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“Why bother”?

• Core business politieke wetenschappen

• Cruciaal voor accepteren beleid (Scharpf)

• Opkomst Euroscepticisme, Brexit, ‘autoritaire enclaves’,…
(= disequilibrium)

• Lidstaten bevestigen ‘hun gehechtheid aan de beginselen van
vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden en van de rechtsstaat’ (Verdrag betreffende
de Europese Unie)
– Mário Soares
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 Is er een democratisch deficiet 
in de Europese Unie?

1. Vroege Europese integratie
– “Permissieve consensus” – het idee dat Europees beleid gedreven 

werd door vertegenwoordigers (politiek of niet-politiek) zonder 
afkeuring van de burger

2. Verdrag van Maastricht (1992) = start van ‘gecontesteerde 
beleidsvorming’ (Hooghe & Marks, 2009) of ‘onevenwicht’ 
(Hodson & Puetter, 2019)

3. Start van debat over “democratisch deficiet” (Vb. Frans-
Nederlandse afwijzing van de Grondwet voor Europa in 2005)



Wat is democratie? Een intuïtieve 
interpretatie 

 “Government of the people, by the people, for the people” –
A. Lincoln

 Van, door en voor de burger



Wat zeggen de politieke 
wetenschappen?

• Inputlegitimiteit
– Antwoord van de EU op de bekommernissen van burgers via 

vertegenwoordiging en participatie – resp. ‘van’ het volk , ‘door’ het volk
(Scharpf, 1970)

• Throughputlegitimiteit
– Verantwoording, transparantie en efficiëntebeleidsvorming – ‘met’ het 

volk (Schmidt, 2012)

• Outputlegitimiteit
– Effectiviteit van de politieke uitkomst - ‘voor’ het volk  (Scharpf, 1970)

• De twee termen zijn verwant, maar niet equivalent: legitimiteit kan
bestaan zonder democratie, maar een (functionerende) democratie is
per definitie legitiem door de input van de burger.



Heeft de EU steeds input nodig om 
een beslissing legitiem te maken?

 Sommige commentatoren gewagen van een ‘vals probleem’ of een
‘mythe’ (vb. Majone, 1996 /Moravscik, 2008)

• Het EU-beleid is volgens hen niet herverdelend (monetair beleid, 
chemicaliën, klimaat,…)
– De EU heft vooralsnog geen significante of directe taksen, maar is gebaseerd

op bijdragen, en is een ‘regulatory state’ (Majone, 1996)

• Bovendien
– Hoge democratische verantwoording in vergelijking met internationale

organisaties
– Het Europees Parlement = direct verkozen
– Hof van Justitie, Ombudsman, evenwicht tussen de instellingen > checks & 

balances

 De EU is output-legitiem en (te) democratisch



Heeft de EU steeds input nodig om 
een beslissing legitiem te maken?

• Maar: het behandelen van uitdagingen op EU-niveau
(Eurocrisis, klimaat,…) leidt onvermijdelijk tot een nood aan
democratische verantwoording

 De EU is geen audit-democratie (Lord, 2008), maar moet een
democratisch systeem van checks en balances zijn.



Wat zeggen de politieke 
wetenschappen?

• Criteria democratie (Schmidt, 2012)
– Demos
– Vrije en eerlijke verkiezingen
– Actieve participatie van de burger (politiek en burgerlijk, direct of indirect)
– Rechtsstaat (‘Rule of law’)

• De Europese Unie ligt ergens tussen een ‘staat’ en een 
‘internationale organisatie’ (sui generis)
– Quasi-federale staat/Coöperatief federalisme (Hix, 1994)
– Vertoont ook op vlak van vertegenwoordiging zo’n kenmerken
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Wat zeggen de politieke wetenschappen?

1. Demos
2. Input/actieve participatie burger, vrije en eerlijke 

verkiezingen
– Het Europees Parlement
– Nationale Parlementen
– De Europese Raad & de Raad van de Europese Unie
– De Europese Commissie

3. Rechtsstaat



Demos
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Een complexe realiteit

• ‘Geen-demos’ vs. ‘Verschillende demoi’

• Systeem op verschillende niveaus (+ plaats waar natie-
vorming (18e-19e E) sterk gevorderd was op het moment 
dat de EU werd opgericht)



Een complexe realiteit

• ‘Geen-demos’ (Grimm, 1995)
– Afwezigheid van één volk leidt tot afwezigheid burgerschap, en dus van 

(burgerlijke en ook politieke) participatie
– Afwezigheid van een ‘Europese media’ en ‘publieke sfeer’
– Geen gemeenschap en loyaliteit op Europees niveau
– De EU is per definitie ondemocratisch

• Maar: dat is wat kort door de bocht
– Wat met Zwitserland, België, Groot-Brittanië, de VS in 19e E
– Wordt historisch opgebouwd, belang partijen

(Burssens & Sinardet, 2009)
– Normatief: ‘Er moet een demos zijn voor goede

vertegenwoordiging’



Een complexe realiteit

• ‘Ontluikende demos’ (Risse, 2014)
– Dubbele identiteit + ‘Europeanisering’
– De twee zijn niet exclusief; verdere politisering zal leiden tot ofwel 

de uitbouw, ofwel een tegenreactie.
– Hangt af van beleid en communicatie

• Demoi-cratie
– Aanwezigheid van verschillende demoi

• Die moeten functioneel zijn en deel kunnen nemen aan Europees niveau
• Rol van zowel Europees Parlement als de nationale parlementen

– Sterke interactie van de demoi met het Europees niveau 
noodzakelijk

– Afwezigheid van een Europese demos is geen probleem



Input/actieve participatie 
burger, vrije en eerlijke 

verkiezingen

2



Het Europees Parlement
• Vrije en open verkiezingen
• Indirecte burgerparticipatie
• En toch:

Voter turnout in the European Parliament Elections in 
the European Union (EU) from 1979 to 2019

- Tweede-ordeverkiezingen 
(second order elections - Reif 
and Schmitt, 1980)
- Lage opkomst - regerende 
partijen verliezen - kleine 
partijen winnen
- Dalende opkomst deels te 
verklaren door toetreding
- Zien we een kanteling?*

*Zie Angelucci, De Sio & Paparo, 2020 (laatste slide)

Bron: Statista (zie laatste slide voor link)



Bron: Reconnect-
Europe (zie laatste 

slide)



Nationale parlementen

• Gele en oranje kaarten
– Verdrag van Lissabon
– Controle op subsidiariteit
– Gele (1/3) en oranje (1/2) kaarten
– Mei 2012: eerste gebruik (recht op staking)
– In totaal: 3 gele kaarten

• Rol van de nationale parlementen zou versterkt kunnen 
worden (zie voorheen)
– Erg divers niveau van toezicht en inspraak in EU-beleid in 

verschillende lidstaten



De Europese Raad en de Raad van de 
Europese Unie

• Indirecte participatie

• Premiers en ministers
• Zetten de grote lijnen uit (Europese Raad) + directe

impact op Europese wetgeving (Raad van de Europese
Unie)

• Transparantie? – ‘Two-level games’
• Toch zien we ook hier een indirecte input vanwege de 

burger, in lijn met de ‘demoi’



Het buitenbeentje: de Europese 
Commissie

• Democratische controle door de lidstaten en het 
Europees Parlement
– Aanwijzing College en Voorzitter (Spitzenkandidaten), 

budget, toename van de gewone wetgevingsprocedure
 Eén van de meest gecontroleerde uitvoerende machten 

(Magnette, 2003)

• Burgerinitiatief (European Citizen’s Initiative)
– Directe participatie
– Vrij lage impact (slechts 6 voorstellen succesvol)



Het buitenbeentje: de Europese 
Commissie

• Spitzenkandidaten
– Sinds 2014, ‘presidentialisering’ van de voorzittersverkiezing
– Juncker vs. von der Leyen
– Manfred Weber vs. Emmanuel Macron
– 383 stemmen (374 nodig)



Wat als de EU buiten haar 
standaarbeleid gaat? 

De ECB na de eurocrisis

• De ECB moet in principe enkel de stabiliteit verzekeren
– Eens haar rol en procedures (nauw) zijn vastgesteld, moet ze dus 

niet democratisch ‘verkozen’ worden of direct verantwoording 
afleggen, wel integendeel

– In (sinds) de crisis: uitzonderlijke rol toegekend
• Veranderende mandaten: dichter bij fiscaal beleid, bv. ‘no bail out’ (Högenauer 

& Howarth, 2019) > probleem voor democratische legitimiteit
• Publieke weerstand tegen beleid (vb. Italië, Griekenland, maar ook Duitsland)

– Twee opties: ofwel terug naar nauwer mandaat, ofwel nood aan 
verhoogde democratische verantwoording



Waarom de EU een functionerend 
democratisch systeem is.

• Criteria van een ‘traditionele’ democratie grotendeels voldaan
– Het is een vrij goed uitgebouwd systeem van vertegenwoordiging (in de 

verschillende instellingen, maar ook nationaal)
– Er zijn checks & balances
– Uitdaging van meerdere ‘demoi’ en mankementen vertegenwoordiging

• In comparatief perspectief vertoont de EU veel gelijkenissen (zowel 
qua sterktes als gebreken) met de VS, Zwitserland (Zweifel, 2002)

 Maar, er zijn uitdagingen.



Rechtsstaat
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Een onverwacht democratisch 
deficiet

• Kopenhagen-criteria: een Unie van democratieën
• De Europese Unie heeft een democratisch deficiet, maar niet hetgeen 

we dachten (Kelemen, 2017)

 De EU kan enkel democratisch zijn als een Unie van democratieën; 
‘autoritaire enclaves’ vormen een grotere bedreiging dan de mogelijke 
manko’s in het system

 De EU kan en mag zich niet lenen tot het (indirect) steunen van 
autoritaire regimes op het niveau van de lidstaten



Een onverwacht democratisch 
deficiet

• Comparatieve studies: autoritaire enclaves persistent
– Transfers van het hoger niveau (waar de autoritaire partij aanwezig is) 

versterkt
– Waar in andere voorbeelden oppositiepartijen via het hoger systeem

direct steun krijgen, is dit niet mogelijk in de EU*
– Doordat de autoritaire partij aanwezig is in het Europees Parlement, de 

Raad en Europese Raad, is actie ondernemen moeilijk

• Extra democratisering op de verkeerde plaats (door versterking
Europese partijen) kan dus leiden tot ongewenste effecten op 
nationaal niveau.

*Article 7 of Regulation (EC) No. 2004/2003 of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003.



Een onverwacht democratisch 
deficiet

• Recent: Europese meerjarenbegroting (2021-2027) –
lange discussie over clausule

– EU zou betalingen aan een land kunnen stoppen indien de 
criteria van een rechtsstaat worden geschonden

– Beslissing: clausule opgenomen, maar kan aangevochten worden
voor het Europees Hof van Justitie en treedt in afwachting nog
niet in werking

– Gaat (mogelijk/wellicht) pas in voege binnen maanden/jaren – tot 
een derde van de termijn?



Een onverwacht democratisch 
deficiet

• Tegelijk: HvJ behandelt zaken over rechterlijke onafhankelijkheid (2 
tegen Polen, 1 Hongarije)

• Er wordt dus actie ondernomen, en wel aan de basis van het 
probleem: autoritaire partijen zullen hun steun moeilijker kunnen 
consolideren 

• Maar de uitkomst is onduidelijk – wat wordt het antwoord van het 
Hof van Justitie? Wordt het mechanisme in werking gezet? Hoe 
reageren Polen en Hongarije in dat geval?



Conclusie: Is de Europese Unie 
democratisch?

 Om verschillende redenen: ja
 Relatief uitgebouwd systeem van vertegenwoordiging en 

verantwoording
 Een complex systeem van verschillende ‘demoi’
 Vooral op het nationale niveau (parlementen, transparantie 

onderhandelingen Raad) liggen mogelijkheden

 Recente uitdagingen tonen aan dat een democratisch 
systeem onderhoud nodig heeft



Extra Bronnen
• https://reconnect-europe.eu/blog/participation-in-european-parliament-elections-

is-it-all-about-timing/
• https://www.statista.com/statistics/300427/eu-parlament-turnout-for-the-

european-elections/
• Angelucci, D., De Sio, L., & Paparo, A. (2020). Europe matters… upon closer 

investigation: a novel approach for analysing individual-level determinants of vote 
choice across first-and second-order elections, applied to 2019 Italy. Italian Political 
Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, 1-16.

• Zweifel, T. (2002), ‘... Who is Without Sin Cast the First Stone: The EU’s Democratic 
Deficit in Comparison’, Journal of European Public Policy, 9(5): 812–40.

• Bursens, P., & Sinardet, D. (2009, April). Democratic Legitimacy in Multilevel Political 
Systems: The European Union and Belgium in Comparative Perspective. In EUSA 11th 
Biennial International Conference, Los Angeles (pp. 23-25).
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