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m e e r dan de s om de r de l e n?

Geachte mijnheer de rector,
Beste collega’s, vrienden, familieleden,
De Europese Unie bevindt zich in zwaar weer. Voor- en tegenstanders van de EU zijn het
erover eens: het Europese integratieproces verkeert in een diepe crisis. In de kern is het
probleem dat de EU kampt met toenemende weerstand tegen nadere integratie (Haverland, 2013; Hooghe and Marks, 2009), gevoed door populisme en Euroscepsis onder
burgers (Hobolt, 2016). De dreigende Brexit is in dezen een hoogte- of, zo u wilt, dieptepunt te noemen.
Ondanks deze existentiële crisis schrijdt het Europese integratieproces voort. Dit
werd mij in mei vorig jaar op pregnante wijze duidelijk, toen ik in Utrecht een conferentie van vier Europese milieunetwerken1 bijwoonde. De timing van dit congres was bijzonder: het viel tussen het Nederlandse Oekraïnereferendum en het BREXIT-referendum. Terwijl de voorpagina’s van Europese kranten het einde van de EU aankondigden,
zoemde het in de Utrechtse Domkerk van het overleg. Een paar honderd ambtenaren,
politiefunctionarissen, officieren van justitie en rechters uit Europese lidstaten spraken
over implementatie en handhaving van Europese milieuregelgeving. Zij wisselden informatie uit over zaken als het tegengaan van illegale jacht en afvaltransporten. Geen
enkele keer heb ik tijdens dit congres het woord crisis horen vallen, hoogstens als het
ging om het brute jachttoerisme in Roemenië.
Nu zou de EU-scepticus kunnen stellen dat dit congres symbool staat voor alles
wat verdorven is aan de EU. In tijden waarin veel burgers en politici verlangen naar gesloten grenzen, kan deze samenkomst worden gezien als een bewijs voor de ‘autistische’
trekken van een verdorven technocratische elite. Een elite, die stug door blijft integreren terwijl ‘het volk’ en zijn vertegenwoordigers op de noodrem trappen.
Echter, er is ook een alternatieve lezing denkbaar. Dit congres liet mij zien dat
Europese samenwerking blijkbaar voorziet in een behoefte van een groot aantal nationale actoren, althans op milieugebied. De congresgangers waren namelijk geen Eurofielen of Eurocraten, maar nationale overheidsfunctionarissen, gedreven door een gezamenlijke beleidsopgave. Zij kwamen niet naar Utrecht voor Nijntjesouvenirs of het
beklimmen van de Domtoren; zij kwamen naar Utrecht voor nieuwe visitekaartjes, inzichten en best practices over implementatie en handhaving van Europese milieuregelgeving. Die Europese regelgeving werd door de congresbezoekers gezien als belangrijk
instrument om gezamenlijke milieuproblemen aan te pakken.

1

http://www.themisnetwork.eu/uploads/documents/Networks&20conf&20Utrecht%20
May%202016/2016050 9162850 1958 erenceProgrammeFINALpdf
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Tegelijkertijd wordt diezelfde Europese regelgeving verguisd. Dan heb ik het niet
over malafide bedrijven die ongestoord elektronisch afval willen verschepen naar
Afrika. Ik heb het ook niet over Italiaanse consumenten die om onnavolgbare redenen
polenta met zangvogels willen eten (Dale-Harris, 2015). Met hen zult u zich wellicht
niet meteen identificeren, vooral niet de vele vegetariërs en amateurvogelaars (of hun
kinderen) in dit publiek. Nee, ik heb het over ministeries, provincies, waterschappen
en gemeenten, die hun takenpakket uitgebreid zien met de implementatie en
handhaving van Europese regelgeving. Ik heb het over bedrijven die Europese regels
moeten naleven. Ik heb het over burgers die hun handelsruimte soms vergroot, soms
verkleind zien door ‘Europa’. Ik heb het over nationale politici, wier zeggenschap
verkleind wordt. Tot slot heb ik het ook over diegenen die vinden dat Europese
regelgeving juist niet ver genoeg gaat.
Vanuit dit perspectief, gericht op de kosten die Europese regels met zich meebrengen, doet zich een belangrijke vraag voor: hoe goed werkt al deze Europese regelgeving
in de praktijk? Eigenlijk gaat het hier om een set van vragen. In welke mate houden
nationale overheden zich aan de regels, die zij samen met de Europese instellingen hebben vastgesteld? En draagt deze regelgeving vervolgens bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen? Zo nee: welke instrumenten heeft de EU om de implementatie
en effectiviteit van regelgeving te verzekeren? En hoe effectief zijn deze instrumenten
op hun beurt?
De onderliggende vraag hierbij is in hoeverre Europese integratie uiteindelijk
meer is dan de som van haar nationale delen: de voorkeuren en praktijken in de lidstaten zoals die bestonden voor de regelgeving werd vastgesteld. Deze vraag fascineert mij
al sinds mijn studie politicologie, met een specialisatie in de internationale betrekkingen. Mijn leeropdracht, European Public Policy, omvat deze vragen. De komende dertig
minuten zal ik eerst uitleggen wat de EU zelf onderneemt om haar regelgeving te evalueren: te onderzoeken hoe deze in de praktijk uitpakt. Vervolgens zal ik mijn twee voornaamste onderzoekslijnen schetsen. Maar eerst wil ik een onderliggende normatieve
vraag stellen: waarom vind ik deze vragen überhaupt het onderzoeken waard?
1.
het belang van e valuatieonder zoek
De EU is een regulatory state: een politiek systeem dat voornamelijk gebruik maakt van
regelgeving om beleidsdoelen te bereiken (Majone, 1994, 1999; Moran, 2002). Veel van
deze regelgeving komt tot stand om functionele redenen: het oplossen van maatschappelijke problemen. Zo heeft het Europese visserijbeleid als doel de visstand in Europese
wateren te beschermen. De richtlijn inzake luchtkwaliteit, om een ander voorbeeld te
noemen, heeft als doel onze volksgezondheid te verbeteren.
Veel van deze maatschappelijke doeleinden vloeien op hun beurt voort uit beleidsinterdependenties (Keohane and Nye, 1974, p. 61): wederzijdse afhankelijkheden tussen
landen. Om te voorkomen dat de Noordzee leeg wordt gevist of dat wij vieze lucht inademen heeft Nederland de medewerking van buurlanden nodig. En als Italië effectief
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optreedt tegen illegale vogeljacht, moeten vervolgens de omliggende landen ook aan de
slag om te voorkomen dat het Europese zangvogelbestand daar alsnog wordt gedecimeerd.
Europese regelgeving is bedoeld om zulke grensoverschrijdende beleidsproblemen
het hoofd te bieden. Deze regelgeving voorziet daarmee in een behoefte vanuit de lidstaten. Dit in weerwil van het beeld van veel EU-critici dat Europese regelgeving van
bovenaf wordt verordonneerd door ongrijpbare technocraten in Brussel. Zoals collega
Sebastiaan Princen (2014) in zijn oratie aangaf: het is te simplistisch om te spreken van
‘Brussel’ versus ‘de lidstaten’. Europese regelgeving komt tot stand met behulp van talloze Europese en nationale stakeholders, waaronder nationale overheden, parlementen,
belangengroepen, bedrijven en burgers. Om al die verschillende actoren een rol te geven, wordt Europese besluitvorming gekenmerkt door langdurige, complexe processen
van onderhandeling en coalitievorming. Volgens Richardson (2015, p. 17) is besluitvorming in de EU zelfs een garbage can, gekenmerkt door inconsistente en vage voorkeuren,
gecompliceerde procedures en deelname van steeds wisselende actoren. De resultaten
van dit proces zijn dan ook nogal eens onverwacht. Zoals commissaris Frans Timmermans (2015) onlangs stelde: soms ‘ontwerpt de Commissie een paard en komt er na
behandeling door het Parlement en Raad een kameel uit’.
Ondanks deze complexiteit is de Europese beleidsmachine opmerkelijk succesvol:
somehow, the EU works as a policy-making system (Richardson, 2015, p. 27). Sterker nog,
die machine is extreem productief: vrijwel alle beleidsvelden kennen tegenwoordig een
Europese component (Bickerton, Hodson & Puetter, 2015, p. 703; Schmitter, 2005, p.
268). Sommige terreinen, zoals landbouw en mededinging, zijn zelfs vrijwel volledig
ge-Europeaniseerd.
Ondanks de huidige integratiecrisis zal deze beleidsmachine ook niet snel tot
stilstand komen. Veel Europese regelgeving is namelijk een logisch gevolg van reeds
bestaande regelgeving, een effect dat spillover wordt genoemd (Haas, 1958, p. 16). Zo
leidde het streven naar één Europese markt tot regels ten aanzien van milieu en
consumentenbescherming. En de recente aanslagen in Brussel, Parijs, Berlijn en
Barcelona hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat terroristen en wapens - net als gewone
burgers en goederen - zich probleemloos over de Europese binnengrenzen bewegen. In
reactie op deze aanslagen introduceerde de Europese Commissie nieuwe regelgeving,
onder andere op het vlak van financiering van terrorisme en vuurwapenhandel
(Europese Raad en Raad van de Europese Unie, zonder datum).
Tegelijkertijd storen veel burgers en politici zich aan de oprukkende macht van de
EU. Zoals Markus Haverland (2013, p. 10) in zijn oratie uitlegde: de tijd van permissive
consensus ligt achter ons. Deze stilzwijgende instemming met het Europese project heeft
plaatsgemaakt voor afnemende steun voor Europese integratie, gecombineerd met toenemende politisering van het Europese project. De kritische houding ten aanzien van
Europese integratie is enerzijds te herkennen als lage ‘input legitimiteit’: negatieve percepties over het democratisch gehalte van de EU (Scharpf, 1999, p.6). Burgers oordelen
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over het algemeen positiever over de eigen democratie dan over de Europese democratie,
hoewel dit niet voor alle lidstaten opgaat (Binnema, 2015, p. 249). Europese besluitvorming staat gevoelsmatig op grote afstand van grote groepen burgers, zoals onder andere
blijkt uit een matige opkomst bij verkiezingen voor het Europees Parlement (ibid, p.
251). Deze verkiezingen worden ook nog eens gedomineerd door nationale onderwerpen, hetgeen ze tot second order elections maakt (Van der Eijk & Franklin, 1996).
Een tweede kwetsbaar punt betreft de legitimiteit van de outputs van het Europese
politieke systeem (Scharpf, 1999, p. 6): de regelgeving. Hier zien we twee lijnen. Sommigen vinden dat Europese regelgeving niet ver genoeg gaat om maatschappelijke problemen daadwerkelijk op te lossen - neem de kritiek op fijnstofnormen (e.g. Köhler,
2015) en visquota’s (e.g. Monbiot, 2015). Anderen vinden juist dat Europese regelgeving
te ver gaat. Ongewenste regelgeving was zelfs een hoofdthema in de Leave-campaign in
het Verenigd Koninkrijk. Volgens Britse tabloids worden Britse burgers en bedrijven gekweld door irritante, soms ronduit bizarre regelgeving (e.g. Foster, 2016). Recente kop
van jut is een richtlijn over het stroomverbruik van stofzuigers, die volgens critici de
beste stofzuigers zal verbannen en het house-proud Brits lastig zal maken hun huis nog
goed schoon te krijgen (UK Independence Party, zonder datum). Dat zou natuurlijk een
drama zijn in een land waar zelfs badkamers van vloerbedekking zijn voorzien. ‘Cut the
red tape choking Britain’, en bevrijd ons land van de ‘boeien van Brussel’- kopte de Britse Telegraph afgelopen maart dan ook (Brexit is a golden chance to throw some EU regulations on a bonfire, 2017; Rayner & Hope, 2017).
Volgens anderen is het beeld van een Verenigd Koninkrijk dat ten onder gaat aan
Europese regelgeving, schromelijk overdreven; de Britse economie is nog altijd opvallend licht gereguleerd, mede ten gevolge van de opt-outs die het Verenigd Koninkrijk
heeft onderhandeld, bijvoorbeeld op het vlak van werknemersrechten (Springford,
2016, p. 1). Tegelijkertijd: waar rook is, is vuur: Europese regels brengen naast baten ook
kosten met zich mee voor overheden en doelgroepen in de lidstaten. Laat ik beginnen
bij die overheden.
De EU heeft geen eigen uitvoeringsapparaat. Overheden in de lidstaten zijn
grotendeels zelf verantwoordelijk voor de implementatie en handhaving van Europese
regelgeving, bijvoorbeeld op milieuterrein. Zij moeten hun werkwijzen en systemen
aanpassen en capaciteit vrijmaken om Europese regels uit te voeren. Neem de
waterschappen, in deze zaal vertegenwoordigd. Zij moeten nog een flinke strijd voeren
tegen mest, medicijnresten en microplastics, willen zij over tien jaar voldoen aan de
Europese Kaderrichtlijn Water (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015, p. 13).
Ook ziet u in deze zaal talloze werknemers van gemeenten en provincies zitten. Velen
van hen zullen in hun werk vragen en problemen rondom Europese regelgeving ervaren
(zie bijvoorbeeld Kenniscentrum Europa decentraal, 2016).
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Daarnaast levert veel Europese regelgeving kosten op voor doelgroepen. Neem
luchtkwaliteit. De gemiddelde toerist of congresganger, en vooral de Milanese burger,
zal blij zijn met de milieuzone die in het centrum van Milaan is ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren (Comune di Milano, zonder datum; Europees Parlement, 2016, p.
45-46). De gemiddelde autominnende toerist, in deze zaal ook vertegenwoordigd, zal
daarentegen balen van de extra kosten. En wat denkt u van de werknemers van ziekenhuizen die hun systemen moeten aanpassen aan Europese regels rondom bijvoorbeeld
stralingsveiligheid en bescherming van persoonsgegevens? Zij vragen zich wellicht af of
de zorg nog niet genoeg zucht onder bureaucratische rompslomp (Denktank (Ont)regel de zorg, zonder datum). Of stelt u zich eens voor dat u bij een elektriciteitsbedrijf
werkt - en u zich avonden lang moet verdiepen in ingewikkelde regelgeving, met titels
REMIT2, EMIR3, MIFID4, MIFIR5, MAD6 en MAR7 - in plaats van lekker iets op Netflix
te kijken.
Tot slot verkleinen Europese regels de speelruimte voor nationale politici: zij
moeten binnen de bandbreedte van het Europese recht opereren. Uit een grote survey
onder Nederlandse ambtenaren die ik uitvoerde met Sebastiaan Princen en Caspar van
den Berg (zie Van den Berg, Princen & Mastenbroek, 2016), bleek dat bijna de helft van
de Nederlandse ambtenaren met Europese taken op zijn of haar beleidsterrein een
spanningsveld tussen Europese regels en nationale politieke wensen ervaart
(Mastenbroek, Dörrenbächer, Van den Berg & Princen, 2017, p. 37). Volgens politicologe
Vivienne Schmidt (2006, p. 5) zijn onze nationale democratieën zelfs verworden tot
podia voor ‘politics, without policy’; politiek zonder beleid.

2 Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October
2011 on wholesale energy market integrity and transparency Text with EEA relevance.
3 Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
4 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU
Text with EEA relevance.
5 Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014
on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with
EEA relevance.
6 Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive).
7 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC Text with EEA relevance.
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Kortom, Europese regelgeving is enerzijds gestoeld op de wens van bonte coalities
van nationale en Europese publieke en private actoren om gezamenlijk maatschappelijke problemen op te lossen (Richardson, 2015, p. p.11). Anderzijds is er volop kritiek op
diezelfde regelgeving. Vanuit dit oogpunt is een belangrijke vraag of en hoe deze regelgeving eigenlijk in de praktijk werkt en de gewenste effecten sorteert. Evaluatieonderzoek behandelt dergelijke vragen. Evaluaties kunnen twee belangrijke functies vervullen: verantwoording en verbetering.
De eerste functie van evaluaties volgt uit het democratiemodel van beroemd politicoloog Easton (1965). Een democratisch systeem bestaat volgens Easton bij de gratie
van zijn burgers, die eisen en steun leveren aan de politiek. Die eisen betreffen de maatschappelijke problemen die burgers opgelost willen zien. De politiek neemt vervolgens
besluiten, onder andere in de vorm van regelgeving. Een cruciaal aspect van democratie
is dat politici vervolgens verantwoording afleggen aan burgers. Dit is van extra groot
belang voor de EU. De gedachte is namelijk dat zo ‘output legitimiteit’ kan ontstaan:
een gevoel van acceptatie van het systeem, ook als men niet positief oordeelt over de
algehele Europese democratie. Evaluaties kunnen de kennisbasis leveren voor dergelijke
terugkoppeling naar de kiezer en zo verantwoording van politieke besluitvormers mogelijk maken (Coglianese, 2012, p. 11; Vedung, 1997, pp. 102-108).
Ten tweede kunnen evaluaties worden gebruikt om regelgeving te verbeteren
(Fitzpatrick, 2012, p. 479; Vedung, 1997, p. 109). Zoals collega Esther Versluis (2016) in
haar oratie uitlegde is het onmogelijk om complexe maatschappelijke problemen in een
EU van 28 lidstaten met een paar pennenstreken op te lossen. (Europese) beleidsvorming
verloopt altijd onder imperfecte kennis van de aard van maatschappelijke problemen en
de effecten van oplossingen (Schmitter, 2005, p. 259). Europese integratie is dan ook
een continu proces van stapsgewijze introductie en aanpassing van regelgeving. Door
de werking van interventies te onderzoeken en verbeteringen te suggereren kunnen
evaluaties input leveren aan dit proces; de tweede feedbackloop.
2. e x-post w etse valuatie door de europese commissie
Hopelijk heb ik u overtuigd van het belang van Europees evaluatieonderzoek. Zo niet,
dan kunt u zich nu mentaal loskoppelen en wachten op plaatjes van Michael Jackson,
een dreigende moord en een hamster - want die beloof ik u! De rest van u wil ik nu
graag meenemen in mijn volgende stap: een schets van de evaluatiepraktijk binnen de
Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU. Wat doet zij op het vlak van
evaluatie?
Op papier erkent de Commissie het belang van het versterken van de evidence-base
onder Europese regelgeving (Radaelli & Meuwese, 2009, p. 639). Sterker nog, sinds
2001 voert zij een expliciet beleid gericht op het ontwikkelen van ‘betere regelgeving’
(Radaelli, 2007; Radaelli & Meuwese, 2009). Centraal in dit programma staat het streven naar effectiviteit: regelgeving die daadwerkelijk de maatschappelijke problemen op-
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lost die volgens burgers en politici op Europees niveau opgelost moeten worden (Europese Commissie, 2016b, p. 2). In de woorden van Commissievoorzitter Juncker: only by
focusing our resources on the issues where Europe can (…) deliver results (…) will we be able
to make Europe a better (…) place, (Europese Commissie, 2016a).
Opmerkelijk genoeg heeft de Commissie dit streven naar effectieve regelgeving
met name geconcretiseerd voor de voorfase van het Europese beleidsproces (Fitzpatrick,
2012, p. 477). Als vlaggenschip van haar Better Regulation programma heeft zij een ‘welhaast revolutionair’ (Allio, 2007) systeem van ex-ante evaluatie ontwikkeld: impact assessments van regelgeving voordat deze is vastgesteld (Renda, 2006). Voor alle voorstellen tot nieuwe regelgeving maakt de Commissie een inschatting van de verwachte
sociale en economische gevolgen, alsmede de impact op het milieu (Europese Commissie, 2005, p. 5).
De werkelijke gevolgen van regelgeving zijn er daarentegen bekaaid vanaf gekomen
(Europese Rekenkamer, 2010; Mastenbroek, Van Voorst & Meuwese, 2016), ondanks
herhaalde beloftes van de Commissie om alle belangrijke regelgeving ex-post te zullen
evalueren (Europese Commissie, 2000, p. 4; 2007, p. 22; 2012, p. 7; 2015, p. 255; Poptcheva, 2013, p. 2). Uit een recent onderzoek met PhD-student Stijn van Voorst bleek dat
de Commissie dit slechts voor 42 procent van de belangrijke Europese regelgeving heeft
gedaan (Van Voorst & Mastenbroek, 2017, p. 649).
Een tweede probleem is de kwaliteit van veel Europese wetsevaluaties. Een metaevaluatie liet zien dat de helft van de Europese ex-post wetsevaluaties uitgevoerd in de
periode 2000-2012 onvoldoende scoorde op basale methodologische criteria, zoals betrouwbaarheid en methodologische verantwoording (Mastenbroek et al, 2016, pp.
1340-1341). Ook werden veel onderzochte evaluaties niet openbaar gemaakt (ibid, p.
1342), hetgeen leren en verantwoording bemoeilijkt.
Al met al gaapt er dus een gat tussen de ambities en de praktijk van Europese expost wetsevaluatie - al moeten we opmerken dat de meeste nationale overheden ook
worstelen met het realiseren van systematische ex-post wetsevaluatie (Malyshev, 2006,
p. 297; OECD, 2015, p. 130). U mag zichzelf de vraag stellen, of u het glas in de Europese Unie halfvol of halfleeg vindt.
Deze wisselende resultaten leiden tot de volgende vraag: waarom blijven (goede)
ex-post wetsevaluaties vaak uit? Volgens sommigen komt dit door de grote methodologische complexiteit van evaluatieonderzoek in een EU van 28 lidstaten (Fitzpatrick,
2012). Vanuit methodologisch perspectief is deze argumentatie echter niet goed houdbaar. Het evaluatieonderzoek ontstond namelijk ooit in de VS. Het Amerikaanse federale stelsel bood namelijk een rijkdom aan natuurlijke experimenten (Stame, 2008):
vergelijkingen tussen staten met andere regelgeving, of juist met dezelfde regelgeving
maar net iets andere omstandigheden. De EU biedt een vergelijkbare federale setting.
Idealiter kun je effectiviteit in zo’n systeem veel beter onderzoeken dan in een en dezelfde lidstaat het geval zou zijn. De diversiteit in de EU is dus juist een pre voor evalu-
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atie, in plaats van een belemmering, al moet opgemerkt worden dat evaluatie toch lastig kan zijn, bijvoorbeeld als belangrijke data ontbreken of als regelgeving zeer complex
is.
Een tweede mogelijke reden voor het uitblijven van (goede) evaluaties is politiek
van aard. Evaluaties zijn niet altijd in het belang van politiek verantwoordelijken
(Bovens, ’t Hart & Kuipers, 2008, p. 322). Aan de ene kant willen of moeten zij
achterhalen hoe regels uitpakken in de praktijk. Aan de andere kant zijn zij vaak huiverig
voor evaluaties. Evaluaties die aantonen dat de meerwaarde van regelgeving gering is
kunnen namelijk juist een de-legitimerende functie vervullen (Derlien and Rist, 2002,
p. 441) en politiek gezag ondergraven. Stel bijvoorbeeld dat milieuzones in binnensteden
een verwaarloosbaar effect op de luchtkwaliteit blijken te hebben, dan zijn de rapen
gaar onder diegenen die met hun auto’s uit de stad verbannen zijn.
Ex-post evaluatie in een systeem van meerdere machthebbers - zoals de EU - is
extra riskant, omdat de ‘principalen’ die hun beleid willen evalueren op hun beurt verantwoording aan een (democratisch) forum af moeten leggen over datzelfde beleid.
Evaluaties kunnen in dergelijke meerlagige systemen volgens evaluatiewetenschapper
Evert Vedung (1997, p. 108), dan ook werken als een dagger in their own back: een dolkstoot in de rug van de machthebber, in dit geval de Europese Commissie. Dit kan een
reden zijn om af te zien van (goede) evaluaties, vooral aangezien de Europese Commissie volgens diverse wetenschappers een belang heeft bij het voortdurend uitbreiden van
Europese integratie (Majone, 2005, p. 65; Pollack, 1994). Recent zagen we hier nog een
fraai staaltje van. Toen het anti-Europese populisme tijdelijk in kracht leek te zijn afgenomen na de verkiezingen in Frankrijk en Nederland, stelde Commissievoorzitter Juncker (2017) in zijn State of the Union-speech voor om het Europese gaspedaal weer dieper
in te trappen.
Kortom, ondanks het democratisch belang van goede ex-post evaluaties van
Europese regelgeving, komen deze in de praktijk niet automatisch tot stand. Maar
gelukkig is daar de wetenschap nog. Wetenschappers kunnen door middel van objectief
onderzoek een vinger aan de pols houden door de praktijk van wetsevaluatie in de EU te
onderzoeken. Opvallend genoeg is dit nog maar mondjesmaat gebeurd. Mijn vakgebied,
EU studies, heeft uitgebreid aandacht besteed aan vier van de vijf fasen van het Europese
beleidsproces: de agendering, voorbereiding, besluitvorming en implementatie of
uitvoering van Europese regelgeving. Ex-post evaluatie is al die tijd het ondergeschoven
kindje geweest. Daarom ben ik samen met PhD student Stijn van Voorst en enkele
andere collega’s in dit gat gedoken (Mastenbroek et al, 2016; Van Voorst & Mastenbroek,
2017; Zwaan, Van Voorst & Meuwese, 2016). Als wetenschapper, gefinancierd met uw
belastinggeld, zie ik voor de komende jaren twee onderzoekslijnen.
Onderzoekslijn 1: onderzoek naar EU ex-post wetsevaluatie
Mijn eerste onderzoekslijn betreft het kritisch bestuderen van ex-post evaluatie. Zo wil
ik vaststellen in hoeverre ex-post evaluatie meer is dan ‘ritualistic evaluation’ (Rossi,
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Lipsey & Freeman, 2004, p. 20), ingegeven door de wens de legitimiteit van de EU te
verstevigen in plaats van serieuze analyses gericht op daadwerkelijk leren of het afleggen
van verantwoording. Concreet voorzie ik drie onderzoeken.
Ten eerste heeft het onderzoek met Stijn van Voorst laten zien dat de Commissie
regelmatig niet evalueert, ook als daar een wettelijke verplichting toe bestaat (Van
Voorst & Mastenbroek, 2017, p. 17). Ik zou graag ophelderen wat de redenen voor dit
gebrek aan naleving van evaluatieclausules zijn: ligt dit aan gebrekkige evalueerbaarheid door bijvoorbeeld complexe regelgeving of ontbrekende data? Of spelen hier voornoemde politieke motieven een rol? Nader onderzoek zal hier duidelijkheid in moeten
brengen.
Een tweede vraag is in hoeverre de gewenste leer- en verantwoordingsfuncties van
evaluaties in de praktijk daadwerkelijk tot stand komen. Eerder onderzoek (Zwaan et al,
2016) liet zien dat het Europees Parlement Commissie-evaluaties nauwelijks gebruikt
voor verantwoordingsdoeleinden. Dit lijkt te komen door wantrouwen: het Europees
Parlement zet, net als andere ingewijden, vraagtekens bij de objectiviteit van studies uit
de koker van de Europese Commissie (Poptcheva, 2013; Stern, 2009, p. 72). Deze observaties vragen om een systematische studie naar de percepties onder stakeholders over
objectiviteit en kwaliteit van EU-wetsevaluaties en de gevolgen hiervan voor het gebruik
van evaluaties.
Mijn derde onderzoekslijn is een kritische beoordeling van uitgevoerde wetsevaluaties. Deze lijn vloeit voort uit mijn eerdere bespiegelingen over de aard van Europese
besluitvorming - denkt u even terug aan die kameel. Door de vele belangen en het streven naar consensus is veel Europese regelgeving nogal diplomatiek van aard (Conseil
d’État, 1993, zoals geciteerd in Grønnegaard Christensen, 2010, p. 3). Veel Europese
richtlijnen en verordeningen kennen vage doeleinden, interventies en werkingsmechanismen. Dit diplomatieke karakter maakt het mogelijk dat nationale overheden de regels vaak verschillend interpreteren en toepassen. PhD-student Nora Dörrenbächer
(2018) beschrijft dit in haar proefschrift over de implementatie van Europese richtlijnen over asiel en migratie. Iets vergelijkbaars laat PhD-student Elena Bondarouk zien
voor de Europese richtlijn inzake luchtkwaliteit. Vier middelgrote Nederlandse gemeenten implementeerden bepalingen van deze richtlijn op zeer verschillende wijze,
afhankelijk van hun perceptie van het onderliggende beleidsprobleem (Bondarouk &
Liefferink, 2017), een proces dat in de literatuur wel customization (Thomann, 2015)
wordt genoemd.
In dergelijke situaties is evaluatieonderzoek lastig. Als we niet weten wat de precieze doelen of maatregelen zijn, of hoe deze maatregelen idealiter effect hadden moeten sorteren, hoe kunnen we dan achterhalen of de betreffende regelgeving heeft gewerkt zoals beoogd, en of deze effectief is geweest? In dit soort gevallen is een
zogenaamde positivistische aanpak van evaluatie, gericht op objectieve waarheidsvinding (e.g. Swanborn, 2007) maar beperkt bruikbaar. In plaats daarvan zou een evalua-
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tie op zijn minst moeten expliciteren wat volgens de evaluatieonderzoekers de beleidstheorie is. Nog beter zou zijn als de evaluatie responsief van aard is: een
effectiviteitsevaluatie zou dan een inventarisatie van de doeleinden, maatregelen en
werkingsmechanismen zoals geïnterpreteerd door betrokken actoren omvatten, en in
moeten gaan op onverwachte gevolgen en de wisselwerking met andere instrumenten
(Kassim & Le Galès, 2010, p. 8). En procesevaluaties moeten zich volgens deze gedachtegang wellicht niet richten op conformiteit van nationale maatregelen met de Europese regelgeving, zoals het leeuwendeel van de EU-wetsevaluaties doet (Mastenbroek et
al, 2016, p. 1339; Van Voorst & Mastenbroek, 2017, p. 644), maar op performance: de
mate waarin zij actoren in staat stellen beleidsproblemen op te lossen (Barrett, 2004,
zoals geciteerd in Thomann & Sager, 2017, p. 2).
Ik wil onderzoeken in hoeverre deze bottom-up aanpak wordt toegepast in evaluaties. Mijn inschatting is dat op dit vlak nog veel te winnen is. Mijn eerdere onderzoek
(Mastenbroek et al, 2016, p. 1341) wees uit dat slechts 9 procent van de door de Commissie uitgevoerde evaluaties een serieuze rol toekent aan stakeholders - een markante
stijlbreuk met het verder zeer inclusieve Europese beleidsproces (Richardson, 2015, p.
11).
Onderzoekslijn 2: eigen evaluatieonderzoek
Ik kom nu bij mijn tweede onderzoekslijn: het zelf verrichten van ex-post evaluatieonderzoek. Dat zal lastig blijken als het om de effectiviteit van Europese regelgeving gaat,
aangezien hier meestal zeer domeinspecifieke kennis voor nodig is. Het vereist bijvoorbeeld flink veel biologische expertise om te achterhalen hoe Europese natuurregelgeving de stand van bedreigde diersoorten beïnvloedt (zie bijvoorbeeld Van Veen, Sanders
& Broekmeyer, 2011). Hoe geweldig het mij ook lijkt om bijvoorbeeld hamsters of geelgorzen te tellen in het Limburgse heuvelland, dat laat ik liever over aan specialisten, in
deze zaal aanwezig.
Mijn meerwaarde als bestuurskundige ligt op een ander vlak: evaluaties van implementatie binnen de lidstaten als belangrijke voorwaarde voor het realiseren van
grensoverschrijdende doelen. Dit is geen overbodige luxe. Neem het recente dieselschandaal, dat liet zien dat nationale toezichthouders massaal hun ogen sloten voor
systematische overtreding van Europese emissienormen door grote Europese autofabrikanten (Europees Parlement, 2017). Of neem de signalen over grootscheepse fraude
met op Europees recht gebaseerde mestregelgeving (‘Het mestcomplot’, 2017). In eerdere onderzoeken heb ik laten zien dat nationale overheden ook als dat juridisch niet
mogelijk is, diverse strategieën hanteren om zich te onttrekken aan Europese verplichtingen (Mastenbroek, 2007; 2017) waar zij in veel gevallen zelf mee in hebben gestemd.
Uit eerdergenoemde survey blijkt dat slechts 42 procent van de Nederlandse ambtenaren het als hun plicht ziet Europees recht na te leven als dat botst met nationale beleidswensen- terwijl 89 procent van de respondenten aangaf het als hun algemene plicht te
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zien het recht na te leven, ongeacht de bron (Mastenbroek et al, 2016, p. 37).
In de toekomst wil ik een volgende stap op het vlak van EU-nalevingsonderzoek
zetten door onderzoek te doen naar de effectiviteit van instrumenten om de nationale
implementatie te bevorderen. Om precies te zijn ga ik onderzoek doen naar Europese
overheidsnetwerken zoals de vier milieunetwerken waar ik mijn rede mee begon. Zulke
netwerken bestaan inmiddels op bijna alle beleidsterreinen (Levi-Faur, 2011, pp. 818822): van milieu tot voedselveiligheid en van spoorveiligheid tot migratie. Zij richten
zich op het bevorderen van de nationale implementatie van Europese regelgeving. De
gedachte is dat de nationale leden van dit soort netwerken van elkaar kunnen leren en
door elkaar overtuigd of zelfs gedwongen zullen worden tot betere implementatie (Mastenbroek & Sindbjerg Martinsen, 2017).
Deze overheidsnetwerken symboliseren daarmee de paradox die centraal staat in
het Europese integratieproces: nationale staten streven naar meer integratie, zonder al
te veel zeggenschap naar het Europese niveau over te willen hevelen (Blauberger & Rittberger, 2014; Kelemen & Tarrant, 2011). In de literatuur is dan ook een debat gaande
over de effectiviteit van deze netwerken. Sommige wetenschappers zien ze als veelbelovende governance tools (Hobolth & Martinsen, 2013; Hofmann, 2008, p. 662; Maggetti
& Gilardi, 2014). Anderen stellen juist dat deze netwerken bewust zo zijn vormgegeven
dat zij een tandeloze tijger blijven (Kelemen & Tarrant, 2011, p. 926).
De vraag doet zich dus voor hoe deze netwerken functioneren en of zij daadwerkelijk effect hebben op de nationale implementatie van Europese regelgeving. Om terug te
gaan naar mijn eerdere voorbeeld: wat gebeurde er precies op dat congres van Europese
milieunetwerken? Gingen de honderden deelnemers inderdaad naar huis met nuttige
visitekaartjes, best practices en nieuwe inzichten? En veranderde dit alles de wijze waarop zij bijvoorbeeld illegale jacht of illegale afvaltransporten bestrijden? Deze vragen ga
ik de komende jaren onderzoeken met Dorte Sindbjerg Martinsen van de Universiteit
van Kopenhagen, gefinancierd door de Danish Council for Independent Research. Door
uitgebreid surveyonderzoek en sociale netwerkanalyse hopen wij te achterhalen of en
wanneer deze netwerken inderdaad meer zijn dan de som van hun nationale delen.
conclusie en dankwoor d
Het afgelopen half uur heb ik uitgelegd waarom ik het belangrijk vind dat Europese regelgeving serieus wordt geëvalueerd en waarom ik hier onderzoek naar doe. Vervolgens
heb ik twee onderzoekslijnen uit de doeken gedaan: onderzoek naar ex-postevaluatie
van Europese regelgeving en naar de effectiviteit van Europese overheidsnetwerken.
Hiermee ben ik aangekomen bij het laatste onderdeel van deze oratie: mijn dankwoord.
Want mijn carrière is hoe dan ook meer dan de som van vele delen.
Allereerst wil ik mijn erkentelijkheid betuigen aan het college van bestuur van de
Radboud Universiteit, dat mijn benoeming mogelijk heeft gemaakt. Het is een groot
genoegen te werken aan een universiteit die academisch ondernemerschap en excel-
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lentie stimuleert, zonder de mens achter de wetenschapper uit het oog te verliezen. Een
speciaal woord van dank gaat uit naar oud-decaan Managementwetenschappen Rob
van der Heijden, huidig decaan Paul Hendriks en de leden van de benoemingsadviescommissie voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld hebben.
Verder wil ik diegenen bedanken die op belangrijke momenten de rol van gids in
de wetenschap op zich hebben genomen. Een belangrijk leermeester was Bob Reinalda,
oud-docent politicologie, die mij met groot enthousiasme hielp de weg naar een wetenschappelijke carrière te plaveien. Bernard Steunenberg nam dat stokje met verve over, in
zijn hoedanigheid als promotor aan de Universiteit Leiden. Bernard, met je nieuwsgierigheid en scherpe analytische geest heb je een belangrijke voorbeeldfunctie voor mij
vervuld. Yvonne Benschop vervulde een cruciale rol in een lastige periode van mijn
carrière. Dank voor je wijze raad en je aanstekelijke enthousiasme!
Michiel de Vries en Sandra van Thiel: jullie ruimhartig, faciliterend leiderschap
heeft mij vleugels gegeven, waarvoor veel dank. Collega’s binnen bestuurskunde: jullie
bieden mij de nodige afleiding door gesprekken over het werk en actualiteit, maar ook
over belanghebbende onderwerpen als vogels, fietsen en elektrische auto’s. Intussen
zetten we samen de schouders eronder- een betere werkkring kan ik mij niet wensen.
Een speciaal woord van waardering gaat in dit kader uit naar Pieter Zwaan, met wie ik
al jaren enorm prettig en effectief samen optrek.
Henri de Waele, Tineke Strik, Sander Meijerink, Duncan Liefferink en vele anderen binnen het Institute for Management Research en Faculteit der Rechtsgeleerdheid:
samen geven we vorm aan multidisciplinaire samenwerking binnen EUROPAL. Daarmee vormen jullie een bron van inspiratie en verrijking. Samen zijn we meer dan de
som der delen!
Mijn werk bouwt voort op de inzichten van talloze collega-EU-wetenschappers,
velen van wie in deze zaal aanwezig. Ik wil hen bedanken voor de inspiratie en
constructieve uitwisseling. In het bijzonder wil ik Sebastiaan Princen en Esther Versluis
bedanken voor de zeer prettige samenwerking gedurende de jaren. Ik kijk uit naar het
volgende congres of artikel! And Eva Heidbreder, how great that you traveled all the way
from Magdeburg to attend this inaugural!
PhD-studenten Elena Bondarouk, Nora Dörrenbächer, Rob Krug, Stijn van
Voorst, ik ben jullie erkentelijk voor de inzichten en ervaringen die jullie me gebracht
hebben. Dat geldt ook voor de vele MA-studenten die ik heb mogen begeleiden bij inspirerende en vruchtbare onderzoeken.
Dan kom ik nu bij mijn privé-omgeving. Allereerst wil ik mijn vrienden en vriendinnen bedanken. Hoewel onze wegen zich soms scheiden, komen ze altijd weer samen,
in de Ooijpolder, een restaurant, of in café Jos, om ex durante het leven te evalueren.
Dank voor jullie vriendschap.
Mijn 91-jarige opa volgt deze gelegenheid via de livestream. Opa, hartelijk dank
voor uw interesse en niet-aflatende trots! Rogier, ooit hoop ik net zo relaxt als jij te
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worden. Sterker nog, ik begin daar straks meteen mee, bij de receptie! Dan ga ik nu de
opvoedingsstijl van mijn ouders evalueren, al is dat methodologisch wat uitdagend.
Maar toch… Dat ik hier nu sta is mede te danken aan hun jaren-zeventig-opvoedingsfilosofie van vrijheid, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Bij deze kwalificeer ik hun
benadering als effectief!
René, zonder jouw wijze raad eind 2010, had ik hier niet gestaan. Dank voor je
liefde, steun en relativeringsvermogen al die jaren. Tot slot kom ik bij onze drie fantastische kinderen. Roos, mijn grote zelfstandige doorzetter. Lodewijk, liefste jongen van
de wereld (en de Melkweg). Annabel, mijn grappige kunstenaartje… Dank voor de eindeloze gezelligheid en instant afleiding als ik ’s avonds de voordeur open doe.
Ik heb gezegd.
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