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1. INLEIDING 

 

In de afgelopen decennia is er veel geschreven over de verhoudingen tussen de Europese 

Unie (EU) en de Gulf Cooperation Council (GCC). Op politiek en economisch terrein 

hebben vele initiatieven tussen beide regio’s het licht gezien, variërend van een 

strategisch partnerschap, pogingen tot het creëren van een vrijhandelszone en het 

opzetten van een ‘Euro Arabische dialoog’. Maar ondanks de roep van Europese politici 

en intellectuelen om de samenwerking met de Golfregio op politiek en economisch 

terrein te intensiveren, gaapt achter de rituele retoriek van menig EU-GCC communiqué 

een ‘institutionele leegte’. De samenwerking blijkt hoofdzakelijk te berusten op ‘ad-

hoc’achtige verbanden met een weinig duurzaam karakter: de ‘Euro Arabische dialoog’ – 

opgericht als politiek gebaar van verzoening na de oliecrisis in 1973 - hield in 1989 op te 

bestaan zonder dat er aanwijsbare resultaten waren geboekt. De lancering van de 

‘Cooperation Agreement’ in 1989 tussen de EU en de GCC bracht weliswaar een nieuw 

momentum in de EU-GCC verhoudingen, maar de beoogde samenwerking op gebied van 

defensie, onderwijs en wetenschap is niet van de grond gekomen. De onderhandelingen 

over een vrijhandelsakkoord (VHA) – die volgens officiële bronnen al 18 jaar gaande zijn 

- vormen feitelijk de laatste restanten van een ambitie om een omvangrijker raamwerk tot 

stand te brengen.  

 
1.1 Vraagstelling 

Waarom komt de samenwerking tussen de EU en de GCC onvoldoende uit de verf? Is er 

sprake van politieke onwil of blijkt de sociaal-culturele kloof tussen Europa en het 

Arabische schiereiland onoverbrugbaar? Is Europa te verdeeld om één 

gemeenschappelijke lijn te formuleren ten aanzien van de Golfregio of staat het 

onderlinge wantrouwen tussen de GCC staten samenwerking met de EU in de weg? Botst 

de GCC opvatting van ‘neutrale’ economische coöperatie door middel van een 

vrijhandelsakkoord (VHA) met het politieke streven van Europa om mensenrechten en 

democratie te bevorderen met behulp van alomvattende ‘strategische partnerschappen’?  
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De reikwijdte van mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de betrekkingen 

tussen de EU en de GCC. De vraagstelling die in het mijn studie centraal staat, is waarom 

de samenwerking tussen de EU en de GCC stagneert.  

 

1.2 Hypothese 

Naar aanleiding van mijn verblijf aan de Nederlandse ambassade in Saudi-Arabië – in 

politiek en economisch opzicht de machtigste speler binnen het GCC blok – heb ik de 

betrekkingen tussen de EU en de GCC ‘dicht bij het vuur’ kunnen bestuderen. In de 

voetsporen van de Rankeriaanse traditie ‘bloss zeigen wie es eigentlich gewesen’, heb ik 

een beroep kunnen doen op een groot aantal primaire bronnen. De vele interviews met 

betrokkenen uit kringen van Europese en Saudische beleidsmakers en diplomaten, 

hebben mij in staat gesteld een helder beeld te construeren van de recente EU-GCC 

geschiedenis. 

 

De hypothese op basis waarvan ik mijn onderzoek heb uitgevoerd in Saudi-Arabië, is dat 

er weinig gemeenschappelijkheid bestaat tussen de EU en de GCC over de aard en 

operationalisering van de onderlinge samenwerking. Hoewel de verschillende 

(deel)aspecten van de moeizame coöperatie in de recente geschiedenis zijn bestudeerd, 

ontbreekt een alomvattende analyse waarmee zowel de beperkingen van de EU als van de 

GCC kunnen worden verklaard.  

 

Mijn aanname over de beperkte gemeenschappelijkheid tussen de EU en GCC, is 

gestructureerd in de zogenaamde ‘common ground analyse’. De analyse is opgebouwd uit 

een drietal indicatoren waarmee de mate van politieke en economische 

gemeenschappelijkheid tussen de EU en de GCC inzichtelijk wordt gemaakt. De common 

ground analyse en de hieraan verbonden indicatoren zullen in het volgende hoofdstuk 

worden toegelicht. 

 

1.3 Opbouw 

Hoofdstuk twee beslaat het theoretische kader, waarin de recente wetenschappelijke 

literatuur over de EU-GCC betrekkingen bondig wordt besproken. Nadat de 
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tekortkomingen in de recente wetenschappelijke literatuur zijn benoemd, zal ik de 

‘common ground analyse’ presenteren. Deze analyse bestaat uit een drietal indicatoren: 

belangenconfiguratie, politieke systeemconsensus en regionale integratiegraad. Aan de 

hand van deze indicatoren zal de substantie en het draagvlak voor samenwerking worden 

getoetst. Door het gebruik van deze indicatoren, beoog ik de complexiteit van de 

stuwende politieke, economische en institutionele krachten achter de samenwerking 

tussen de EU en GCC te doorgronden.  

 

Hoofdstukken drie en vier richten zich op de historische ontwikkeling van regionale 

samenwerking binnen respectievelijk de GCC en de EU. In hoofdstuk drie wordt de 

historische context besproken waarbinnen de GCC tot stand is gekomen evenals de 

manier waarop de GCC staten zich hebben georganiseerd. In hoofdstuk vier wordt de rol 

van de EU in de GCC regio vanuit historisch perspectief toegelicht. Tevens komen in dit 

historische overzicht de (gemeenschappelijke) Europese drijfveren aan bod die de 

aanwezigheid op het Arabische schiereiland rechtvaardigen. Hoofdstuk vijf besteedt 

aandacht aan de interregionale samenwerking tussen de EU en de GCC. De 

samenwerking tussen de EU en de GCC wordt in kaart gebracht aan de hand van de 

indicatoren en geoperationaliseerd door middel van de recente geschiedenis van de VHA 

onderhandelingen. Op basis van mijn hypothese, de bevindingen ten aanzien van 

(inter)regionale samenwerking en met behulp van de common ground analyse, zal de 

conclusie antwoord geven op de vraag waarom de samenwerking tussen de EU en de 

GCC stagneert.  
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2. THEORETISCH RAAMWERK  

 

“In the Middle East, it sometimes feels as if no event in history has a finite end, a 

crossing point, a moment we can say: ‘stop enough, this is where we will break free’’’. 1 

 

         - Robert Fisk 

 

In dit hoofdstuk zal het theoretische raamwerk worden weergegeven dat als een rode 

draad door het onderzoek loopt. Hiertoe volgt eerst een beknopt overzicht van de recente 

literatuur, de zogenaamde ‘status questionis’. Vervolgens zullen de tekortkomingen in de 

recente wetenschappelijke bevindingen worden besproken. Tot slot zal de common 

ground analyse worden gepresenteerd, waarmee ik beoog invulling te geven aan de 

‘blinde vlek’ in het academische debat.  

 

2.1 Status Questionis 

In 2007 verweten Richard Young en Ana Echagüe – verbonden aan het FRIDE instituut – 

dat in Europa iedere strategische notie ontbrak over de GCC. In hun publicatie komen 

Young en Echagüe tot de slotsom dat ‘despite the GCC’s importance for energy security 

and its centrally to post-9/11 counter terrorism, the EU has attached little priority to the 

region and has seen its influence gradually marginalised’2. Het is misschien begrijpelijk 

dat Young and Echagüe met hun sombere analyse tegenwicht proberen te bieden aan 

‘those today celebrating how the EU has apparently developed into an influental, post-

modern superpower’3. Hoewel Young en Echagüe uitvoerig beschrijven welke kansen 

een goede relatie met de GCC de EU zou kunnen bieden, is hun antwoord onvolledig op 

de vraag waarom de ‘strategische notie’ aan de EU zijde ontbreekt. Een helder overzicht 

van de huidige Europese belangen in de GCC regio – en niet alleen de mogelijke 

strategische meerwaarde van intensieve samenwerking – wordt niet gegeven.  

 

                                                 
1 R. Fisk, ‘The great war for civilization’, (New York, 2006) xxi 
2 R. Youngs, A. Echagüe, ‘Europe and the Gulf: strategic neglect’, Studia Dilpomatica, vol. LX (2007) 
41 
3 Ibidem, 41 
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Abdullah Baabood en Geoffrey Edwards (2007) delen de constatering van Young en 

Echagüe – ook in hun ogen wordt de strategische waarde van de Golfregio op het gebied 

van energiezekerheid en anti-terrorisme schromelijk onderschat. Baabood en Edwards 

komen tot de conclusie dat de ‘buitenlandse politiek’ van de EU in de Golfregio tot een 

paradoxale situatie heeft geleid: de EU deed in 2004 een voorstel om een strategisch 

partnerschap met de GCC staten te sluiten, maar de GCC staten weigerden: zij willen 

alleen praten over toekomstige politieke samenwerking als er sprake is van een 

vrijhandelsakkoord.4 Het gevolg van deze ‘impasse’ is dat zowel de GCC staten als de 

EU lidstaten terugschieten in klassieke bilaterale reflexen. Volgens de auteurs blijft 

hierdoor het diplomatieke initiatief namens de EU liggen bij de Europese mogendheden 

met een lange traditie van bilaterale betrekkingen in de Golfregio, waartoe Groot-

Brittannië en Frankrijk als belangrijkste spelers worden gerekend. Baabood en Edwards 

schetsen een interessant beeld van het ‘bilaterale mijnenveld’ waarin de EU moet 

opereren. De slepende VHA onderhandelingen vormen voor de GCC staten een 

permanente bron van onvrede en frustratie, waarmee verregaande samenwerking met de 

EU wordt geblokkeerd. Maar de ‘bilaterale reflexen’ aan de GCC zijde ondermijnen de 

positie van de EU in de regio (ten gunste van enkele EU grootmachten) waarmee het 

potentiële vrijhandelsakkoord alleen maar schade wordt berokkend. Het is jammer dat 

Baabood en Edwards de invloed van de interactie tussen de Europese lidstaten en de 

Europese Commissie op de voortgang – of stagnatie – van de VHA onderhandelingen 

niet verder hebben uitgewerkt.         

 

In zijn analyse over de EU-GCC relaties, komt Gerd Nonneman (2006) tot een heldere 

conclusie – waarmee hij zich aansluit bij de bevindingen van Baabood en Edwards in 

2007: de EU is volgens hem onvoldoende toegerust om de betrekkingen met de GCC 

regio vorm te geven. ‘The dualistic nature of the EU system with regard to foreign policy, 

has shaped the EU external representation, decision making procedures, instruments and 

implementation (…) thus, the EU remains a ‘clearing house of different interests rather 

                                                 
4 A. Baabood, G. Edwards, ‘Reinforcing Ambivalence: the interaction of the Gulf States and the European 
Union’, European Foreign Affairs Review, vol. 12 (2007) 542, 543 
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than an unitary factor’5, aldus Nonneman in zijn analyse. Nonneman rekent genadeloos af 

met de in zijn ogen academische luchtfietserij van het ‘civilian power Europe idea’. Dit is 

gebaseerd op de gedachte -  zoals geopperd door Antkiewicz en Momani – dat de EU als 

economische grootmacht druk zou kunnen uitoefenen om de waarden van de Europese 

‘civil society’ (zoals mensenrechten en democratie) te verspreiden in minder 

‘gedemocratiseerde’ delen van de wereld. ‘The economic and political interests and 

foreign policy roles of the member states of both sides, the structural limitations of both 

organizations when it comes to external relations and the fact that maintaining bilateral 

relations with the GCC states is not seen as ‘costly’ for individual EU actors, the nature 

and the style of the Gulf leaders diplomacy; and the role of the US. This results in the 

continued prevalence of bilateral over multilateral relations’, aldus Nonneman.6 De 

analyse van Nonneman is buitengewoon interessant, omdat het de relatief zwakke positie 

van de EU in de Golfregio verklaart in termen die inherent zijn aan de structuur van het 

Europese politieke systeem. Maar als het Europese politieke systeem - gezien zijn aard en 

structuur - niet is toegesneden op het aanknopen van duurzame betrekkingen met de GCC 

regio, roept dit de vraag op hoe de politieke systemen in de GCC staten zijn 

georganiseerd en hoe de GCC als ‘regionale organisatie’ functioneert. Nonneman legt in 

zijn analyse de nadruk op de ‘dualistic nature’ van de EU en laat de vragen over de 

politieke structuren en gedragingen in de GCC grotendeels onbeantwoord.   

 

John Duke Anthony - president van de National Council on U.S. Arab Relations – heeft 

in een tweetal uitgaven van de Gulfwire rapportenreeks aandacht besteed aan de 

institutionele inrichting van de GCC en de politieke systemen in de Golfmonarchieën 

(2004). Duke Anthony constateert dat de GCC als regionale organisatie nauwelijks kan 

handelen namens de zes lidstaten: ‘The single greatest constrain upon the GCC in terms 

of realizing its vision and mission is (…) that it is not a supranational authority’.7 Duke 

Anthony benoemt daarnaast enkele eigenschappen van de politieke systemen in de GCC 

staten. In de zes lidstaten zwaaien (semi)absolute monarchen de scepter en – ondanks hun 

                                                 
5 G. Nonneman, ‘EU-GCC relations: dynamics, patterns and perspectives’, The International Spectator, 
vol. 3 (2006) 65 
6 Ibidem, 72 
7 J.D. Anthony, ‘The Gulf Cooperation Council: constraints’, GulfWire (10 januari 2004) 3 
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‘absolute’ macht -  streven zij voordurend naar consensus om een fragiele balans tussen 

verschillende tribale groeperingen te handhaven. De belangrijke rol die in de GCC staten 

wordt toegedicht aan consensus, vindt zijn oorsprong in de tribale cultuur van autonome 

stamvergaderingen. Deze ‘afstemming’- die tussen de machthebbers en de  verschillende 

groeperingen in de samenleving plaatsvindt - maakt de politieke systemen in de GCC 

staten volgens Duke Anthony intrinsiek ‘risicomijdend’ en dit werkt 

‘implementatievertraging’ van genomen besluiten in de hand. Het karakter van de 

Golfmonarchieën en hun stijl van regeren, vertaalt zich in de manier waarop de regionale 

samenwerking is georganiseerd. ‘The GCC (…) is ill-suited either to initiate palpable 

rapid action beyond the issuance of a rhetorical resolution or to confront issues as 

decisively and effectively with regard to having a substantive impact as certain 

challenges might require’.8  

 

2.2. Tekortkomingen in het academische debat 

Zoals we hebben gezien zijn verschillende knelpunten in de betrekkingen tussen de EU 

en de GCC vanuit diverse invalshoeken benaderd door een keur aan auteurs en 

onderzoekers. Richard Young en Ana Echagüe richten zich op de geopolitieke en 

strategische veronachtzaming van de GCC regio door de EU. Abdullah Baabood en 

Geoffrey Edwards benoemen de moeilijkheden voor de EU en GCC om te opereren in 

een bilateraal krachtenveld, omdat de bilaterale belangenbehartiging van de lidstaten het 

mandaat van de regionale organisaties ondermijnt. Intensieve bilaterale betrekkingen 

tussen individuele EU en GCC lidstaten frustreren de samenwerking tussen de EU en de 

GCC als regionale blokken, aldus hun boodschap. De studie van Nonneman analyseert de 

beperkingen van het Europese politieke systeem om een coherente buitenlandse politiek 

in de GCC regio te realiseren. John Duke Anthony – die gezien zijn functie als president 

van de National Council on U.S. Arab Relations feitelijk weinig affiniteit heeft met de 

EU positie in de GCC regio – geeft indirect antwoord op de vraag die Nonneman opwerpt 

en beschrijft de kenmerken van het politieke systemen in de GCC staten. 

 

                                                 
8 Ibidem, 3 
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Wat de bijdragen van de auteurs gemeen hebben, is dat de problemen in de EU-GCC 

relaties als ‘geïsoleerde objecten’ worden behandeld. De geostrategische waarde van de 

GCC regio voor de EU, het spanningsveld tussen bilaterale en interregionale krachten, de 

politieke systemen in de GCC en respectievelijk de EU: feitelijk zijn het allemaal losse 

stukjes in de grote puzzel van de stagnerende EU-GCC betrekkingen. Om de puzzel te 

kunnen leggen, hebben we één alomvattende benadering nodig die alle aspecten in zich 

bergt. 

 

2.3 De common ground analyse 

Mijn onderzoek naar de stagnatie van de betrekkingen tussen de EU en de GCC, gaat uit 

van de hypothese dat er te weinig ‘gemeenschappelijkheid’ bestaat tussen Europa en de 

GCC. Om deze aanname inzichtelijk te maken, heb ik de zogenaamde ‘common ground’ 

analyse geformuleerd. Het uitgangspunt van de common ground analyse is dat de 

effectiviteit van regionale en interregionale samenwerking afhankelijk is van de  politieke 

en economische gemeenschappelijkheid tussen de verschillende participanten. De mate 

van gemeenschappelijkheid wordt op basis van de volgende drie indicatoren vastgesteld: 

 

1. Belangenconfiguratie: in hoeverre zijn er gedeelde politieke en economische 

belangen aanwezig? 

2. Politieke systeemconsensus: in hoeverre en op basis van welke 

soevereiniteitsdefinitie vinden de verschillende politieke systemen aansluiting bij 

elkaar?  

3. Regionale integratiegraad: in hoeverre en op welke manier is vorm gegeven aan 

de regionale integratie? In het hoofdstuk over de regionale integratie tussen de 

GCC staten, is deze indicator opgedeeld in twee subindicatoren: politieke 

integratie en economische integratie. 

 

De common ground analyse zal in dit onderzoek op twee niveaus worden 

geoperationaliseerd door middel van toetsing aan de bovenstaande indicatoren. Het eerste 

niveau is de dimensie van regionale samenwerking en het tweede niveau is de dimensie  

van interregionale samenwerking.  
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Onder regionale samenwerking wordt de samenwerking verstaan binnen het regionale 

samenwerkingsverband. Dit betekent dat we zullen kijken naar de samenwerking tussen 

de zes GCC staten op het gebied van de betrekkingen met de EU. Vice-versa zullen we 

de samenwerking tussen de Europese lidstaten ten aanzien van de GCC regio analyseren. 

De regionale samenwerking is hoofdzakelijk intern gericht en richt zich op 

ontwikkelingen binnen het regionale blok.  

 

Het bestuderen van de regionale samenwerking in respectievelijk de GCC en de EU is 

belangrijk om de ontwikkeling van de relaties tussen de EU en de GCC te duiden. 

Wanneer er bijvoorbeeld binnen de GCC onenigheid bestaat over de vraag hoe de banden 

met Europa te bestendigen, dan is het aannemelijk dat dit gebrek aan consensus 

consequenties heeft voor de interregionale samenwerking tussen de EU en de GCC. Er 

bestaat dus een constante interactie tussen de regionale en interregionale dimensies van 

coöperatie.          

 

Het tweede niveau van toepassing is de interregionale samenwerking. De interregionale 

samenwerking is sterk extern gericht en spitst zich toe op de ontwikkelingen in de 

betrekkingen tussen de EU en de GCC. Als ‘testcase’ van de samenwerking zullen in 

hoofdstuk vijf de VHA onderhandelingen worden aangevoerd, die al ruim 18 jaar 

toonaangevend zijn voor de EU-GCC betrekkingen. 
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3. REGIONALE SAMENWERKING IN DE GCC 

 

‘Illustrative of how limited the GCC’s goals would be (…) is how the founding heads of 

state emphasized that even their commitment to consultation would be partial and 

selective rather than comprehensive’.9 

 

       - Dr. John Duke Anthony 

     President National Council US-Arab relations 

 

In dit hoofdstuk zullen we de regionale samenwerking in de GCC staten bespreken. Eerst 

wordt een beknopte historische context geschetst waarbinnen de GCC tot stand kwam. 

Vervolgens zullen we de regionale samenwerking aan de hand van de common ground 

analyse ontleden. De kenmerken van de regionale samenwerking tussen de GCC lidstaten 

zullen worden gestructureerd met behulp van de drie indicatoren. 

 

3.1 Historische achtergrond 

De oprichting van de GCC werd voornamelijk ingegeven door economische motieven en 

veiligheidsbelangen. Hoewel twee opvolgende oliecrises (1973 – 1979) een enorme 

instroom van buitenlands kapitaal tot gevolg hadden, slaagden de Golfstaten er niet in 

hun ‘petrol-economies’ te hervormen en te diversifiëren.10 In plaats daarvan vloeiden 

miljoenen ‘petro-dollars’ terug naar westerse ondernemingen om te kunnen voorzien in 

de ongecontroleerde consumptiedrift van de samenlevingen in de Golf. Toen begin jaren 

tachtig de wereldolieprijs daalde, moesten de Golfstaten met lede ogen aanzien hoe hun 

olie-inkomsten halveerden, van 145 miljard dollar naar 72 miljard dollar.11 De 

economische afhankelijkheid van olie – en daarmee van het Westen als grootste 

afzetmarkt – kreeg een veiligheidspolitieke dimensie toen in 1979 de Shah van Perzië ten 

val werd gebracht door Islamitische revolutionairen onder leiding van Khomeini. De VS 

verloor hiermee een belangrijke steunpilaar in de Golfregio. Iran had onder bewind van 

de Shah altijd een buffer gevormd tegen de Russische expansiedrift. Met de Sovjet 

                                                 
9 J.D. Anthony, ‘The Gulf Cooperation Council: strenghts’, GulfWire (20 februari, 2004) 11 
10 S. Hertog, ‘The GCC and arab economic integration: a new paradigm’, Middle Eastern Policy, 14 (2007) 
54 
11 J. Stork, ‘Prospects for the gulf’, Merip Reports, (1985) 4 
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invasie van Afghanistan in datzelfde jaar werd een nieuw geopolitiek hoofdstuk 

geopend.12 De Golfstaten konden zich niet langer verbergen achter het ‘Iraanse schild’13 

en ondervonden de destabiliserende krachten van Iraanse infiltranten die over de grens 

hun revolutionaire evangelie predikten. Tot overmaat van ramp brak in 1980 de eerste 

Golfoorlog uit tussen Irak en het revolutionaire regime, dat koud aan de macht was in 

Teheran. De Golfstaten steunden heimelijk de Iraakse regering en voorzagen het regime 

in Bagdad van miljarden leningen voor de aankoop van wapentuig.14 

 

Onder dit veranderende geopolitieke gesternte, de kwakkelende Golfeconomieën ten 

gevolge van een inzakkende olieprijs en het nijpende veiligheidsvraagstuk dat werd 

veroorzaakt door de Irak-Iran oorlog (eerste Golfoorlog), zochten de zes Golfstaten 

toenadering tot elkaar. Saudi-Arabië – dat in alle opzichten de andere vijf Golfstaten 

domineert – was zich terdege bewust van het feit dat de Golfregio demografisch en 

militair de mindere was van zowel Irak als Iran. Daarom besloten de zes Golfstaten 

(Saudi-Arabië, Qatar, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Oman) op 25 

mei 1981 tot de oprichting van de Gulf Cooperation Council (GCC). De regionale 

samenwerking moest zich voornamelijk richten op de coördinatie van het buitenlands 

beleid, veiligheidsaangelegenheden en oliepolitiek. Echter toen in 1982 de kansen aan het 

front ten gunste van Iran keerden, werd het de GCC lidstaten pijnlijk duidelijk dat de 

pogingen om het Islamitische regime met geweld uit het zadel te wippen, waren mislukt. 

Uit angst voor consolidatie van het nieuwe Iraanse bewind en de verspreiding van 

revolutionaire activiteiten in de Golfregio, besloten de GCC lidstaten de regionale 

samenwerking te versterken en uit te breiden tot het gebied van collectieve defensie.15  

 

3.2 Belangenconfiguratie 

De motieven achter de samenwerking tussen de GGC staten waren primair gericht op 

bieden van veiligheid. De ‘integratie’ tussen de GCC staten werd ingegeven door een 

politieke realiteit van behoudzucht. Tegen de achtergrond van revolutionaire dreiging uit 

                                                 
12 M. Riad, ‘Geopolitics and politics in the arab gulf states’, Geo Journal, (1986) 203 
13 Fischer Welt-Almanach, (Frankfurt, 1986) 
14 Stork, ‘Prospects for the gulf’, 4 
15 Riad, ‘Geopolitics and politics’, 202 
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Iran en de oorlog tussen Irak en Iran, waren de GCC staten feitelijk ‘tot elkaar 

veroordeeld’. Het veiligheidsrisico dat de steenrijke en relatief kleine Golfmonarchieën 

liepen in een onrustige geopolitieke omgeving, werd nogmaals bevestigd in 1991 toen 

Irak Koeweit binnenviel. Goed ingevoerde bronnen meldden dat Saddam Husein de 

belangrijkste Saudische olievelden in de Eastern Province had willen bezetten. De tribale 

machtsstructuren op het Arabische schiereiland zouden de Iraki’s vervolgens in de kaart 

hebben gespeeld en daarmee had Irak de Al-Saud familie – die lang niet bij iedere stam 

populariteit geniet – verder kunnen isoleren. Bovendien had Yemen honderdduizend 

troepen samengetrokken langs de grens met Saudi-Arabië. Hussein zou ongetwijfeld zijn 

geslaagd in zijn opzet, ware het niet dat westerse militaire actie het Iraakse leger tot staan 

wist te brengen. Bovendien weerhield de massale aanwezigheid van Amerikaanse en 

Britse militairen Yemen ervan Saudi-Arabië binnen te vallen, waarmee volgens 

Saudische diplomaten de voltrekking van dit scenario werd voorkomen. 

 

3.3 Politieke systeemconsensus: de Golfmonarchieën  

De (semi)absolute monarchieën in de Golfregio spelen een essentiële rol in de manier 

waarop de regionale samenwerking is gevormd en verklaart waarom GCC integratie 

verschilt van de Europese eenwording. Er bestaan tussen de GCC lidstaten verschillende 

gradaties van monarchaal absolutisme.16 Het Saudische koningshuis van Al-Saud is 

bijvoorbeeld het meest traditioneel en conservatief van alle Golf monarchieën,17 terwijl 

Koeweit en Qatar recentelijk enkele voorzichtige hervormingen hebben doorgevoerd die 

de besluitvorming enigszins moeten democratiseren.18 Ondanks deze ‘accentverschillen’, 

worden de monarchieën in de Golfregio gekenmerkt door enkele collectieve 

eigenschappen: 

 

• Een uitgebreid netwerk van prinsen vormt de bestuurslaag van het koninkrijk. In 

Saudi-Arabië lopen de schattingen over het aantal prinsen uiteen van 2000 tot 

                                                 
16 K. M. Pollack, ‘Securing the gulf’, Foreign Affairs, 82 (2003) 7 
17 W. Ochsenwald, ‘Saudi Arabia and the Islamic revival’, Middle Eastern Studies, 13 (1981)273  
18 G. Nonneman, ‘State of the art: Rentiers and Autocrats, Monarchs and Democrats, State and Society: The 
Middle East between Globalization, Human Agency, and Europe’, International Affairs, Vol. 77, 1 
(Januari, 2001), 150 
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8000.19 Deze groep mensen bezet vrijwel alle sleutelposities in het staatsapparaat, 

de veiligheidsdiensten en (staats)bedrijven en zij worden benoemd op basis van 

hun afkomst en loyaliteit. De kaste van aristocraten en bestuurders kenmerkt zich 

door intransparantie en is voor buitenstaanders moeilijk toegankelijk. Het 

machtsnetwerk bestaat uit verschillende cirkels. Prinsen die deel uitmaken van de 

binnenste cirkel (ongeveer 150)20 schurken dichter tegen de macht aan dan 

prinsen in de buitenste contreien. De prinsen hebben hun eigen patronage en 

clientèlenetwerken – die dwars door de verschillende machtscirkels snijden – en 

beconcurreren elkaar omwille van invloedrijke posities, macht en geld.21  

• Er bestaat een nauw bondgenootschap tussen de wereldlijke leiders (monarchie) 

en de geestelijk leiders (Ulama), waar traditioneel de legitimiteit van de 

monarchie op berust. In ruil voor autonomie in het religieuze domein, steunt de 

Ulama het wereldlijke leidersschap van de Koninklijke familie.22 

• De alliantie tussen de geestelijke leiders en het wereldlijke gezag heeft een 

verregaande versmelting van staat en religie tot stand gebracht. Voormalig koning 

Khalid – mede initiatiefnemer van de GCC – sprak tijdens de bestijging van de 

Saudische troon dat ‘Islamic law is and will remain our standard, our source of 

inspiration and our goal’.23   

• De Koran is niet alleen een leerstuk voor gelovigen, maar de geboden in de Koran 

hebben ook een ‘wettelijke’ status.  

• De (bestuurs)cultuur is nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Dit vindt mede zijn 

oorsprong in het feit dat er geen ‘rule of law’ bestaat. Het ‘recht’ is nauwelijks 

gecodificeerd (in Saudi-Arabië bestaat sinds 1992 wel een Basic Law, maar die is 

geworteld in de Koran).24 Er bestaan derhalve geen onafhankelijke instituties die 

een correcte toepassing van de wetgeving kunnen afdwingen. De absolute 

soevereiniteit berust bij de monarchie die middels persoonlijke banden en 

                                                 
19 L. Boer, ‘Saudi-Arabië, machtig in onmacht’, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 
Clingendael, (2004) 15 
20 N. Raphaeli, ‘Demands for reforms in Saudi-Arabia’, Middle Eastern Studies, 41 (2005) 529 
21 Nonneman, ‘State of the art’, 156 
22 Ochsenwald, ‘Saudi-Arabia and the Islamic revival’, 273 
23 Ibidem, 274 
24 Boer, ‘Saudi-Arabië, machtig in onmacht’, 12 
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contacten het land bestuurt. Door het ontbreken van een ‘rule of law’, zijn 

connecties essentieel om het ‘juridische gelijk’ te halen. Dit fenomeen 

manifesteert zich in vrijwel alle lagen van de samenleving, in het bijzonder in 

Saudi-Arabië. Voor het ‘regelen’ van uiteenlopende zaken (benoemingen, beurs- 

en subsidie aanvragen, maar ook in strafzaken) beroepen mensen zich niet op ‘een 

wet, richtlijn of regel’. Wie zaken gedaan wil krijgen, beroept zich op een 

‘patroon’: een hooggeplaatst contact uit het persoonlijke netwerk. Dit heeft tot 

gevolg dat buitenlanders – in het bijzonder de 15 miljoen gastarbeiders in de GCC 

staten – de facto rechteloos zijn omdat zij doorgaans geen contacten hebben in de 

samenleving en geen deel uitmaken van een patronagenetwerk. 

• Iedere prins(bestuurder) heeft (veel) financiële middelen nodig heeft om zijn 

netwerk van cliënten te ‘onderhouden’. De patronage- en clientèlestructuren 

werken corruptie, inefficiëntie en verkwisting in de hand. In Saudische kringen 

ging bijvoorbeeld het gerucht dat de voormalige minister van defensie een bedrag 

opstreek van 1,5 miljard euro ter ‘aanbesteding’ van een Britse defensieopdracht.  

• De monarchieën proberen legitimiteit bij de bevolking te kopen – ter compensatie 

voor het ontbreken van enige democratisering. Met behulp van de petro-dollars – 

die in grote hoeveelheden de GCC regio binnenstromen – financieren de 

machthebbers uitgebreide welvaartsprogramma’s voor hun onderdanen (variërend 

van gratis onderwijs, gezondheidszorg en vrijstelling van belastingen tot vakanties 

in het buitenland).25 De Saudische prinses Jawharat al-Sa’ud verwoordde dit 

‘legitimiteitsbeleid’ op paternalistische wijze: ‘We (Royal family) have collected 

you (the people) from the desert. Without us you would not have become human 

beings’26.   

 

Het monarchale concept van ‘regering’, ‘leidersschap’ en ‘soevereiniteit’ in de Golfregio 

lijkt in de verste verte niet op het Amerikaanse of Europese raamwerk van politieke 

systemen en structuren. Politiek is – hoewel dit afhankelijk is van de mate van 

absolutisme en dus per GCC staat verschilt – exclusief het domein van de koninklijke 

                                                 
25 H. van Baalen, lid tweede kamer, interview (17 maart 2008) 
26 Raphaeli, ‘demands for reforms’, 529 
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families. 27 De dynamiek van opvolging is bijvoorbeeld een verstrekkend fenomeen dat 

de stabiliteit van de regering voor langere of kortere tijd kan beïnvloeden. Qua stijl, 

belangen en afkomst verschillen de Golf monarchen van politieke leiders uit andere 

regio’s (in het bijzonder de nabijgelegen Levant, Arabisch Noord Afrika en de Nijl 

Vallei). In hun regeerstijl worden de politieke kopstukken sterk beïnvloed door de 

sociale, culturele en morele normen van het Arabische ‘heartland’. Zo wordt het 

bijvoorbeeld als uiterst ongepast ervaren om het beleid van een monarch uit een 

aangrenzende GCC staat openlijk te bekritiseren. De Amerikaanse Golfkenner Duke 

Anthony verwoordde de principes van de Golfmonarchen als volgt: ‘These are two 

particular pan-GCC practices: colsultation and consensus’.28 Dit heeft tot gevolg dat de 

GCC leiders in de openbaarheid veel meer ‘gemeenschappelijkheid’ aan de dag leggen 

dan feitelijk bestaat, om elkaar vervolgens achter de schermen tegen te werken. Het 

gebrek aan ‘open kritiek en debat’, leidt tot onverwachte conflictsituaties waardoor 

politieke onenigheid in rap tempo kan escaleren. In hoofdstuk vijf zullen we uitgebreid 

op dit fenomeen terugkomen, als we de bilaterale handelsakkoorden tussen de Verenigde 

Staten en enkele GGC lidstaten zullen bespreken.  

 

Zoals we hebben gezien, bestaat er tussen de zes Golfmonarchieën een grote mate van 

politieke systeemconsensus: de politieke structuren en bestuurspraktijken vinden 

aansluiting bij elkaar.  

De vraag is echter hoe regionale samenwerking gestructureerd kan worden als de 

soevereiniteit primair bij de monarch en zijn familie ligt. Laat dit ruimte voor de 

ontwikkeling van (semi) autonome instituties die de regionale integratie tussen de GCC 

staten kunnen stroomlijnen? Om dit vraagstuk te beantwoorden, zullen we kijken naar 

indicator 3, de regionale integratiegraad. 

 

3.4 Regionale integratiegraad: politieke integratie 

Op papier leest de GCC als een volwaardige regionale organisatie, opgetuigd met 

commissies, secretariaten en belast met een keur aan beleidszaken. In de preambule van 

                                                 
27 M. Herb, All in the family: absolutism, revolution and democracy in the Middle East (New York, 1999), 
23  
28 Anthony, ‘The Gulf Cooperation Council ’, 7 
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de oprichtingsakte leest het bestaansrecht van de organisatie als een sacrale 

bezweringsformule: ‘Being fully aware of the ties of special relations, common 

characteristics and similar systems founded on the creed of Islam which bind them and 

desiring to effect coordination, cooperation and integration between them  in all fields’. 

29  

De ‘Supreme Council’ (SC) is het hoogste orgaan dat wordt gevormd door de 

staatshoofden van de zes lidstaten.30 Het voorzitterschap van de SC rouleert op 

alfabetische volgorde van de Arabische namen van de lidstaten. De dagelijkse leiding van 

de GCC is in handen van de secretaris-generaal (SG), die door de SC voor een periode 

van drie jaar wordt benoemd.31 De zittingstermijn van de SG kan éénmaal worden 

verlengd. De SG is verantwoordelijk voor de coördinatie van de samenwerking tussen de 

lidstaten, verricht studies ten aanzien van belangrijke beleidsvraagstukken, rapporteert 

aan de SC over de voortgang van samenwerkingsprojecten, ziet toe op de implementatie 

en naleving van SC / MC resoluties en aanbevelingen door de lidstaten en heeft de 

dagelijkse leiding over het ondersteunende secretariaat in Riyad.32 De SG opereert in en 

buiten de Golfregio als het ‘gezicht’ van de GCC.   

 

De manier waarop de GCC in de praktijk werkt, ademt echter een sterk 

intergouvernementele – in het verband van de Golfregio is het wellicht passender om te 

spreken van een intermonarchale - geest. De ‘Supreme Council’ is volgens diplomatieke 

observanten feitelijk ‘de GCC’. Het vergelijken van de GCC met de EU is volgens een 

anonieme EU topdiplomaat in Riyad ‘appels met peren vergelijken’. Uit dezelfde bron is 

opgetekend dat is de organisatiestructuur van de GCC een ‘cosmetische kunstgreep’ is 

om zijn westerse partners op zijn minst het idee te geven dat er een institutioneel 

samenwerkingsverband bestaat. De SG van de GCC wordt gekozen door de 

staatshoofden van de lidstaten en het is niet verbazingwekkend dat de leidsman van de 

GCC voorkomt uit dezelfde patronage- en clientèlesystemen die de monarchen in staat 

                                                 
29 GCC Charter, preambule (Abu Dhabi, 1981)  
30 Ibidem, art. 7, 8   
31 Ibidem, art.14 
32 Ibidem, art.16 
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stellen hun macht uit te oefenen.33 Anders dan in de Europese Commissie, is het de SG 

niet toegestaan zelf initiatieven te nemen: hij treedt uitsluitend op als gezicht van de GCC 

wanneer er overeenstemming bestaat over beleidsplannen. Daarnaast is hij 

verantwoordelijk voor de ‘aansturing’ en rekrutering van het secretariaat dat in Riyad 

zetelt. Voor de rekrutering van personeel bevinden zich in de talrijke patronagenetwerken 

genoeg gegadigden. Het aansturen van het GCC secretariaat is echter andere koek. 

Ondanks het opgetuigde secretariaat dat is voorzien van verschillende organen en 

commissies, is de GCC volgens goed ingevoerde bronnen een ‘papieren tijger’. Achter de 

imposante gevel van het protserige GCC hoofdkwartier in Riyad, werken slechts 300 

mensen. Ter vergelijking: de Europese commissie in Brussel heeft de beschikking over 

een apparaat van 7000 ambtenaren – de medewerkers van de nationale ministeries die 

voor kortere of langere tijd aan Brussel worden ‘uitgeleend’ niet meegerekend. 

Diplomaten die onderhandelingsrondes tussen de EU en GCC hebben bijgewoond, lijken 

niet onder de indruk van de prestaties van het GCC secretariaat: ‘there is a secretariat to 

present a secretariat only’.34 

 

In zijn studie naar de betrekkingen tussen de EU en de GCC, typeert Rodney Wilson het 

GCC secretariaat als volgt: ‘One problem is the GCC’s secretariat’s inability to deliver 

on concrete matters given its lack of jurisdiction over its members in many of these 

fields’.35 Van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht van de individuele GCC staten 

naar de GCC als ‘supranationale autoriteit’ is geen sprake. In de GCC regio bestaan geen 

supranationale instituties. Ten eerste hangt dit samen met de absolute vormen van 

soevereiniteit die we in de Golfmonarchieën aantreffen. Ten tweede zijn de bestaande 

GCC ‘instituten’ (het GCC secretariaat en enkele ‘agentschappen’ zoals het Arab Bureau 

of Education for the Gulf States) volstrekt onvoldoende toegerust om vormen van 

supranationale autoriteit uit te oefenen en beleid tot stand te brengen – zelfs als de 

Golfmonarchen hiervoor ruimte zouden bieden. In plaats daarvan blijft het ‘beleid’ van 

de GCC hoofdzakelijk hangen op het niveau van congressen en conferenties. Het Arab 

Bureau of Education for the Gulf States richt zich bijvoorbeeld op het harmoniseren van 

                                                 
33 J. Stork, ‘Prospects for the Gulf’, 4 
34 Diplomaat EC, interview Riyad, (juni, 2008) 
35 Wilson, ‘The Gulf-EU trade relationship’, 11 
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de verschillende hoger onderwijssystemen in de regio. Dit wordt in de woorden van de 

director-generaal voornamelijk gedaan ‘by fostering the dialogue between various 

educational stakeholders in and beyond the Gulfregion’.36 Het bureau heeft echter geen 

eigen beursprogramma’s voor uitwisseling van studenten, geen eigen 

onderwijsprogramma’s en is zelfs niet in de positie om voorstellen te doen aan de 

ministeries van Onderwijs van de GCC staten. De Raad van Europa wordt door het 

Bureau als belangrijkste Europese gesprekspartner beschouwd, hoewel de Europese 

Commissie of het Europese parlement op het gebied van onderwijssamenwerking meer in 

de melk te brokkelen hebben.  

 

3.5 Regionale integratiegraad:  economische integratie  

De GCC heeft zich ten doel gesteld de economische samenwerking tussen de zes 

lidstaten verder te versterken. In 2005 vormden de GCC staten uiteindelijk een douane-

unie, nadat de streefdata 2001 en 2003 niet waren gehaald. Sindsdien hanteren alle GCC 

staten eenzelfde invoertarief voor producten van buiten het GCC gebied. Het creëren van 

een douane-unie was door de EU als voorwaarde gesteld om de onderhandelingen over 

een vrijhandelsakkoord (VHA) überhaupt te kunnen voortzetten – waar we in hoofdstuk 5 

uitvoerig op terug zullen komen.  

 

Op 1 januari 2008 werd formeel de gemeenschappelijke GCC markt gelanceerd. ‘The 

single market as a whole will increase the efficiency of the economy and hopefully over 

time will have a part in reducing prices’, aldus Nassar al-Kaud, directeur van het GCC 

department voor Money Banking and Investment. De ambities reikten verder: in 2010 

hoopte de GCC een gemeenschappelijke munt in te kunnen voeren. Het nut van een 

gemeenschappelijke GCC markt en realiteitsgehalte van een gemeenschappelijke GGC 

munt, wordt echter openlijk in twijfel getrokken. ‘A common market for the GCC was 

meant to have been formed by 2007, but little progress has been made on it’37, aldus 

Monica Malik van de EFG-Hermes investment bank. De economieën van de GCC 

lidstaten zijn (nog) nauwelijks gediversifieerd en hoofdzakelijk gebaseerd op de winning 

                                                 
36 Director-general Arab Bureau of Education for the Gulf States, interview Riyad, (juni, 2008) 
37 M. Martins, ‘GCC single market: Working for a common goal’, MEED (5-11 oktober 2007) 5 
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en export van fossiele brandstoffen.38 Bovendien is de handel binnen de GCC regio 

beperkt, omdat de Golfstaten door de eenzijdige aard van hun economische systemen niet 

in staat zijn toegevoegde waarde te genereren uit onderlinge handel. ‘What does Saudi 

Arabia buy from Kuwait?’, aldus een hooggeplaatste functionaris van de Saudi-Hollandi 

bank. ‘There is not going to be a big jump in regional trade because of a move to a single 

currency’.39  

 

De verwachtingen zijn inmiddels getemperd. Voor 2009 staat er nu slechts de oprichting 

van een GCC Monetary Council op het programma, die rond 2010 moet uitgroeien tot 

een volwaardige GCC Centrale Bank.40 De introductie van een gemeenschappelijke munt 

is echter tot nader order uitgesteld. Volgens Al-Gudhea – directeur van het GCC 

departement voor de Monetairy Union, is de gedachte van de Monetary Council 

gemodelleerd naar Europees voorbeeld: ‘Founding a Monetary Council similar to what 

the European Monetary Institute did as a forerunner to the European Central Bank’.41 De 

praktische verwezenlijking van dergelijke ambities is echter moeilijk. De GCC lidstaten 

worstelen met het vaststellen van gemeenschappelijke convergentiecriteria. Aan de 

wijsheid van de aanpak waarvoor de GCC leiders hebben gekozen, wordt openlijk 

getwijfeld. Bovendien werden verschillende plannen voor het invoeren van een 

gemeenschappelijke valuta tot tweemaal toe verworpen door respectievelijk Oman in 

2006 en Koeweit in 2007.42 ‘It’s probably not much more than window dressing’, aldus 

een econoom van het Arabische businesstijdschrift MEED. ‘I am sceptical about a single 

currency. I think it will be delayed indefinitely’.43 Daarnaast stuit het streven naar een 

monetaire unie op het eerder besproken verdelingsvraagstuk van soevereiniteit, zoals zich 

dat ook manifesteert in andere takken van ‘regionale samenwerking’. Het is de 

Golfmonarchen er alles aan gelegen om de relatieve politieke en economische stabiliteit 

te handhaven. De Saudische regering voert bijvoorbeeld krachtig de regie over de 

ontwikkelingen in de financiële sector en de Saudi Arabian Monetary Agency – 

                                                 
38 J.D. Anthony, ‘The Gulf Cooperation Council: constraints’, GulfWire (10 januari 2004) 2  
39 General manager treasury Saudi-Hollandi Bank, interview Riyad (mei, 2008) 
40 ‘GCC agrees on monetary union but signals delay in common currency’, Arab News (10 juni 2008), 1 
41 Arab News, (10 juni 2008) 
42 Ibidem 
43 D. Dudley, ‘Saving monetary union in the Gulf’, MEED (20-26 juni 2008), 24  
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Saudische Centrale Bank (SAMA) bepaalt de speelruimte voor (particuliere) banken en 

financiële dienstverleners. Met de oprichting van de Capital Markets Authority (CMA) en 

de introductie van een nieuwe Capital Markets Law in juni 2003, werd alom aangenomen 

dat Saudi-Arabië hiermee de eerste stappen had gezet in een onomkeerbaar proces van 

liberalisering van de financiële markten. De almacht van de Saudische Centrale Bank – 

volgens financiële dienstverleners in Saudi-Arabië een intransparante moloch met 

tentakels die verder reiken dan alleen de financiële sector – leek hiermee ingeperkt. ‘De 

nieuwe Capital Markets Authority is inderdaad bijzonder scheutig met het verstrekken 

van licenties’, aldus een Nederlandse bankier in Riyad. ‘Feit is echter wel dat de licenties 

alleen worden afgegeven voor investement banking, hetgeen de facto neer komt op het 

verstrekken van investeringsadviezen. De Centrale Bank geeft geen licenties meer uit 

voor commercial banking.’44. Kortom, voor het ontplooien van activiteiten in de 

commerciële banksector, die direct van invloed kunnen zijn op de economische en 

monetaire stabiliteit van het land, wordt geen toestemming meer gegeven. De 

buitenlandse banken die reeds actief zijn op de Saudische commerciële markt – zoals 

BNP Paribas, Deutsche Bank en JP Morgan – zijn bovendien voor 60% in handen van de 

Saudische overheid. Zolang de commerciële markten niet worden geliberaliseerd, lijkt de 

proclamatie van de nieuwe Capital Markets Law en het op grote schaal verstrekken van 

investment banking licenties meer op een cosmetische ingreep dan op daadwerkelijke 

hervormingen in de financiële sector. Hoewel de GCC – althans in bewoording – graag 

het voorbeeld van de EU volgt en uiteindelijk ook een gemeenschappelijke munt wil 

introduceren, lijkt dit onder het huidige economische gesternte een bijna onmogelijke 

opgave. Het succes van het Europese Monetair Beleid schuilt grotendeels in de 

onafhankelijke positie die de ECB inneemt ten opzichte van nationale regeringen en de 

Europese Commissie. In Saudi-Arabië – ook op monetair gebied de grootste en 

belangrijkste speler in de GCC – loopt de Centrale Bank aan de leiband van het 

koningshuis en is er sprake van sterke beïnvloeding en ondoorzichtige interactie tussen 

leden van de Koninklijke familie en de top van de bank. Ook in de financiële sector heeft 

de sterk persoonsgebonden soevereiniteit geleid tot een beperkte institutionalisering van 

monetaire en financiële instellingen. Monica Malik van de EFG investment bank 
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verwoordde haar scepsis over de monetaire ambities van de GCC diplomatiek als volgt: 

“They have been successful in showing there is greater unity in forging ahead with this, 

but they are still at the very early stages of completing anything concrete”. 45  

 

3.6 Deelconclusie 

Op basis van de historische achtergrond en de analyse van de regionale integratie in de 

GCC regio, kunnen we het volgende concluderen: 

• Er bestaat een duidelijke belangenconfiguratie tussen de zes GCC staten, namelijk 

het waarborgen van veiligheid in de regio die zowel door interne als externe 

factoren wordt bedreigd; 

• De zes GCC staten hebben hun politieke systemen en bestuursstructuren op 

eenzelfde manier georganiseerd. Er bestaat een grote mate van politieke 

systeemconsensus, waarbij de (semi)absolute monarchie leidend is. Het creëren 

van veiligheid wordt als een belangrijke randvoorwaarde gezien voor het behoud 

van de politieke status-quo. De belangenconfiguratie en de politieke 

systeemconsensus beïnvloeden en versterken elkaar; 

• De regionale integratie wordt op politiek en economisch terrein geremd door de 

‘gelimiteerde’ belangenconfiguratie tussen de GCC staten, die zich hoofdzakelijk 

richt op het behoud van de politieke status-quo door middel van regionale 

veiligheid. De diepgewortelde structuren van clientèle en patronage en de 

‘intermonarchale’ GCC praktijk, maken het uitoefenen van regiobreed beleid 

weerbarstig. Omdat de monarchieën in de GCC regio een definitie van absolute 

soevereiniteit hanteren - die berust bij de monarch en zijn familie - vindt er geen 

soevereiniteitsoverdracht plaats van de Golfmonarchieën naar onafhankelijke 

GCC instituten. Dit heeft tot gevolg dat de GCC zich niet in supranationale 

richting kan ontwikkelen: de beperkte institutionalisering leidt ertoe dat er geen 

regiobrede besluiten worden genomen en geïmplementeerd op het gebied van 

bijvoorbeeld economische en monetaire eenwording. Dit verklaart de 

moeilijkheden omtrent de invoering van een douane-unie en de scepsis over de 

oprichting van een monetaire unie.       

                                                 
45 Arab News, (10 juni 2008)  
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4. DE EUROPESE BETREKKINGEN MET DE GCC 

 

‘British force had to be used to impose on Saudi Arabia the boundary with the Aden 

Protectorate (…) with the Sultanate of Muscat and Oman and Abu Dhabi (…) For most 

of the history of defining territories in Arabia, Britain has been the sole arbiter of 

boundaries’.46 

 

         - J. Wilkinson 

 

In dit hoofdstuk zullen de motieven achter de Europese samenwerking met de GCC 

worden bestudeerd. Eerst zal een historische context worden geschetst waarbinnen de 

Europese belangen zich hebben ontwikkeld. Vervolgens zullen de Europese drijfveren 

die ten grondslag liggen aan het beleid in de GCC regio worden geanalyseerd op basis 

van de common ground analyse. Aan de hand van de indicatoren, zullen we het Europese 

beleid in de GCC regio structureren. De indicatoren zullen zich hoofdzakelijk richten op 

de Europese belangenconfiguratie, politieke systeemconsensus en de regionale 

integratiegraad ten aanzien van de betrekkingen met de GCC. Deze studie biedt niet de 

ruimte om de bijvoorbeeld de regionale integratiegraad in de EU uitgebreid te bespreken. 

Bovendien is dat ook niet de strekking van deze studie: in dit onderzoek staat de EU- 

GCC betrekkingen centraal.    

 

4.1 Historische achtergrond 

Tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw werden de relaties tussen Europa en de 

Golfregio gedomineerd door Groot-Brittannië, dat een aantal kleine emiraten en 

sjeikdommen als protectoraten had ingelijfd bij de ‘Sterling Area’.47 Zoals gebruikelijk in 

de gebieden die waren onderworpen door het Britse ‘Empire’, was het beleid in de 

Golfregio gericht op het veiligstellen van markten voor Britse firma’s en producten. Toen 

de Britten zich aan het begin van de jaren zeventig terugtrokken uit de Golf, had dit een 

                                                 
46 J. Wilkinson, Arabia’s frontiers, the story of Britain’s boundary drawing in the desert, (Londen, 1991) 
9,10  
47 R. Wilson, ‘The Gulf-EU relationship, ‘Challenges and opportunities’, The Emirates Center for Strategic 
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organisatorisch en economisch machtsvacuüm tot gevolg.48 Niet langer lag het initiatief 

bij Britse industriëlen. Ook continentaal Europa rook kansen op het olierijke Arabische 

schiereiland. Grote nationale oliebedrijven zoals Elf en Total (Frankrijk) en Agip (Italië) 

dongen mee naar de zwarte bodemschatten. Echter Saudi-Arabië – de grootste economie 

in de Golfregio – had zijn oliepolitiek en buitenlandbeleid vanaf het einde van de WOII 

steeds meer geënt op de Verenigde Staten. De historici Holden en Johns verwoordden de 

Amerikaanse strategie treffend: ‘Britain was rowing against the tide of her own 

exhaustion and America’s expanding power (…) they increasingly proved to outspend 

Britain’.49 Het Amerikaanse beleid wierp zijn vruchten af: in 1945 had Saudi-Arabië in 

de ‘Red Line Agreement’ een monopolieconcessie verleend aan ARAMCO – het 

samenwerkingsverband van Amerikaanse olieproductenten – voor de nog te ontginnen 

olievoorraden. Dit betekende echter niet dat Amerika de Golfregio volledig zou 

inkapselen. Volgens politicoloog Nonneman wordt de Golfregio gekenmerkt door 

‘competition among the external powers for influence in / acces to the region (…) To 

take advantages of this constellation requires the sort of pragmatism displayed by Saudi 

Arabia in playing off outside powers against each other and avoiding mono-

dependence’.50 Precies dit mechanisme trad in werking toen de Verenigde Staten vanaf 

1967 Israël steeds openlijker steunden. Als machtigste islamitische monarchie en hoeder 

van de heilige bedevaartoorden Mekka en Medina, zat de Saudische vorst in zijn maag 

met de Amerikaanse steun aan het ‘Kwaad van Zion’, niet in de laatste plaats omdat zijn 

eigen geloofwaardigheid op het spel stond. De openlijke steun van de Verenigde Staten 

aan Israël en de miljardenhulp aan de Joodse staat, was onacceptabel voor Saudi-Arabië, 

dat zich had opgeworpen als beschermheer van de Palestijnen om een leidende rol op te 

eisen in de Arabische wereld. De ontwikkelingen kwamen tot een hoogtepunt tijdens de 

Arabisch-Israelische oorlog van 1973. Op 20 oktober 1973 besloot koning Faisal tot het 

volledig stopzetten van olieleveranties aan de Verenigde Staten (en Nederland). Al snel 

volgde andere lidstaten van de OAPEC het Saudische voorbeeld.  

                                                 
48 Idris, K. ‘The Gulf Cooperation Council (GCC): industrial cooperation in a ‘gulf of 
difference’, Geo Journal (1986) 5 
49  D. Holden, R. Johns, The house of Saud, (Londen, 1982) 130 
50 G. Nonneman, ‘Saudi-European relations 1902-2001: a pragmatic request for relative autonomy’, 
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Het morele failliet dat de Amerikanen in de ogen van de gehele Arabische wereld ten 

deel viel, bood nieuwe perspectieven voor Europa. Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje 

(op dat moment nog geen EU lid) kregen van de OPAEC een ‘voorkeursbehandeling’ en 

vermeden daarmee de ergste effecten van de oliecrisis. Op 11 november 1973 deed de 

Europese Gemeenschap een verklaring uitgaan waarin de rechten van het Palestijnse volk 

volledig werden erkend. Op 14 december werd de verklaring tijdens een Europese top in 

Kopenhagen herhaald en aangescherpt. De verklaring uit 1973 markeerde een omslag in 

de Golf-Europese betrekkingen: lidstaten zouden meer begrip aan de dag leggen voor 

Arabische gevoeligheden in hun buitenlandse beleid, hetgeen gestalte kreeg in de 

oprichting van de Euro-Arab Dialogue in 1974.51 Daarnaast hadden de exorbitante olie-

inkomsten een enorme vraag naar Europese diensten en producten tot gevolg. Vanaf eind 

jaren zeventig expandeerden de commerciële belangen van Europa in de GCC regio 

explosief.  

Door de toegenomen economische en politieke significantie van de regio, besloot de 

toenmalige EEG (hierna: EU) de betrekkingen met de GCC op economisch en politiek 

terrein te versterken. De oliecrises hadden aangetoond dat stokkende energieleveranties 

de vitaliteit van de Westerse economieën verregaand beïnvloedden. Bovendien was de 

situatie in de Golfregio politiek structureel gespannen. Met veel diplomatiek kunst- en 

vliegwerk waren de GCC staten buiten de Irak-Iran oorlog gebleven: maar omdat de 

oorlog onbeslist bleef, konden nieuwe gewelddadigheden in de toekomst niet worden 

uitgesloten. Om de banden met de GCC staten aan te halen, werd na het beëindigen van 

de Irak – Iran oorlog in 1989 de ‘Cooperation Agreement’ getekend tussen de EU en de 

GCC. Speerpunt in de Cooperation Agreement was samenwerking op het gebied van 

energie, industrie, handel, visserij, dienstverlening, landbouw, investeringen en milieu.52 

De Agreement betekende ook het startsein voor de onderhandelingen over een 

toekomstig vrijhandelsakkoord. Om de politieke interactie te institutionaliseren, werd de 

‘Joint Council’ opgericht: een jaarlijkse topontmoeting tussen de Europese ministers van 

Buitenlandse Zaken en hun collegae uit de GCC staten om toe te zien op de 

implementatie van de Cooperation Agreement.    
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4.2 Belangenconfiguratie 

De lidstaten van de EU hadden in grote lijnen dezelfde reden om hun politieke en 

economische betrekkingen met de GCC stevig te verankeren. Op het gebied van 

energiezekerheid beschikt de GGC regio over de grootste olie- en gasreserves ter wereld. 

Bovendien is de GCC regio van grote geopolitieke waarde: het gebied grenst aan de Irak 

en Iran en ligt op een scharnierpunt tussen Afrika, het Midden Oosten en Azië. De 

moeizame relaties met de omringende landen – in het bijzonder Iran en Irak – kwamen 

tot een climax toen in 1990 de (tweede) Golfoorlog uitbrak. Saddam Hussein was 

voornemens om via Koeweit door te stoten naar Riyad, om aldaar het Al-Saud 

koningshuis van de troon te stoten. De beoogde oorlogsbuit was Iraakse dominantie op 

het olierijke Arabische schiereiland, waarmee de GCC volledig zou imploderen. Alleen 

massaal militair ingrijpen van het Westen wist de Iraakse expansiedrift tot staan te 

brengen, en zowel Europa als de Verenigde Staten beseften dat structurele militaire 

bijstand noodzakelijk was om een hernieuwde dreigingen uit Irak of Iran te voorkomen. 

De Europese lidstaten en de Verenigde Staten delen dezelfde belangen in de regio: 

garanties die de geopolitieke stabiliteit in de GCC staten verzekeren (zoals de intensieve 

militaire ‘samenwerking’ tussen Washington en Riyad)53, zijn een randvoorwaarde voor 

een stabiele toevoer van energieproducten aan westerse markten. Echter in tegenstelling 

tot Europa, is Amerika de enige mogendheid die militaire garanties van proportie kan 

bieden. ‘Every country in Europe wants to be the Arabs best friend, but none can 

guarantee the protection they need to seal that friendship: only the United States can’, 

aldus veelgehoorde kritiek in de GC regio op het Europese beleid. Recentelijk heeft de 

EU getracht de GCC te betrekken bij een ‘Strategisch partnerschap’. In navolging op de 

plannen voor een Strategisch partnerschap, onderkende Frankrijk de 

veiligheidsproblematiek in de GCC regio. De Franse Minister van Defensie Michele 

Alloit-Marie sprak in 2005 tijdens een bezoek aan de regio dat ‘it’s time for the European 

countries and the Gulf neighbouring countries to reinforce their cooperation in the field 
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of security’.54 Ondanks de retoriek van Franse zijde, was men zich in de GCC regio 

bewust van het symbolische karakter van ‘militaire samenwerking’ met de EU die 

Frankrijk in het vooruitzicht stelde: ‘The EU is forming a ‘battle group’ of 1500 troops 

that can be deployed within 15 days (…) But in a crisis we won’t need 1500 troops, we 

will need tens of thousands’, aldus een sjeik in de Washington Post. Voor dergelijk 

militair machtsvertoon richtten de GCC staten hun aandacht op Washington, niet op 

Brussel. Het Europese plan voor de oprichting van dit strategisch partnerschap heeft een 

politiek karakter: de nadruk ligt op de verspreiding van ‘feel-good-values’ zoals 

democratisering, mensenrechten en de positie van de vrouw. De GCC staten zoeken hun 

heil echter in economische samenwerking of veiligheidspolitieke ondersteuning. In 

paragraaf 4.3 zullen we hier in het kader van de politieke systeemconsensus op 

terugkomen. 

 

Hoewel de EU niet toegerust is op het bieden van veiligheidsgaranties – om de reden dat 

de EU geen militaire grootmacht is – voltrokken zich in de jaren tachtig ontwikkelingen 

waardoor Europa kon uitgroeien tot economische speler van betekenis. Onder leiding van 

de voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors kwam in 1986 de Single 

European Act tot stand, waarmee de basis werd gelegd voor diepgaande economische 

integratie. De creatie van een gemeenschappelijke markt, waarin vrij verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal mogelijk zou worden, kwam steeds dichterbij.55 

Voor de Europese lidstaten boden de interne hervormingen op het gebied van 

economische integratie niet alleen kansen binnen Europa, maar ook daarbuiten. Als 

economisch machtsblok (op dit moment een markt van meer dan 500 miljoen relatief 

vermogende consumenten: BNP per hoofd van de bevolking in 2008: 22.500 euro56)  zou 

de EU dit voordeel kunnen ‘uitbuiten’ ten opzichte van andere regionale blokken in de 

wereld. Bovendien begonnen zich eind jaren tachtig barsten af te tekenen in het Sovjet 

imperium. Vrijwel niemand anticipeerde op een spontane implosie van de USSR, maar de 

Russische nederlaag in Afghanistan, de bejaarde leiderskaste in het Kremlin die letterlijk 
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met uitsterven bedreigd werd en de wapenwedloop die de westerse landen in hun 

voordeel beslechtten, waren tekenen dat de Sovjetdreiging tanende was. Voor de 

Europese lidstaten betekende dit dat hun buitenlandse politiek niet langer werd 

gepreoccupeerd door de strijd tegen de USSR: het zwaartepunt verschoof ten gunste van 

andere regio’s. Tegen deze achtergrond moeten de Europese inspanningen worden 

geplaatst voor de start van de Cooperation Agreement. In hoofdstuk vijf zullen we 

uitgebreid terugkomen op de deze Agreement, wanneer we de interregionale 

samenwerking tussen de EU en de GCC aan de hand van de common ground analyse 

zullen bestuderen.   

 

4.3 Politieke systeemconsensus 

In hoeverre vinden de politieke systemen van de Europese lidstaten aansluiting bij 

elkaar? Er bestaat tussen de lidstaten van de EU verregaande consensus over de manier 

waarop regionale samenwerking in Europa zijn beslag heeft gekregen. Opgericht na de 

WOII ter preventie van toekomstige oorlogen op het continent, was de Europese 

gemeenschap een instrument om politieke en economische samenwerking tussen de 

Europese lidstaten te bevorderen. De Franse en Duitse kolen- en staalindustrieën werden 

onder gemeenschappelijk (supranationaal) toezicht geplaatst, waarmee de belangrijkste 

industriële sector voor de opbouw van een militair apparaat aan banden werd gelegd.  Het 

nieuwe Europa dat uit de as van het overwonnen Derde Rijk verrees, was een 

gemeenschap van democratieën. Politieke waarden als ‘democratie’, ‘mensenrechten’, 

‘rule of law’ en ‘goed bestuur’ (good governance) lagen aan de basis van deze 

samenwerking. De idee was dat een succesvolle Europese gemeenschap model kon staan 

voor andere delen van Europa, waarmee de waarden van democratie en mensenrechten 

verder op het continent verspreid zouden kunnen worden. Deze gedachtegang wordt 

gestaafd door de geschiedenis van de Europese uitbreiding. In 1981 trad Griekenland toe 

tot de Europese Gemeenschap en vijf jaar later volgden Spanje en Portugal het Griekse 

voorbeeld.57 Zowel Griekenland, Spanje als Portugal waren geslaagd om in relatief korte 

tijd een succesvolle transitie door te maken van dictatuur naar democratie. De toetreding 

van de voormalige Sovjet satellietstaten in Midden- en Oost Europa in 2004 was een 
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daadwerkelijke lakmoesproef voor de democratiseringsgedachte van de Europese 

Gemeenschap – die inmiddels was omgedoopt in Europese Unie (EU). In veertien jaar 

tijd hadden Tsjechië, Slowakije, Estland, Hongarije, Litouwen, Polen en Slovenië zich 

ontwikkeld van communistische dictaturen in relatief stabiele democratieën, waar 

mensenrechten en goed bestuur hoog in het vaandel staan.58    

De politieke systeemconsensus binnen Europa wordt weerspiegeld door het externe 

beleid van de EU. In 2005 ontvouwde de Europese Commissie de contouren voor een 

strategisch partnerschap met de GCC landen. Het partnerschap beoogt een drietal 

‘volets’, die naar gelang hun politieke en economische significantie worden 

geoperationaliseerd. Het eerste volet bestrijkt enkel politieke prioriteiten: het opzetten 

van een ‘regionale veiligheidsstructuur’, het bestrijden van terrorisme (binnen de GCC in 

het bijzonder de financiering van terroristische activiteiten) en het stimuleren van het 

maatschappelijk middenveld, ‘good governance’ en de rol van de vrouw. Het tweede 

volet heeft een economische inslag: de afronding van de VHA onderhandelingen hebben 

hierin prioriteit, evenals samenwerking op het gebied van energie, transport, 

investeringsbevordering, research en development en milieu. Daarnaast staat de 

economische dialoog centraal waarbinnen de EU kennis op het gebied van monetaire 

integratie ter beschikking stelt. Tot slot is er aandacht voor de rol van de vrouw in de 

economische ontwikkeling. 

Het derde volet heeft binnen het strategische plan de minste prioriteit en bestaat uit 

onderwijssamenwerking en het universitaire uitwisselingen. Ook is er onder het derde 

volet een initiatief om een ‘dialoog tussen beschavingen’ op gang te brengen.   

Uit de Europese inspanning voor de creatie van een strategisch partnerschap – en de 

politieke prioriteiten uit het eerste volet – spreekt zonder twijfel het belang dat Europa 

hecht aan de (politieke) waarden waar zijn eigen systeem op gebaseerd is. Uit de 

economische prioriteiten in het tweede volet, kunnen we opmaken dat de EU zich graag 

positioneert als lichtend voorbeeld voor regionale economische en monetaire integratie. 

Het uitdragen van politieke waarden in het buitenlandse EU beleid, wekt wrevel van 

Riyad tot Muscat. De promotie van mensenrechten, good governance en de positie van de 

vrouw, wordt door de GCC lidstaten beschouwd als een vorm van westerse, post-
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koloniale arrogantie, die geen ruimte laat aan sociaal-culturele tradities en religieuze 

gebruiken. ‘Some countries have sacrificed the soul of their culture in order to acquire the 

tools of Western technology. We want the tools but not at the price of annihilating our 

religion and our cultural values’,59 aldus de rector van de University of Petroleum and 

Minerals. In hoofdstuk vijf zal de reactie van de GCC op het EU beleid in het kader van 

het VHA en het strategisch partnerschap uitvoerig worden besproken. 

 

4.4 Regionale integratiegraad 

Voor de analyse van de regionale integratiegraad, richtten we ons hoofdzakelijk op de 

mate van integratie tussen de EU lidstaten ten aanzien van de samenwerking met de GCC 

staten. Hier is voor gekozen omdat de regionale integratie tussen de EU lidstaten een 

breed palet aan beleidsterreinen, instituties en bevoegdheden bestrijkt. In deze studie is 

helaas niet de ruimte om al deze onderwerpen aan bod te laten komen. Bovendien zou het 

afbreuk doen aan het daadwerkelijke thema van deze scriptie, namelijk de (stagnerende) 

betrekkingen tussen de EU en de GCC.  

Om het beleid van de EU ten aanzien van de GCC regio te kunnen duiden, zullen we 

eerst de regionale integratie binnen de EU op het gebied van het buitenlandse beleid in 

kaart moeten brengen. Dit ‘buitenlandse EU beleid’ is een vrij gecompliceerde 

aangelegenheid. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het Europese 

handelsbeleid en draagt dit uit in internationale fora (WTO). Daarnaast heeft de 

Commissie een ‘commissaris externe zaken’ die de Europese Commissie in het 

buitenland vertegenwoordigt (vaak samen met de voorzitter van de Europese 

Commissie). De Europese Raad heeft de beschikking over een ‘buitenlandcoördinator’, 

die de Europese Raad in het buitenland vertegenwoordigt, in veel gevallen samen met het 

regeringshoofd van de lidstaat die voorzitter is van de EU. Los van het handelsbeleid, is 

iedere Europese lidstaat soeverein op het gebied van buitenlandse beleid. Dus hoewel er 

veel ‘coördinatie’ plaatsvindt tussen Brussel en de lidstaten op verschillende niveaus, 

kunnen de Europese lidstaten bogen op hun eigen ministerie van Buitenlandse Zaken, 

diplomatieke dienst en ambassades. De voorzitter van de Europese commissie is vaak 
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vertegenwoordigd namens de EU en het staatshoofd van de lidstaat dat de Europese Raad 

voorzit, is eveneens van de partij op de internationale bühne. Op het internationale toneel 

is de EU een ‘veelkoppige draak’: ‘The EU remains a ‘clearing house of different 

interests rather than an unitary factor’60, zoals Nonneman reeds eerder constateerde.  

Het spanningsveld tussen de bilaterale krachten van de individuele lidstaten en de 

supranationale krachten van de Europese Commissie in de betrekkingen met de GCC, 

werkten niet bevorderlijk voor de relaties met de GCC. Na jarenlang gesteggel met de 

GCC lidstaten en met elkaar, besloot de EU in 2002 tot de oprichting van een ‘Europese 

diplomatieke vertegenwoordiging’ in Riyadh. De delegatie zou een coördinerende rol op 

zich nemen om de diplomatieke delegaties van de EU lidstaten op één lijn te krijgen met 

betrekking tot EU-GCC aangelegenheden. Daarnaast was de Europese ‘ambassadeur’ 

voorzitter van de EU delegatie in de VHA onderhandelingen – die uitgebreid besproken 

zullen worden in hoofdstuk vijf.  

De rol van de Europese Delegatie in Riyad is weinig benijdenswaardig. Hoewel de 

opening van een EU vertegenwoordiging in Saudi-Arabië de zichtbaarheid van de 

Europese Commissie had moeten vergroten, is de ‘Europese ambassade’ weggestopt in 

een benauwde wijk aan de rand van het centrum. Geen imposant bouwwerk aan de 

mondaine avenues van het zwaarbeveiligde ‘Diplomatic Quarter’, maar een bescheiden 

‘gezinswoning’ waarvan alleen het naamplaatsje verraadt dat de ‘European delegation’ 

hier kantoor houdt. Officieel had de delegatie in 2002 van start moeten gaan, maar 

uiteindelijk werd de opening twee jaar uitgesteld. De vertraging was deels te wijten aan 

de accreditatie van één EU ambassadeur voor alle GCC lidstaten en het gesteggel in EU 

kring. Groot probleem was de onderbezetting van de delegatie: voor effectieve 

zichtbaarheid en belangenbehartiging zou de EU in alle GCC staten een delegatie moeten 

openen. Illustrerend voor deze tekortkomingen is de volgende passage uit een ambtelijk 

bericht over de EU delegatie in Riyad: ‘De huidige constructie, waarbij de GCC landen 

afhankelijk zijn van één man (EU ambassadeur) geassisteerd door een minimale staf, is 

naar algemeen oordeel (van de ambassadeurs van de EU lidstaten) volstrekt zinloos’. 

Gezien de beperkte financiële middelen en de kosten voor de inrichting en het onderhoud 

van een diplomatieke vertegenwoordiging, is het onwaarschijnlijk dat er op korte termijn 
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‘Europese ambassades’ geopend worden in alle GCC staten. Voor de Europese lidstaten 

betekent dit bovendien een ondermijning van hun eigen buitenlandse beleid. Deels door 

de beperkte middelen en deels ingegeven door politieke motieven van de lidstaten, is de 

EU ambassadeur alleen voorzitter en coördinator van de VHA onderhandelingen. Alle 

andere overlegstructuren tussen de EU ambassades worden voorgezeten door de 

ambassadeur van de lidstaat die het voorzitterschap voert (of een achtervanger, mocht de 

desbetreffende lidstaat geen diplomatieke vertegenwoordiging hebben in de regio). Als 

voorzitter van verschillende EU overleggremia, heeft de lidstaat in kwestie voor een 

periode van zes maanden de gelegenheid om meer invloed uit te oefenen op het Europese 

GCC beleid (door bijvoorbeeld strategisch te agenderen). Bovendien is de personele 

omvang van de EU vertegenwoordiging dusdanig beperkt, dat veel uitvoerend werk op 

het bordje van de nationale ambassades terechtkomt. Dit geeft de ambassades van de 

lidstaten de mogelijkheid om implementatie van ‘EU beleid’ strategisch te frustreren dan 

wel in hun eigen voordeel te beïnvloeden. Het spanningsveld tussen de initiatieven die 

door de lidstaten afzonderlijk worden ondernomen en de pogingen van de 

Commissievertegenwoordiging in Riyad om alle EU acties met betrekking tot de GCC 

staten centraal te coördineren, is illustrerend voor de beperkte integratie van het totale 

buitenlandse EU beleid in de GCC regio.           

 

4.5 Deelconclusie 

Hoewel enkele Europese lidstaten kunnen bogen op een rijke historische traditie van 

belangen in en betrekkingen met de GCC regio, is het beleid van de EU als unitaire actor 

betrekkelijk jong. Op basis van de analyse naar de regionale integratie in de EU ten 

aanzien van de GCC regio, kunnen we het volgende concluderen: 

• Er bestaat belangenconfiguratie tussen de Europese lidstaten met betrekking tot 

de GCC. De EU lidstaten zijn zich bewust van de geopolitieke waarde van de 

GCC staten als energieleveranciers, ingeklemd tussen vijandige mogendheden 

(Iran) en instabiele staten (Irak). Deze structureel gespannen situatie is voor de 

EU lidstaten belangrijke reden om de banden met de GCC aan te halen. 

• Er bestaat sterke politieke systeemconsensus tussen de lidstaten van de EU. De 

EU lidstaten zijn liberale democratieën waar mensenrechten, de rechtstaat en 
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good governance centraal staan. In de recente geschiedenis stond de uitbreiding 

van de EU synoniem voor de opmars van democratie, behoorlijk bestuur en 

mensenrechten – essentiële voorwaarden voor het starten van 

toetredingsonderhandelingen. Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de 

waarden die ten grondslag liggen aan de politieke systeemconsensus tussen de 

EU lidstaten en het ‘propageren’ van deze waarden in het ‘externe’ EU beleid. 

• De regionale integratie tussen de EU lidstaten op het gebied van de betrekkingen 

met de GCC regio wordt gehinderd door het gecompliceerde karakter van het EU 

buitenlands beleid. In de samenwerking met de GCC werken bilaterale en 

supranationale krachten elkaar voortdurend tegen, ingegeven door tegenstrijdige 

belangen en organisatorische tekortkomingen. Bovendien zijn de middelen van 

de Commissiedelegatie in Riyad beperkt, waardoor diplomatieke 

vertegenwoordigers uit de EU lidstaten de ruimte krijgen (of nemen) om het EU 

beleid naar nationaal inzicht uit te dragen. Derhalve is de regionale 

integratiegraad beperkt ontwikkeld op het gebied van het totale buitenlandse EU 

beleid in de GCC regio.  
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5. DE INTERREGIONALE BETREKKINGEN TUSSEN DE EU-GCC 

 

“Sitting on huge reserves of oil and gas gives some difficult regimes a trump card. They 

can use energy revenues for purposes which we may find problematic. And it shields 

them for external pressure. Thus, our energy needs may well limit our ability to push 

wider foreign policy objectives, not least in the area of conflict resolution, human rights 

and good governance”.61 

 

        - Javier Solana 

        EU buitenlandcoördinator 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de gemeenschappelijke belangen, de mate van 

politieke systeemconsensus en de regionale integratiegraad van respectievelijk de EU en 

de GCC op het gebied van wederzijdse samenwerking separaat besproken. In dit 

hoofdstuk zullen we op basis van de common ground analyse de interregionale 

samenwerking tussen de EU en de GCC bestuderen. In de historische achtergrond zullen 

de VHA onderhandelingen – het meest ‘substantiële’ onderdeel van de 1989 Cooperation 

Agreement – aan de orde komen. De belangenconfiguratie tussen de EU en GCC zal 

worden geanalyseerd aan de hand van de ontwikkelingen van de VHA onderhandelingen. 

Vervolgens zal worden verklaard in hoeverre er sprake is van politieke systeemconsensus 

en zal de ‘integratiegraad’ tussen de EU en de GCC worden besproken. 

 

5.1 Historische achtergrond 

De pogingen om een vrijhandelsakkoord te sluiten, dateren volgens officiële bronnen 

vanaf 1989, het jaar waarin de Cooperation Agreement werd gesloten tussen de EU en de 

GCC. Dat de onderhandelingen zich sindsdien ‘voortslepen’, is een gedachte die in zowel 

Europa als de Golfregio breed ingang heeft gevonden. ‘It’s the case that talks have 

dragged on for far too long. The inability to come to a conclusion has today become a 

symbol of an EU-GCC relationship that is failing to live up to expectations in spite of 

                                                 
61 J. Solana, beschikbaar via <ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/discourse/91788.pdf> 
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geographical proximity and many common political, economic and strategic interests’,62 

aldus Christian Koch in de Financial Times begin juli 2008.  

 

De Cooperation Agreement was feitelijk een raamwerk waarmee werd beoogd een veel 

bredere samenwerking tot stand te brengen. Tot halverwege de jaren negentig stond 

samenwerking tussen de EU en GCC centraal op het gebied van handel, onderwijs, en 

capacity building (ontwikkeling en toepassing van expertise in ministeries en andere 

staatsinstellingen). Verschillende samenwerkingsdomeinen werden in de Agreement 

ondergebracht in autonome pijlers – de zogenaamde ‘Decentralized Cooperation 

Strategy’. Maar een centrale regie ontbrak, hetgeen niet los kan worden gezien van de 

veelkoppige EU vertegenwoordiging in de GCC regio en het spanningsveld tussen 

bilaterale en supranationale diplomatie. De idee van ‘decentrale samenwerking ‘ was 

ongeschikt in de institutionele omgeving van GCC, waar macht persoonsgeboden is en 

besluiten worden genomen in de top. ‘The EU did not understand the institutional context 

in which the GCC has to operate’, aldus een Europese diplomaat in Riyad.63 ‘Decentrale 

samenwerking’ in de GCC staten is zoiets als ‘intermonarchale samenwerking’ in de EU: 

het is een sterk contextgebonden fenomeen dat zich niet gemakkelijk laat 

operationaliseren in een andere omgeving. Voor effectieve ‘decentrale samenwerking’ is 

het delen van soevereiniteit en het delegeren van verantwoordelijkheden een 

randvoorwaarde. Dit wordt echter belemmerd door de definitie van absolute 

soevereiniteit die gangbaar is in de GCC staten, waar alle macht berust bij de monarch en 

zijn familie.    

Hoewel de EU in een vroegtijdig stadium constateerde dat er nauwelijks schot in de zaak 

zat, werd de ‘decentrale samenwerking’ niet bijgestuurd. Reden hiervoor was dat de 

Europese prioriteiten halverwege de jaren negentig elders lagen: het rommelde op de 

Balkan en Brussel concentreerde zich op de voorbereidingen ter introductie van de  

gemeenschappelijke munt. Maar ook aan GCC zijde werd weinig actie ondernomen om 

het totale samenwerkingsprogramma bij te sturen. Dit had tot gevolg dat veel ‘decentraal 

gestuurde’ onderdelen van de Cooperation Agreement een zachte dood stierven. Eind 

                                                 
62 C. Koch, ‘Financial Times’, 9 juli 2008 
63 EU diplomat, interview Riyad (juli, 2008) 
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jaren negentig resteerde alleen de (vrij)handelssamenwerking tussen de EU en de GCC 

als levensvatbaar thema, dat na onderhandelingen zou moeten uitmonden in het 

ondertekenen van een VHA.    

 

5.2 Belangenconfiguratie 

In de context van de EU-GCC relaties, speelt de economische agenda een dominante rol. 

‘This (the economic agenda) gave the GCC a common external economic objective, and 

(…) to some extent the economic agenda became of greater relative importance than the 

security agenda of the United States’,64 aldus Rodney Wilson van het Emirates Center for 

Strategic Studies and Research. De lancering van een drietrapsraket ter bevordering van 

de economische integratie in de GCC – een douane-unie gevolgd door een 

gemeenschappelijke markt met als eindstation een monetaire unie en gemeenschappelijke 

munt – is gemodelleerd naar Europees voorbeeld. Vanuit GCC perspectief is Europa een 

economische speler van betekenis en een VHA kan de regionale economie een flinke 

impuls geven, temeer door de import van technische expertise uit Europa. De Europese 

markt brengt voor de GCC staten bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden met zich mee 

voor de afzet van petrochemische producten65. Met de strategische overnames van de 

petrochemische DSM divisie in Geleen (NL), Gelsenkirchen (Duitsland) en Wilton 

(Groot-Brittannië) door SABIC – de (Saudische) petrochemiereus op GCC grondgebied - 

is een eerste stap gezet in de consolidatie van de Saudische petrochemische industrie in 

Europa.66 Een VHA zou dit proces verder kunnen versterken. Voor Saudi-Arabië – en 

daarmee de gehele GCC -  is dit van groot belang: niet zozeer vanwege de meerwaarde 

van een interne GCC markt, maar om zich te verzekeren van EU afzetmarkten en om 

massaal expertise en nieuwe technologieën uit Europa aan te trekken. De GCC staten 

beschouwen Europa als een ‘source for know-how’: de import van hoogwaardige kennis 

en technologie is van groot belang voor de bloei van de GCC economieën. Saudi-Arabië 

bekostigt bijvoorbeeld in het kader van het King Abdallah Scholarship Programme 

(KASP) studieprogramma’s van tienduizenden Saudische studenten aan Westerse 

                                                 
64 Ibidem, 5 
65 R. Wilson, ‘The EU Gulf trade relationship: challenges and opportunities’, The Emirates Center for 
Strategic Studies and Research, vol.37 (Abu Dhabi, 2001) 8 
66 N. Alperowicz, ‘Sabic – a regional powerhouse with global ambitions’, GPCA Insight (September, 
2007), 6 
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onderwijsinstellingen. Europese universiteiten zijn gewillige bestemmingen: hiermee 

hoopt de Saudische overheid op het gebied van onderwijssamenwerking niet langer 

afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. 

Het succes van deze nieuwe sectoren in de Golf economieën – onderdeel van een breed 

diversificatie programma dat de GCC staten in de toekomst minder afhankelijk moet 

maken van olie gerelateerde producten – is deels afhankelijk van de mate waarin 

kansrijke sectoren toegang kunnen krijgen tot nieuwe markten. Europa is een grote en 

bovengemiddeld welvarende afzetmarkt en ligt relatief in de nabijheid van de Golfregio. 

De Golfstaten wekken bovendien graag de suggestie dat een dergelijk akkoord in ieders 

belang is. ‘GCC countries are a historical partner of Europe. Europe needs us and we 

need them. We need their technical know-how. They need our resources. We have a 

mutual interest’67, aldus GCC secretaris-generaal Abdul Rahman Al-Attiyah. 

 

De belangen van de EU landen op het gebied van een VHA waren politiek en 

economisch van aard: de analyse van de politieke EU agenda volgt onder de indicator 

politieke systeemconsensus.  

 

Op economische vlak had de EU belangen die niet correspondeerden met het 

wensenlijstje van de GCC. De ambities van de Saudische petrochemische sector en de 

strategische overnames in Europa, maakte de Europese petrochemische industrie 

huiverig. Volgens de petrol-lobby in Brussel hadden de GCC staten een comparatief 

voordeel van een lage gasprijs: dankzij deze goedkope Gas Liquids – die dienen als 

basisfabrikaat voor petrochemische producten – zouden de GCC staten de Europese 

markt kunnen overspoelen met goedkope petrochemische producten. Dit vraagstuk – dat 

de geschiedenis is ingegaan als het ‘Double Liquid Pricing System’ – bleef de 

gemoederen bezighouden.  

Een ander punt waar de belangen van de EU en de GCC uiteen liepen, was op het gebied 

van de WTO conformiteit. In 1992 hadden de EU lidstaten het proces van economische 

integratie succesvol afgerond met het inwerktreden van de gemeenschappelijke markt, 

                                                 
67 A. Baabood, G. Edwards, ‘Reinforcing ambivalence: the interaction of the Gulf States and the European 
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waarmee vrij verkeer van personen, diensten, kapitaal en goederen grotendeels een feit 

was. De GCC had geijverd voor de oprichting van een douane-unie met een 

gemeenschappelijk buitentarief en vrij verkeer van goederen. Onder de General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – opgericht in 1947 – was de liberalisering van 

het goederenverkeer als voorwaarde gesteld voor de creatie van een vrijhandelsverdrag. 

Maar toen de GATT in 1995 werd omgedoopt tot World Trade Organization (WTO) 

werden ook de spelregels aangepast: voor het sluiten van een VHA was niet alleen de 

liberalisering van de goederensector een vereiste, maar ook de liberalisering van de 

dienstensector werd nu als voorwaarde gesteld (art.24). Bahrein, Qatar, VAE, Koeweit en 

Oman waren alle – als voormalige Britse protectoraten - lid van de GATT en werden in 

1995 dan ook ‘automatisch’ onderdeel van de WTO. Voor Saudi-Arabië lag dit een stuk 

gecompliceerder: Riyad had in 1993 een GATT aanvraag gedaan, maar deze was niet 

gehonoreerd omdat Saudi-Arabië op dat moment de liberalisering van zijn 

goederensector niet voortvarend genoeg had aangepakt. Na de oprichting van de WTO 

moest Saudi-Arabië ook zijn dienstensector liberaliseren. Dit bracht enorme problemen 

met zich mee. Op het vlak van liberalisering – in het bijzonder van de dienstensector – 

bestond nauwelijks expertise. Ook de andere Golfstaten – die hun GATT status 

automatisch zagen veranderen in WTO lidmaatschap – ondervonden problemen met de 

liberalisering van de dienstverlening. Desondanks gingen in 2004 de onderhandelingen 

met de EU van start over de liberalisering van de dienstverlening in de GCC staten, als 

basis voor een nieuw uit te onderhandelen VHA. In de woorden van een hoge EU 

diplomaat was dit ‘a hell of a problem’,68 dat ook door Brussel volledig over het hoofd 

was gezien. Een complicerende factor was dat Saudi-Arabië in de GCC parallel 

onderhandelde met de EU over de VHA en de liberalisering van de dienstensector én met 

de WTO over toetreding. De ondoordringbaarheid van de bureaucratie en de 

persoonsgebonden machtsvormen werkten niet in het voordeel van Saudi-Arabië: het 

Ministerie van Handel – waar relatief de meeste expertise over liberalisering van de 

dienstensector aanwezig was – onderhandelde met de WTO, terwijl het Ministerie van 

Financiën verantwoordelijk was voor de VHA onderhandelingen. ‘If you notice that 

communication within a Saudi Ministry is a complicated task, fine-tuning between 

                                                 
68 EU topdiplomaat, interview Riyad (juni, 2008)  
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different ministries is a rare phenomenon in Saudi Arabia (…) Just imagine the almost 

mission impossible task we faced’,69 aldus een diplomaat die nauw bij de 

onderhandelingen betrokken was. Tot de toetreding van Saudi-Arabië tot de WTO in 

2005, bleef liberalisering van de dienstensector een uiterst precaire zaak, in het bijzonder 

rond de markttoegang van buitenlandse verzekeraars. 

 

5.3 Politieke systeemconsensus 

Zoals geanalyseerd in hoofdstukken drie en vier, is de GCC de facto een 

samenwerkingsverband van ‘semi-absolute monarchieën’ terwijl de EU samenwerkt als 

een groep liberale democratieën. Naast de uiteenlopende economische agenda’s die de 

VHA onderhandelingen niet vergemakkelijkten, brachten de botsende politieke 

prioriteiten – die voortkomen uit de volstrekt verschillende politieke systemen – nog 

meer spanningen in de onderhandelingen. 

 

De EU wilde niet dat de onderhandelingen beperkt bleven tot het harmoniseren van 

economische mechanismen en tarieven – zoals in de vorige paragraaf is beschreven. 

Daarom was de EU voornemens een aantal politieke clausules toe te voegen aan het 

VHA, die diepgeworteld zijn in de ‘universele’ uitgangspunten van Europa. 

Mensenrechten, democratie en de beginselen van de rechtsstaat vormen hierin het 

belangrijkste uitgangspunt (art. 1), op de voet gevolgd door terrorismebestrijding en een 

clausule over massavernietigingswapens (art. 5). Aan GCC zijde leidde dit in de recente 

geschiedenis tot grote frustratie. Tijdens de 12e Joint Ministerial Meeting in Bahrein in 

mei 2001 weigerde de Saudische minister van Buitenlandse Zaken prins Saud Al-Faisal 

akkoord te gaan met de mensenrechtenclausule in het communiqué: volgens hem moest 

het mensenrechtenthema in zijn geheel van de agenda verdwijnen. ‘Human rights should 

not belong to a Free Trade Agreement (…) We do respect human rights, because the 

principle of human dignity is strongly ingrained in Islam.’70  De GCC staten 

beschouwden de politieke voorwaarden als ‘een certificaat van goed gedrag’, waarmee 
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Europa mensenrechten, non-proliferatie en terrorismebestrijding misbruikte ten faveure 

van zijn eigen politieke en economische agenda.  

De onvrede in de GCC staten over de ‘politieke zendingsdrang’ van de EU, werd gevoed 

door de omstreden ‘essential clauses’, de zogenaamde opschortingclausules. De essential 

clauses vormden een bindende koppeling tussen de politieke voorwaarden van het VHA 

en de economische bepalingen. Dit betekende dat als de GCC staten niet voldoen aan de 

politieke clausules en hun verplichtingen niet nakomen op het gebied van mensenrechten, 

non-proliferatie of terrorismebestrijding, Europa de economische bepalingen voor 

onbepaalde tijd zou kunnen opschorten. Voor de GCC staten waren de 

opschortingclausules onacceptabel: ‘We are not happy about the way you insist on 

linking the political part to the free trade part’, aldus een hooggeplaatste Omani 

diplomaat recentelijk aan de onderhandelingstafel in Brussel.  

 

De dwingende politieke clausules in de VHA onderhandelingen werden door de GCC 

staten als wrang ervaren, temeer omdat de Europese lidstaten vanaf 1997 – dus tijdens het 

verloop van de onderhandelingen – nieuwe politieke clausules inbrachten (art. 1 en art. 

5). In de ogen van de GCC staten heeft Europa de neiging ‘to change the procedures 

during the game’.71 Naar hun eigen inzichten waren de GCC lidstaten in de afgelopen 

jaren op veel terreinen volledig tegemoet gekomen aan de Europese eisen: ‘We did not 

meet you halfway but constantly moved towards your positions’, aldus de Koeweiti 

minister Al-Taweel. In dit verband werd door de GCC regelmatig gewezen op 

succesvolle vrijhandelsakkoorden die reeds met andere landen waren gesloten 

(Singapore, EFTA). Bovendien bleef de GCC benadrukken dat de VHA 

onderhandelingen met India, China, Pakistan, Turkije, Zuid Korea, Australië, Nieuw-

Zeeland, China en Mercosur zich in een vergevorderd stadium bevonden. Uit het 

hoopvolle verloop van deze gesprekken, concludeerde zij dat het slepende karakter van 

de onderhandelingen met de EU niet aan hen te wijten was.  

 

Zoals we hebben gezien in hoofdstuk vier, heeft de EU recent stappen ondernomen om de 

samenwerking met de GCC in een geheel nieuw strategisch partnerschap te gieten. In dit 
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partnerschap heeft politieke samenwerking de meeste prioriteit (eerste volet), pas daarna 

volgt economische samenwerking. De intentie van de EU lijkt duidelijk: de langlopende 

VHA onderhandelingen gradueel vervangen door een nieuwe strategie waarin 

mensenrechten, democratisering en terrorismebestrijding centraal staan. De GCC staten 

zijn niet enthousiast: zij willen boter bij de vis en wensen eerst het VHA af te ronden 

alvorens te praten over een nieuw strategisch partnerschap.  

 

5.4 Regionale integratiegraad 

Op het gebied van de interregionale samenwerking, lijkt de graad van regionale integratie 

in zowel het Europese als het GCC kamp beperkt. Dit kwam tijdens de VHA 

onderhandelingen pijnlijk aan het licht. De GCC lidstaten werden door de Amerikaanse 

‘verdeel en heers’ diplomatie uiteen gedreven, waarmee Washington tegelijkertijd de 

ambities van Brussel doorkruiste. Het beperkte mandaat en de gelimiteerde middelen van 

de EU vertegenwoordiging in Riyad, belemmerde een adequate EU reactie op deze 

ontwikkelingen. 

 

Terwijl de VHA onderhandelingen zich moeizaam voortsleepten, ontvouwde president 

Bush tijdens de G8 top in 2004 zijn ‘Greater Middle East Initiative’: ‘This initiative will 

seek to advance the universal values of human dignity, freedom, democracy, the rule of 

law, economic opportunity and social justice’.72 In de visie van de VS volgden 

maatschappelijke veranderingen in het spoor van economische vooruitgang en dit gaf de 

bilaterale handelsakkoorden politieke urgentie. De Amerikanen hadden hiermee een 

pressiemiddel in handen om Saudi-Arabië te bewegen economische hervormingen door te 

voeren en tot overeenstemming te komen met de WTO. De eerste stap in deze richting 

werd gezet op 14 september 2004, toen Bahrein – als eerste GCC staat - een bilateraal 

handelsakkoord sloot met de Verenigde Staten. Als kleinste GCC staat heeft Bahrein niet 

de beschikking over ‘schier onuitputtelijke natuurlijke hulpbronnen’ en het was  

overduidelijk dat de Amerikanen hadden ingezet op de ‘zwakste schakel’ om de GCC 

douane-unie aan het wankelen te brengen. De verontwaardiging over het bilaterale 

handelsakkoord was groot, temeer omdat de GCC voorzitter (op dat moment Koeweit) 
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niet op de hoogte was gesteld van het Bahreinse voornemen. Saudi-Arabië was razend op 

Bahrein: door het bilaterale vrijhandelsakkoord met de VS werd niet alleen het 

gemeenschappelijke invoertarief van 5% ondergraven, ook de onderhandelingspositie van 

de GCC met de EU werd schade berokkend. Dit had implicaties voor de moeizame VHA 

onderhandelingen met de EU, die voordurend werden ingehaald door globale 

ontwikkelingen in WTO kader. Koeweit - dat had gehoopt tijdens het voorzitterschap van 

de GCC in 2004 een doorbraak te kunnen forceren op het gebied van de 

onderhandelingen - was zeer teleurgesteld. De Amerikanen hadden succesvol een wig 

gedreven in de douane-unie en de verwachting was dat meer GCC lidstaten heimelijk het 

voorbeeld van Bahrein zouden volgen. De bilaterale onderhandelingen tussen de VS en 

Oman en de VAE bevinden zich volgens goed ingevoerde bronnen in een vergevorderd 

stadium. Uit correspondentie tussen twee Nederlandse diplomaten die in 2004 in de 

Golfregio verbleven, werd de volgende observatie ontleend: ‘Er zal in Bahrein nog wel 

een robbertje gevochten worden over de alleingang van de heren in Manama. Ik begrijp 

dat de Amerikanen inmiddels aan Qatar sleutelen. Een maand of negen geleden hebben 

ze ook Koeweit geprobeerd, maar die durfde toen niet omdat ze voorzitter van de GCC 

zouden worden. Maar als iemand Koeweit een NAVO associatie zou aanbieden, dan 

zeggen ze meteen ja, zonder telefoontje naar Riyad’. De Saudi’s – die door het gerommel 

van de Amerikanen in de andere GCC staten en de slepende WTO onderhandelingen 

steeds geïsoleerder kwamen te staan – troffen economische sancties tegen Bahrein. 

Bovendien dreigde Saudi-Arabië weer invoertarieven in te stellen op goederen afkomstig 

uit de VS. De facto betekende dit de herinvoering van grenscontroles, waarmee het hele 

idee van een douane-unie op losse schroeven kwam te staan. De Secretaris-generaal van 

de GCC – Al-Attiyah - deed een wanhopige oproep aan de EU om zich vooral niet in de 

‘interne GCC aangelegenheden’ te mengen. De gemeenschappelijke positie van de GCC 

in de VHA onderhandelingen erodeerde naarmate de verdeeldheid tussen de lidstaten 

aanhield. Door de beperkte institutionalisering was de GCC als regionale organisatie niet 

in staat een gemeenschappelijk standpunt af te dwingen. Eind 2004 droeg een 

gedesillusioneerd Koeweit de voorzittershamer van de GCC over aan Bahrein – dat 

feitelijk de lont in het kruitvat had gegooid. Een Nederlandse diplomaat rapporteerde 
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over de crisissituatie met enig cynisme: ‘Men zal waarschijnlijk – nog meer dan in deze 

contreien gebruikelijk is – enige creativiteit in de woordvoering moeten steken’.  

 

Zoals we hebben gesignaleerd in hoofdstuk vier, is het bilaterale krachtenveld waarin de 

Europese delegatie moet opereren als ‘coördinator’ tussen de EU lidstaten problematisch 

voor de voortgang van de VHA onderhandelingen. Het gemor van de GCC staten over de 

politieke clausules, weerklinkt regelmatig in de wandelgangen van de Europese 

vertegenwoordiging in Riyad. Europese diplomaten hekelen de politieke clausules die 

niet zelden de ‘nationaal politieke prioriteiten’ van de EU lidstaten ademen. De clausules 

zijn doorgaans resultaat van een politiek spel tussen nationale regeringen en parlementen, 

media en NGO’s, waarvan de inhoud sterk wordt gedicteerd door ‘the daily political 

issues’.73 Na de terroristische aanslagen in New York werd er in 2001 een clausule 

‘terrorismebestrijding’ toegevoegd aan de VHA onderhandelingen. In 2003 – na de 

vastgelopen wapeninspecties in Irak en de uiteindelijke invasie – ontwierpen de lidstaten 

een clausule tegen ‘massavernietigingswapens’. Momenteel wordt er gewerkt aan een 

clausule op het gebied van Carbon Capture Storage en het terugdringen van CO2 uitstoot. 

Volgens enkele EU diplomaten wordt het mandaat van de EU commissie hierdoor 

ondermijnd: ‘This strategy of constantly introducing new political terms (…) is mainly 

used by the EU member states to make a political statement to appease their 

constituencies at home, rather than fostering a sustainable Free Trade Agreement (…) 

that will be aimed to create a vital and prosperous European economy’.74 De 

tegenstrijdigheid van ‘Europese belangen’ en de al dan niet verbogen politieke agenda’s 

van de Europese lidstaten, voeden de incoherente lijn in de Europese buitenlandse 

politiek ten aanzien van de GCC. 

 

5.5 Deelconclusie 

Op basis van een bestudering van de interregionale betrekkingen tussen de EU en de 

GCC – waarbinnen de VHA onderhandelingen een belangrijke plaats innemen en in dit 

hoofdstuk fungeerde als een ‘testcase’ – kunnen we het volgende concluderen: 
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74 Ibidem 



 44 

• Er bestaat een beperkte belangenconfiguratie op abstract strategisch niveau tussen 

de EU en de GCC. De EU is zich bewust van de geopolitieke waarde van de GCC 

als grootste energieleveranciers in een politiek gespannen omgeving. De GCC 

beschouwt de EU als een belangrijke markt voor de ontwikkeling van zijn eigen 

economische diversificatieprogramma, in het bijzonder op het gebied van 

petrochemische producten (Saudi-Arabië). De praktische implementatie van deze 

strategische intenties loopt echter stuk op economische knelpunten (Double 

Liquid Pricing System) en noodzakelijke hervormingen (WTO lidmaatschap, 

liberalisering dienstensector). In het EU kamp worden deze knelpunten eveneens 

als problematisch ervaren (Brusselse petrol-lobby). Bovendien wil de EU 

politieke voorwaarden koppelen aan een dergelijk akkoord. 

• Er bestaat geen politieke systeemconsensus tussen de EU en de GCC. De 

politieke voorwaarden die de EU stelt aan een VHA akkoord (democratie, 

mensenrechten en good governance) vormen een afspiegeling van de consensus 

die in Europa bestaat over de inrichting van het politieke systeem (liberale 

democratie). De (semi)absolute monarchieën in de GCC regio zijn radicaal 

verschillende politieke systemen, waar intrinsieke ongelijkheid een structuur van 

loyaliteit, patronage en clientèle heeft voortgebracht. De beide systemen vinden 

op het vlak van besluitvorming, verwachtingen, afstemming, politieke en 

economische dynamiek nauwelijks aansluiting bij elkaar. 

• De regionale integratiegraad van de GCC is laag op het gebied van interregionale 

samenwerking. De GCC heeft de ‘randvoorwaarden’ om als volwaardig regionaal 

blok met de EU samen te werken (functioneren regionale instituties, douane-unie 

etc.) onvoldoende op orde. De Amerikaanse handelsakkoorden met de 

afzonderlijke GCC staten leggen duidelijk de zwakte van de GCC als 

‘gemeenschappelijke speler’ bloot. Hoewel de EU in enkele sectoren (zoals het 

handelsbeleid) eensgezind optreedt, is het regionale beleid met betrekking tot de 

GCC regio onvoldoende gestroomlijnd. Dit komt tot uiting in het grote aantal 

spelers op het gebied van EU buitenlands beleid: in de krachtmeting tussen de 

politieke agenda’s van de nationale lidstaten en de Europese vertegenwoordiging 
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in de GCC regio, delft de laatste partij het onderspit (politieke clausules, beperkte 

middelen EU delegatie in Riyad).    
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6. CONCLUSIE 

 

“Half a century from the Rome Treaty, and with British Colonial rule in the region long 

gone, the Arabian Peninsula is one of the areas of the world where European foreign 

policies remain least Europeanized”.75 

 

        - Richard Youngs  

        - Ana Echagüe 

 

Wat kunnen we concluderen op basis van de common ground analyse over de vraag 

waarom de samenwerking tussen de EU en de GCC stagneert? De recente 

ontwikkelingen in de VHA onderhandelingen, geven in ieder geval weinig reden tot 

optimisme. Volgens goed ingevoerde diplomatieke bronnen is het ‘crunchtime’: de 

interne GCC crisis die volgde op bilaterale handelsakkoorden tussen enkele GCC 

lidstaten en Amerika, heeft de gemeenschappelijke positie van de GCC in de EU 

onderhandelingen geen goed gedaan. EU commissaris Mandelson maakte zijn 

gesprekspartners tijdens een recent bezoek aan Saudi-Arabië duidelijk dat hem één plan 

voor ogen stond: een VHA tussen de EU en de GCC. Een plan B, waarin de EU naar 

Amerikaans voorbeeld bilaterale handelsverdragen zou sluiten met de GCC staten 

afzonderlijk, was volgens Mandelson ‘not in the game’.  

 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien dat de belangenconfiguratie, de 

politieke systeemconsensus en de regionale integratiegraad elkaar structureel 

beïnvloeden.  

 

De belangenconfiguratie van de GCC staten is gebaseerd op het waarborgen van interne 

en externe veiligheid op het Arabische schiereiland, dat nauw samenhangt met de 

geopolitieke ligging van de GCC regio. Het creëren van interne veiligheid is een 

randvoorwaarde om de politieke en economische status-quo in stand te houden, waarin de 

Golfmonarchieën politiek, macht en kapitaal tot op grote hoogte hebben 
                                                 
75 Youngs, Echagüe, ‘Europe and the Gulf, 41 
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gemonopoliseerd. Hier zien we hoe de politieke systeemconsensus de 

belangenconfiguratie tussen de GCC staten beïnvloedt en vice-versa. De GCC staten 

hebben een ‘regionaal samenwerkingsverband’ gesmeed dat de ‘tekortkomingen’ van de 

absoluut monarchale systemen blootlegt. De aard en structuur van de absolute 

monarchieën is een ‘sta in de weg’ voor diepgaande institutionalisering van de GCC in de 

ontwikkeling tot volwaardige regionale organisatie. Dit vertaalt zich in magere resultaten: 

de ‘decentrale samenwerking’ zoals beoogd in de Cooperation Agreement bloedde dood, 

de douane-unie kwam moeizaam van de grond en werd – eenmaal ‘in functie’ - effectief 

ondergraven door de bilaterale handelsdiplomatie van de Verenigde Staten. Ook de 

vertraagde toetreding van Saudi-Arabië tot de WTO en de moeizame liberalisering van de 

dienstensector zijn terug te voeren op het gebrek aan institutionalisering. En zolang een 

sterke en onafhankelijke Centrale Bank voor de gehele GCC ontbreekt, blijft een 

Monetaire Unie en gemeenschappelijke munt dagdromerij. 

 

De lidstaten van de EU onderkennen alle de grote geopolitieke en strategische waarde 

van de GCC regio, niet in de laatste plaats omdat het Arabische schiereiland over de 

grootste energiereserves ter wereld beschikt. Na de recente oorlog in Irak en de nucleaire 

dreiging uit Iran, is de EU er veel aan gelegen om vrede en stabiliteit in de regio te 

bewaren. Ook in het geval van Europa zien we de interactie tussen belangenconfiguratie, 

politieke systeemconsensus en de graad van regionale integratie: de EU is een 

samenwerkingsverband van 27 ‘volwassen democratieën’, die hun identiteit ontlenen aan 

waarden als democratie, mensenrechten en good governance. Het uitdragen van deze 

waarden elders in de wereld, kan dus worden gedefinieerd als een ‘gemeenschappelijk 

belang’. Dit verklaart de introductie van politieke clausules tijdens de VHA 

onderhandelingen - die door verschillende lidstaten werden ingebracht – en de lancering 

van een sterk politiek georiënteerd strategisch partnerschap. De regionale integratiegraad 

van de EU met betrekking tot de GCC hangt echter samen met de weerbarstige natuur 

van het EU buitenlandse beleid. Het spanningsveld tussen het beleid van de nationale 

hoofdsteden en van de Commissie, leidt tot botsende politieke agenda’s en 

organisatorische belemmeringen.   
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In mijn hypothese is gesteld dat er te weinig gemeenschappelijkheid bestaat tussen de EU 

en de GCC om daadwerkelijk duurzame samenwerking tot stand te brengen. Op basis van 

de geïntegreerde deelconclusies, is aan de hand van de drie indicatoren het volgende 

geconstateerd over samenwerking tussen de EU en de GCC. 

 

• Er bestaat een beperkte belangenconfiguratie tussen de EU en de GCC. De GCC 

beschouwt de EU als een waardevolle afzetmarkt ten behoeve van zijn 

economische diversificatieprogramma’s en als ‘source for technological know-

how’. Derhalve geeft de GCC de voorkeur aan sterke economische samenwerking 

tussen de EU en de GCC. Europa onderkent de geopolitieke waarde van het 

Arabische schiereiland en de structurele dreigingen die samenhangen met de 

gespannen politieke situatie in de regio. Daarom stuurt de EU aan op politieke 

samenwerking (politieke clausules in de VHA onderhandelingen / strategisch 

partnerschap) en hoopt door het bevorderen van mensenrechten, good governance 

en terrorismebestrijding invloed te kunnen uitoefenen om de GCC regio te 

stabiliseren.   

• Er bestaat geen politieke systeemconsensus tussen de EU en de GCC. De EU is 

een samenwerkingsverband van liberale democratieën, en de ‘rule of law’ en 

universele rechten van de mens vormen de hoekstenen van dit bestel. Sinds de 

WOII heeft de Europese integratiegedachte aan terrein gewonnen: dit resulteerde 

in de ontwikkeling van supranationale instituties die door het delen van nationale 

soevereiniteit op basis van een eigen mandaat in het belang van ‘Europa’ kunnen 

handelen. De GCC is echter een samenwerkingsverband van (semi)absolute 

monarchieën, waar niet de rechten van het individu, maar de privileges en positie 

van de stam of het patronagenetwerk waartoe iemand behoort maatgevend zijn. 

Omdat de absolute soevereiniteit berust bij de monarch en zijn familie – en de 

GCC is opgericht met oog op het behoud van deze ‘status-quo’ – heeft de GCC 

nauwelijks een institutionele basis ontwikkeld. De beperkte institutionalisering 

van de GCC is inherent aan de aard en structuur van de absolute monarchieën die 

de grondslag vormen voor de regionale samenwerking. 
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• De regionale integratiegraad ten aanzien van tot de onderlinge betrekkingen is 

zowel in het GCC als het EU kamp beperkt. De GCC heeft niet de macht en de 

middelen om regiobreed beleid af te dwingen en vervolgens te implementeren. De 

moeizame liberalisering van de dienstensector en de ondergraving van de GCC 

douane-unie door de handelsdiplomatie van de Verenigde Staten, zijn illustrerend 

voor de onmacht van de GCC om als ‘eenheid’ op te treden. Hoewel de EU 

bestaat uit een structuur van supranationale instituten – die verregaande 

bevoegdheden en middelen hebben om ‘Europees beleid’ ten uitvoer te brengen –

is het buitenlandse beleid hoofdzakelijk het domein van de individuele lidstaten. 

De EU delegatie in Riyad opereert in een krachtenveld van conflicterende 

nationale belangen, die worden gestuwd door de nationale media, politieke spelers 

en het maatschappelijk middenveld (politieke clausules in het VHA). Bovendien 

wordt de EU delegatie in zijn werkzaamheden beperkt door een personele 

onderbezetting en een geringe fysieke aanwezigheid in de regio. Door de 

gelimiteerde mogelijkheden van de GCC en de EU vertegenwoordiging – die in 

het geval van een sterke regionale integratiegraad hadden moeten schitteren in een 

diplomatieke hoofdrol – schieten zowel de EU als de GCC lidstaten terug in 

bilaterale reflexen.  

 

‘The Arabian Peninsula is one of the areas of the world where European foreign policies 

remain least Europeanized’, aldus Echagüe en Youngs in de conclusie van dit onderzoek.  

De samenwerking tussen de EU en de GCC stagneert omdat er onvoldoende 

gemeenschappelijkheid bestaat over belangen, de inrichting van politieke systemen en de 

organisatie van de (inter)regionale samenwerking. Er is klaarblijkelijk te weinig 

‘common ground’ en te veel ‘common absence’. 
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