

VRAGEN






Welke regionale partijen bestaan er in de regio en wat was hun politieke gewicht in de binnenlandse staatshervorming?
Streven deze regionale partijen naar regionale onafhankelijkheid en hoe wensen ze dit doel te bereiken?
Welke coalities bestonden er op het regionale niveau enerzijds en op het nationale niveau anderzijds?
Was de steun van bepaalde regionale partijen noodzakelijk om meerderheden op het nationale niveau te bereiken?
Wat was de rol van belangrijke politici uit de regio en wat was hun invloed op het nationale niveau.

Onafhankelijke variabele verticale regeringscongruentie
INDICATOREN
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Regeert dezelfde partij op het regionale en het federale niveau?
Zijn er nog andere regeringspartijen op de betrokken bestuursniveaus?
Wat is de machtspositie van de regeringspartij op de beiede niveaus in hun respectiese regeringscoalitie?

BIJLAGE 2: CODEBOEK VOOR DATAVERZAMELING
Onafhankelijke variabele formele EU-ervaring
INDICATOREN




Juridisch afdwingbare inspraak van regio in het nationale standpunt in de Raad
Formele functies van regio’s/regionale vertegenwoordigers in Europese fora
Ervaring van de regio met implementatie van Europese wetgeving en daarmee samenhangend contacten met Europese
instellingen over deze implementatie.

VRAGEN





Wat zijn de formele kanalen waarover de regio’s in het betrokken land beschikken om de nationale standpuntbepaling mbt
Europa te beïnvloeden?
Welke initiatieven worden door de regio genomen om de eigen belangen in Europa te verdedigen?
Hoe uit zich dit? Bv inspraak in de nationale standpuntbepaling voor de Raad, mogelijkheid om regionale minister naar de Raad
te zenden, regionale ambtenaren in comités, belangenverdediging via regiobureau in Brussel.
Hadden de politieke verantwoordelijken van de betrokken regio ervaring met Europa (bv functies bekleed in Europese
instellingen, een bijzondere interesse voor Europese integratieproces,...)

VRAGEN OVER PREFERENTIES REGIO’S








Wat waren de preferenties van de betrokken regio’s mbt het aspect van de binnenlandse staatshervorming? Kan u mij
documenten over de deze regionale preferenties destijds bezorgen? Bijvoorbeeld verslagen van de debatten, vergaderingen,…?
Was er een politieke consensus over deze preferenties? Welke verschillen bestonden er tussen de partijstandpunten van
coalitiepartijen mbt de strategie in het bestudeerde dossier? Hebt u een zicht op de standpunten van de betrokken
middenveldsorganisaties?
Hoe kwamen deze preferenties tot stand? Wanneer? Wie was erbij betrokken?
Wat was de bijdrage van de administratie/ middenveld in de voorbereiding van dit dossier? Wie was betrokken? Zijn hierover
documenten (bv impactanalyses) toegankelijk?
Wat waren de verschillen en/of gelijkenissen tussen de preferenties van de verschillende regio’s betrokken in de hervorming
(vnl voor Duitland en België belangrijk?
Zijn deze preferenties gewijzigd doorheen het debat/ doorheen de verschillende fases in de hervorming?
Wat heeft de betrokken regio gedaan om de eigen preferenties te behartigen?

MOTIVATIE REGIONALE PREFERENTIES EN STRATEGIEKEUZE





Wat waren naar uw mening de belangrijkste redenen om voor het gekozen regionale standpunt en de gehanteerde regionale
strategie te kiezen?
Speelde de inbedding van het land in het project van Europese integratie een rol in deze strategiebepaling?
Specifiek voor elke case kunnen mogelijke motivaties voor de strategiekeuze overlopen worden met de respondent en hun
belang afgewogen worden..
Zijn er verschillen merkbaar in de argumentatie voor of tegen de defederalisering tussen de verschillende actoren (regio’s versus
centrale overheid, ambtenaren versus politici versus middenveld,…)

ZELFEVALUATIE STRATEGIE




Hoe evalueert u de regionale aanpak van de betrokken staatshervorming, in het bijzonder mbt de focus die wordt bestudeerd
(beleidsdomein/item)?
Wat waren de doelstellingen die de regio geformuleerd heeft mbt deze hervorming en in welke mate werden deze
doelstellingen gehaald?
Zijn er naar uw mening lessen te trekken uit de aanpak van dit dossier? Is er naar uw gevoel voldoende rekening gehouden met
de potentiële impact van de Europese context op de beslissing omtrent een zo sterk geëuropeaniseerd beleidsdomein/ item?
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