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Samenvatting

Brussel, 14 september 2001: ‘Aanslagen maken wereld rijp voor coalitie tegen terrorisme’. Enkele
dagen na de aanslagen in New York hadden de Europese ministers van Justitie alreeds de eerste
maatregelen tegen terrorisme vastgesteld. Drie jaar later na de bomaanslagen in Madrid en
naderhand ook Londen werd de besluitvorming omtrent antiterreurmaatregelen verder
opgeschroefd. De terroristische aanslagen aan het begin van de eenentwintigste eeuw leidden tot
veranderingen in het Europese antiterreurbeleid. De vraag die in deze analyse centraal stond is in
welke mate hebben crises invloed op de agendavorming omtrent antiterreurnetwerken van de
Europese Unie? De hoofdvraag werd ondersteund door een viertal deelvragen die ingaan op het
effect van de afzonderlijke aanslagen.
Om de omslag in de agendavorming omtrent antiterreurnetwerken te verklaren zijn een drietal
theorieën toegepast. Allereerst is de window of opportunity-theorie van Kingdon aan bod gekomen.
Deze theorie verklaart waarom bepaalde kwesties op de agenda komen. De volgende theorie is de
punctuated-equilibrium theorie van Baumgartner en Jones. Hun theorie tracht te verklaren waarom
er over het algemeen een stabiel proces van beleidsvorming plaatsvindt, terwijl er zich soms grote
veranderingen voordoen. De derde theorie van Boin, ‘t Hart en McConnell handelt over
crisisexploitatie en beleidshervorming. Deze theorie identificeert de factoren die de impact van een
crisis op de politiek en het bestuur verklaren.
In deze analyse stond de agendaontwikkeling van het visuminformatiesysteem (VIS) centraal. Het
visuminformatiesysteem werd na de aanslagen ontwikkeld om de uitwisseling van visumgegevens
tussen de Europese lidstaten te vergemakkelijken. Het was één van de maatregelen van de Europese
Unie ter voorkoming van verdere terroristische aanslagen. Voor dit onderzoek naar de ontwikkeling
van antiterreurnetwerken zijn de agenda’s van de Europese Raad, de Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken, de LIBE-commissie van het Europees Parlement en de Tweede Kamer geanalyseerd. Het
kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek richtte zich op het aantal agendapunten betreffende het
VIS in de verschillende instituten. Bij het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek is gekeken naar de
ontwikkeling van het visuminformatiesysteem en het besluitvormingsproces van de verschillende
instellingen. Voor de conclusie zijn alle gegevens met elkaar vergeleken om een goed beeld te
kunnen vormen van de agendavorming omtrent het visuminformatiesysteem.
Concluderend kan gesteld worden dat de aanslagen in het begin van de eenentwintigste eeuw
invloed hebben gehad op de agendavorming omtrent antiterreurnetwerken in de Europese Unie. Een
belangrijke kanttekening die gesteld moet worden bij deze conclusie is dat de invloed van een crisis
afhangt van het soort agenda. De Europese Raad en de JBZ-raad beschikken over een voorstelrespectievelijk onderhandelingsagenda. Zij hebben de macht om hun eigen agenda aan te passen aan
recente ontwikkelingen. De LIBE-commissie en de Tweede Kamer hebben een vaststellingsrespectievelijk volgagenda. Zij zijn wat betreft Europese besluitvorming afhankelijk van hogere
organen. Deze volksvertegenwoordigende organisaties bepalen wat betreft Europese besluitvorming
hun eigen agenda niet, waardoor ze deze ook niet kunnen aanpassen aan de waan van de dag.
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1. Inleiding
In hoofdstuk 1 wordt allereerst de aanleiding voor dit onderzoek besproken. Vervolgens komt in
paragraaf 1.2 naar voren welke probleemstelling centraal staat in deze analyse. In de
daaropvolgende paragrafen komen de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie aanbod.
Uiteindelijk beschrijft de leeswijzer in paragraaf 1.4 de gekozen structuur van deze analyse en biedt
zij een leidraad om deze overzichtelijk te houden.

1.1 Aanleiding
Brussel, 14 september 2001: ‘Aanslagen maken wereld rijp voor coalitie tegen terrorisme’. Drie
dagen na de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York, kwamen de
antiterreurspecialisten van de Europese Unie en de Verenigde Staten in Brussel bijeen om
spoedoverleg te houden. 12 Slechts enkele dagen later stelden de Europese ministers van Justitie de
eerste maatregelen vast betreffende justitiële samenwerking, coöperatie tussen politie en
inlichtingendiensten, de financiering van terrorisme en grensbewaking.3 Op deze eerste
antiterreurmaatregelen volgden tientallen Joint declarations, efforts, SUMMIT’s, Agreements,
measures en reports waarin het nieuwe Europese antiterrorismebeleid werd vastgelegd.45 Eén van de
besluiten die hieruit voortvloeide was de start van de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem
dat onder meer de buitengrenzen van de Europese Unie beter moest beschermen.6 Het
visuminformatiesysteem is zodoende één van de beleidsnetwerken dat onder meer is opgericht als
maatregel voor de bestrijding van terrorisme.
In 2004 en 2005 werden de twee Europese hoofdsteden Madrid en Londen opgeschrikt door
terreuraanslagen. Nadat terroristen voet hadden kunnen zetten op Europees grondgebied werd de
besluitvorming omtrent het gemeenschappelijk antiterrorismebeleid verder versneld.7 Vóór de
aanslagen in New York, Madrid en Londen gaven lidstaten hun soevereiniteit op het gebied van
binnenlandse- en buitenlandse veiligheid slechts beperkt prijs aan de Europese Unie. Hierdoor kwam
verregaande samenwerking tussen de Europese lidstaten nauwelijks tot stand.8 De terroristische
aanslagen aan het begin van het nieuwe millennium betekenden een omslag in de Europese
samenwerking inzake het gezamenlijke visum- en veiligheidsbeleid in zowel de eerste als de derde
pijler.
Volgens Daniel Keohane van het Centre for European Reform heeft de Europese Unie slechts
beperkte mogelijkheden om terrorisme aan te pakken aangezien de Europese Unie niet vergelijkbaar
is met een nationale overheid.9 Zevenentwintig uiteenlopende soevereine natiestaten moeten
tezamen tot eenduidig beleid komen. Door deze diversiteit op het transnationale niveau wordt de
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Ik ben mij ervan bewust dat er die dag ook een vliegtuig boordde in het Pentagon en er één neerstortte in Pennsylvania, echter
voor de leesbaarheid van het verhaal vat ik dit samen als de aanslagen in New York.
‘Aanslagen maken wereld rijp voor coalitie tegen terrorisme’, NRC Handelsblad 14 september 2001, 4.
C. Fijnaut, De aanslagen van 11 september en de reactie van de Europese Unie, ‘Justitiële verkenningen. Toekomst van de
rechtshandhaving’ 28 (2002) 26-44, aldaar 33-34.
Zie: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=631&lang=nl Geraadpleegd op 25-02-2009.
Zie: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=635&lang=nl Geraadpleegd op 25-02-2009.
W. Bruggeman en R. Toxopeus, Europol. Een schitterend gebrek, in: E.R. Muller et.al., ‘Terrorisme. Studies over terrorisme en
terrorismebestrijding’ (Deventer 2008) 754.
Zie: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/FactsheetFightagainstterrorism_NL_rev1.pdf Geraadpleegd op 25-022009.
Fijnaut, De aanslagen van 11 september, 33.
Daniel Keohane, The EU and counter-terrorism, in: Centre for European Reform (2005) 2.
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coördinatie van antiterreurmaatregelen bemoeilijkt.10 Daarentegen is de EU wel de enige organisatie
die de Europese overheden een platform biedt waarin ze hun antiterreurmaatregelen kunnen
samenvoegen.11 Ondanks de beperkingen die gepaard gaan met een dergelijke transnationale ofwel
intergouvernementele
organisatie,
kwam
er
toch
een
aanzienlijke
hoeveelheid
antiterreurmaatregelen tot stand.

1.2 Probleemstelling
In deze paragraaf wordt de centrale probleemstelling van dit onderzoek besproken. Daarnaast
komen ook de ondersteunende deelvragen aan de orde.
De heersende gedachte is dat er na 11 september 2001 en na de bomaanslagen in Europa
veel beleidsveranderingen hebben voorgedaan. Na de terroristische aanslagen in 2001 startte de
ontwikkeling van antiterreurnetwerken zoals het visuminformatiesysteem. De vraag die hierbij naar
voren komt is of de Europese agenda een daadwerkelijk een verandering ondergaat na het voordoen
van een crisis zoals een terreuraanslag. Waren de verschillende terroristische aanslagen in het
Westen een aanleiding om de Europese agenda te veranderen?

Zodoende is de hoofdvraag van deze analyse als volgt verwoord:

In welke mate hebben crises invloed op de agendavorming omtrent
antiterreurnetwerken van de Europese Unie?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er een viertal deelvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de achtergronden en hoe verliep de historische ontwikkeling van
antiterreurnetwerken in de Europese Unie?
2. In hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Europese agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11
september 2001?
3. In hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Europese agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in Spanje op 11 maart 2004?
4. In hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Europese agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in het Verenigd Koninkrijk na 7
juli 2005?

10

11

Towards a comprehensive, coherent en ethically just European counterterrorism policy. Deliverable 13, Work package 6. Zie:
http://www.transnationalterrorism.eu/publications.php#TDel Laatst geraadpleegd op 02-02-2009.
Keohane, The EU and counter-terrorism, 15.
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1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
De relevantie van dit onderzoek schuilt onder meer in de toetsing van de theorie met de
werkelijkheid. Deze analyse van de agendavorming omtrent het Europese antiterreurbeleid toetst
een drietal theorieën. Allereerst komt Kingdon’s window of opportunity-theorie aan bod. Deze
theorie geeft een verklaring voor de agendabepaling. Waarom komen bepaalde kwesties juist wel of
juist niet op de agenda terecht? De tweede theorie is de punctuated-equilibrium theorie van
Baumgartner en Jones. Deze auteurs verklaren waarom een beleidsproces zich over het algemeen
stabiel ontwikkelt, terwijl er zich soms aanzienlijke oplevingen kunnen voordoen. De crisisexploitatietheorie van Boin, ’t Hart en McConnell identificeert de factoren die de impact van een crisis bepalen.
De drie bovenstaande theorieën maken het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de
theorie en de werkelijkheid. Komt de realiteit overeen met de geschetste theorieën? Over het
algemeen wordt aangenomen dat een crisis de mogelijkheid genereert om nieuwe onderwerpen op
de besluitvormingsagenda te plaatsen. Hierdoor krijgen nieuwe of reeds bestaande programma’s en
projecten de mogelijkheid om in werking te worden gesteld. Het is voor het openbaar van belang om
te onderkennen onder welke voorwaarden zich een dergelijke opening voordoet. Daardoor kan zij
overzien wanneer de tijd rijp is om bepaalde ideeën de wereld in te zenden.
De keuze voor een onderzoek naar agendavorming schuilt in de aard van agenda’s. Een
agenda is opgebouwd uit een aantal punten die de besluitvormers onderling willen bespreken,
kwesties die onder de aandacht zijn gekomen. Voordat een besluit over de kwestie genomen kan
worden moet de kwestie op de agenda terecht komen. Het feit dat een kwestie op de agenda komt is
zodoende van belang voor de betreffende politieke actoren. Indien een actor het heersende beleid
wilt veranderen moet de kwestie allereerst op de agenda komen. Daarentegen willen de actoren die
content zijn met de status quo, het heersende beleid niet veranderd zien en zij trachten de kwestie
juist van de agenda te houden.12 Daarnaast wordt bij de opstelling van de agenda bepaald op welke
wijze de kwestie besproken wordt. Princen geeft een voorbeeld dat in grote mate overeenkomt met
de agendavorming van het visuminformatiesysteem. In de jaren negentig van de vorige eeuw stond
dataprotectie in het kader van privacy vaak op de agenda naar aanleiding van de opkomst van het
internet. Dit agendapunt kwam in een geheel ander licht te staan na de aanslagen van 11 september
2001. Hierna werd dataprotectie gezien als een belemmering voor de bestrijding van het
internationaal terrorisme. De vorm alsmede de inhoud van een agenda zijn derhalve van belang om
de beleidsvorming te kunnen bevatten.13 Zodoende is een keuze voor een onderzoek naar
agendavorming gemaakt.
De drie terroristische aanslagen en het visuminformatiesysteem zijn beide uitzonderlijke
factoren die geschikt zijn om in de theorie te implementeren. De terreuraanslagen in het begin van
de eenentwintigste eeuw kenden geen precedent.14 Ze schepten voor verschillende overheden en
internationale organisaties de gelegenheid om nieuwe beleidswegen in te slaan. De aanslagen waren
het bewijs dat het immigratie- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Staten en later ook de Europese
Unie niet toereikend was. Om verdere aanslagen te voorkomen moest er om vele terreinen nieuw
beleid ontwikkeld worden. Het visuminformatiesysteem is een netwerk dat pas na de aanslagen in
ontwikkeling werd gezet. Voor de aanslagen was er nog geen grond om een zeker wat betreft privacy
verregaand systeem in werking te stellen. Het zijn zodoende twee uitzonderlijke factoren die de
ervoor zorgen dat de theorie aan de werkelijkheid getoetst kan worden.
12
13
14

Sebastiaan Princen, Studying Policy Agendas in the EU (Utrecht 2009) 1.
Princen, Policy Agendas, 2.
Dit is een perceptie, er zijn zeker eerdere ‘internationale’ terreuraanslagen in het Westen gepleegd.
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Dit onderzoek tracht de agendavorming omtrent antiterreurnetwerken in kaart te brengen. Zoals
reeds in de inleiding naar voren is gekomen is het visuminformatiesysteem één van de
antiterreurnetwerken die na 11 september 2001 opgericht zijn. Allereerst is het van belang om te
weten wat een netwerk is. Volgens Slaughter is een netwerk een systeem opgebouwd uit
welbewuste verbanden tussen overheidsafdelingen, welke over landsgrenzen heen stijgen en een
afbakening vormen tussen de nationale en internationale omgeving.15 Eén van de netwerken die
Slaughter noemt in haar boek is het informatienetwerk. Binnen een dergelijk netwerk worden
informatie en ideeën uitgewisseld. Deze informatie-uitwisseling tussen transgouvernementele
netwerken is met name van belang voor organisaties die belast zijn met het vergaren van informatie,
zoals bijvoorbeeld de AIVD. Na de aanslagen in New York riepen de Amerikaanse inlichtingendiensten
op tot verregaande samenwerking tussen alle inlichtingen diensten om internationaal terrorisme te
kunnen bestrijden.16
Een ander type netwerk dat Slaughter benoemt is het handhavingsnetwerk. Dit type netwerk
vergroot de samenwerking tussen nationale regelgevers om nationale wetten te kunnen handhaven.
De nationale handhavingsdiensten, onder meer de douane, politie en justitie, zorgen ervoor dat de
nationale wet gehandhaafd wordt. Daarentegen beschikken zij slechts over een nationale
bevoegdheid terwijl sommige zaken geen rekening houden met landsgrenzen. Ook deze netwerken
wisselen onder meer informatie betreffende politiële zaken uit. Slaughter noemt een voorloper van
het visuminformatiesysteem, TREVI, het criminele handhavingsnetwerk van de Europese Unie.17
Het visuminformatiesysteem is een antiterreurnetwerk dat een combinatie is van een
informatie- en een handhavingsnetwerk. Het visuminformatiesysteem wisselt informatie uit tussen
de 27 lidstaten van de Europese Unie. Echter het systeem kent ook handhavingsaspecten aangezien
Europol en nationale inlichtingendiensten toegang hebben tot het systeem. Daarnaast gebruikt de
douane het systeem ook om ongewenste vreemdelingen bij de grens te kunnen onderscheppen.
Naast de wetenschappelijk bijdrage tracht dit onderzoek tevens een bijdrage te leveren aan
het maatschappelijk debat. Na 11 september zijn er in Europees verband een aantal maatregelen
doorgevoerd die tien of vijftien jaar geleden ondenkbaar waren vanwege de gevolgen voor de
privacy.18 Dit onderzoek tracht te achterhalen hoe snel deze veranderingen zijn doorgevoerd en of 11
september de directe aanleiding voor deze maatregelen vormde.

1.4 Leeswijzer
In deze leeswijzer wordt de structuur van het onderzoek getoond. In het eerste hoofdstuk zijn reeds
de aanleiding, de probleemstelling en relevantie naar voren gekomen. De volgende hoofdstukken zijn
in drie delen gesplitst, te weten het theoretische gedeelte, het empirische gedeelte en het
concluderende gedeelte.
In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader aan bod. Verschillende theorieën worden
besproken die de basis voor dit onderzoek hebben gevormd. Zo komen Kingdon’s window of
opportunity en de punctuated-equilibrium theorie van Baumgartner en Jones aan bod. Ook wordt er
aandacht besteed aan de theorie van Boin, ’t Hart en McConnell omtrent crisis en hervorming.
Daarnaast zal er ook gekeken worden naar nieuwe theorievorming.
15
16
17
18

Slaughter, A new world 14.
Ibidem, 53.
Ibidem, 55-56.
Van privacyparadijs tot controlestaat. Misdaad- en terreurbestrijding in Nederland aan het begin van de 20e eeuw. Rathenau
Instituut/TILT, 23 januari 2007, 5.
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Hoofdstuk 3 behandelt het eerste empirische gedeelte van dit onderzoek. De methoden en
technieken die gebruikt zijn om de data te verzamelen worden besproken. Daarnaast wordt de casus
uitgebreid beschreven en worden de centrale begrippen van deze scriptie geoperationaliseerd.
Het tweede empirische gedeelte van dit onderzoek komt in hoofdstuk 4 aan bod. In dit
hoofdstuk komen de resultaten van dit onderzoek naar voren.
In het concluderende hoofdstuk 5 wordt een samenvatting van de resultaten van het
onderzoek gegeven. De kern van dit hoofdstuk ligt in de analyse van de resultaten. Daarnaast wordt
er aandacht besteed aan de beperkingen van deze studie en eventuele toekomstige
onderzoeksvragen.
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2. Theoretisch kader
Zoals gezegd betekenden de aanslagen van 11 september 2001 een omslag in de ontwikkeling van
Europese antiterreurnetwerken en agendavorming. Om de ontwikkeling van deze omslag te kunnen
verklaren zullen een drietal theorieën worden toegepast. Allereerst komt de window of opportunitytheorie van Kingdon aan bod. 19 De volgende theorie die de ontwikkeling van antiterreurnetwerken
kan verklaren is de punctuated-equilibrium theorie van Baumgartner en Jones.20 Daarnaast zal de
crisisexploitatie-theorie van Boin, ‘t Hart en McConnell gebruikt worden om de factoren te
identificeren die de impact van een crisis op de politiek en het beleid verklaren.21 Vervolgens worden
op basis van deze drie theorieën een aantal verwachtingen geformuleerd. Deze verwachtingen
worden in een later hoofdstuk getoetst op de werkelijkheid. Bekeken wordt of de theorieën
overeenkomen met de werkelijke gang van zaken.
Zowel het visuminformatiesysteem als de terreuraanslagen zijn voor alle drie de theorieën
een factor van betekenis. De terreuraanslagen in bovenal New York en Madrid kenden geen
precedent en brachten een grote schok teweeg. Het visuminformatiesysteem is een uitzonderlijk
systeem omdat het verregaande inbreuk kan betekenen op de privacy. In het systeem worden
verschillende gegevens opgeslagen van circa 80 miljoen personen. Beide uitzonderlijke zaken kunnen
goed in de drie theorieën geïncorporeerd worden omdat de aangrijpende gebeurtenis van de eerste
misschien heeft geleid tot het ontstaan van de ander.
Onderstaande theorieën over de window of opportunity, punctuated-equilibrium en
crisisexploitatie geven een beeld van wat de impact van een crisis op de agenda zou kunnen zijn. Per
theorie zal er een centrale these geschept worden. In hoeverre verandert de agenda van de
verschillende instellingen na het voordoen van een crisis? Op deze wijze kan de theorie in de praktijk
worden toegepast.

2.1 Window of Opportunity
De omslag die zich voltrok na de aanslagen in de Verenigde Staten ten aanzien van het Europese
antiterreurbeleid kan onder meer verklaard worden door de theorie van Kingdon omtrent windows
of opportunity.

2.1.1 Theorie
Kingdon tracht in zijn theorie te verklaren waarom sommige maatschappelijke problemen wel en
sommige kwesties niet op de agenda terecht komen. Volgens Kingdon is het publieke domein
vergelijkbaar met een georganiseerde anarchie. In een dergelijke organisatie lopen een drietal
processen die hij stromen noemt. De eerste stroom die door een organisatie loopt is de
problemenstroom. Problemen zijn onderwerpen die het openbaar bestuur zou moeten kunnen
aanpakken.22 Eén van deze maatschappelijke ontwikkelingen is in dit geval de opkomst van het
internationaal terrorisme. Een tweede stroom in een organisatie wordt gevormd door de partijen. De
19
20

21
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J.W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies (New York 1995).
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M.A.P. Bovens, P. ’t Hart en M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en politiek. (Alphen aan den Rijn 2007) 190.

11

partijen vormen de ambtelijke en bestuurlijke toplaag die verantwoordelijk zijn voor de
beleidsbepaling en deze voeren onderling onderhandelingen. In de derde stroom bevinden zich de
oplossingen. Net zoals problemen hebben ook oplossingen pleitbezorgers die deze proberen te
koppelen aan een andere stroom. Volgens Kingdon wordt beleid gevormd op de momenten dat de
drie stromen samenvloeien. Op dat moment hebben voldoende politieke beslissers de overtuiging
dat bepaalde problemen aan bepaalde oplossingen gekoppeld kunnen worden.23 Een beleidsraam of
policy window is een mogelijkheid voor de reeds genoemde beleidsmakelaars om hun eigen
problemen dan wel oplossingen op de kaart te zetten. De opening van een beleidsraam kan
voorspeld worden. Bijvoorbeeld als de kaarten opnieuw geschut worden tijdens een kabinetformatie.
Echter zo nu en dan kan een beleidsraam zich plotseling openen en een momentum creëren waarop
beleidsmakelaars zo spoedig mogelijk moeten inspringen. Derhalve moeten beleidsmakelaars immer
paraat staan om hun ideeën in werking te kunnen stellen.24

Problemen
Oplossingen

Beleidsraam

Partijen

Figuur 1: Stromenmodel J.W. Kingdon

De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 openden onverwacht een
beleidsraam en leidden vervolgens tot vele beleidshervormingen. Beleidsramen genereren zodoende
mogelijkheden voor actie. Als een beleidsraam geopend is verandert de besluitvormingsagenda.
Zoals gezegd opent een beleidsraam zich over het algemeen op een onregelmatige basis en sluit zich
daarop weer snel.25 Een beleidsraam kan zich zowel openen om politieke redenen als bij het
voordoen van problemen. Een politieke reden om een beleidsraam te doen openen is als er zich een
verandering voordoet in de politieke stroom. Onder meer als er een nieuwe regering is aangetreden
of als het parlement een nieuwe meerderheid kent. Daarnaast kan een raam zich openen als zich een
nieuw probleem manifesteert dat de aandacht trekt van de bewindvoerders.26 De aanslagen van 11
september 2001 openden een raam voor pleitbezorgers van verschillende nieuwe
antiterreurmaatregelen. Sommige pleitbezorgers hadden hun voorstellen mogelijkerwijs al op de
plank liggen. Voor hen was 11 september een directe aanleiding om te bepleiten dat hun moties
doorgevoerd moesten worden. Overigens blijft een beleidsraam na een crisis niet lang geopend.27
Een plotselinge mogelijkheid voor verandering moet zodoende snel aangegrepen worden.
Ook de huidige financiële crisis is een actueel thema voor de theorie van Kingdon. Er is nu
een beleidsraam geopend dat de mogelijkheid genereert om nieuw beleid te formeren, bijvoorbeeld
het instellen van een Europees instituut voor bancair toezicht. De aanslagen in New York zorgden er
23
24
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indertijd ook voor dat de agenda van de Europese Unie aangepast werd. Het raam werd geopend
door een verandering in de stroom van problemen. Hierdoor grepen de besluitvormers naar de
beschikbare alternatieven die als oplossingen konden dienen dan wel als oplossingen werden
gezien.28

2.1.2 Relevantie
Wat maakt de window of opportunity-theorie van Kingdon nu relevant voor deze scriptie? Kingdon’s
theorie is een voorloper van de punctuated-equilibrium theorie die in de volgende paragraaf
besproken zal worden. De PE-theorie van Baumgartner en Jones is beter in staat om de ontwikkeling
van beleid te verklaren dan de window of opportunity. Daarentegen biedt Kingdon’s theorie meer
inzichten over het proces vóór de aanslagen van 11 september. Het zou kunnen dat het beleid dat
werd doorgevoerd na 11 september zich reeds in de oplossingenstroom bevond maar nog niet de
kans had gezien om daadwerkelijk doorgevoerd te worden. Ook biedt Kingdon’s theorie een
aanzienlijke plaats voor de policy entrepreneurs of beleidsmakelaars. Welke beleidsmakelaars waren
verantwoordelijk voor het nieuwe beleid?

2.1.3 Verwachtingen
Op basis van de window of opportunity-theorie van Kingdon kunnen de volgende verwachtingen
geschept worden over hoe de agendavorming omtrent het visuminformatiesysteem zich ontwikkeld
in de praktijk. Kingdon spreekt over drie stromen die in een organisatie lopen. In de
problemenstroom zit in dit geval het internationaal terrorisme en een ontoereikend visumsysteem.
Dit zijn problemen die opgelost zouden moeten worden door de Europese Unie. In de partijenstroom
zitten de verschillende instellingen van de Europese Unie en de Tweede Kamer. De Europese Raad,
JBZ-raad, LIBE-commissie en de Tweede Kamer zijn (tot op zekere hoogte) verantwoordelijk voor de
Europese beleidsbepaling. In de derde stroom bevinden zich de oplossingen. In dit geval zat het
visuminformatiesysteem in de oplossingenstroom.
De aanslagen van 11 september 2001 openen het beleidsraam en de drie stromen komen
samen. Aangezien de Europese instellingen inzien dat het visuminformatiesysteem een oplossing was
voor het internationaal terrorisme komt het systeem op de agenda te staan. Na de aanslagen in New
York zal het systeem waarschijnlijk voor het eerst en steeds vaker op de agenda terecht komen. Naar
alle waarschijnlijkheid genereren de aanslagen in Madrid in 2004 eenzelfde beleidsraam aangezien
dit de eerste Europese aanslagen zijn. Hierdoor komt het systeem wederom vaker op de agenda te
staan. De aanslagen in Londen van 2005 zijn de tweede keer dat Europa kennis maakt met
internationaal terrorisme dus het zou kunnen zijn dat het beleidsraam bij deze aanslagen niet
opnieuw geopend wordt. Kort samengevat is er naar aanleiding van Kingdon’s theorie een
verwachting van de Europese agendavorming na het voordoen van een crisis. Op basis van de
resultaten zal bekeken worden of de onderstaande these juist is.

These 1: De aanslagen in New York en Madrid openen het beleidsraam waardoor
de drie stromen samenkomen en het visuminformatiesysteem voor het eerst en
vervolgens in toenemende mate op de agenda komt te staan.
28

Kingdon, Agendas, 174.
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2.2 Punctuated-Equilibrium theorie
De aanslagen van 11 september 2001 veroorzaakten een kentering in het Europese
antiterrorismebeleid. Een theorie die deze omslag mogelijkerwijs verklaart is de punctuatedequilibrium theorie (PE-theorie) van Baumgartner en Jones.

2.2.1 Theorie
De punctuated-equilibrium theorie tracht te verklaren waarom beleidsprocessen relatief lange
perioden stabiel zijn terwijl ze zich soms sterk afzetten en er plotselinge veranderingen voordoen.
Over het algemeen worden beleidsprocessen in de publieke sector gekenmerkt door stabiliteit en
modderen ze zoals gezegd langzaam door.2930 Daarentegen maakt een dergelijk proces af en toe
plotseling een sprong. Anders gezegd wordt het gewoonlijk stabiele beleidsproces zo nu en dan
opgeschrikt en ontstaat er een kentering in het gevoerde beleid. Beleidsprogramma’s worden
plotseling drastisch aangepast terwijl er in de voorgaande jaren nauwelijks iets veranderde aan de
beleidsvoering. De PE-theorie van Baumgartner en Jones verklaart zodoende zowel stabiliteit als
verandering in de totstandkoming van beleid.31 De sprong die beleidsvorming maakt wordt
aangeduid als een policy punctuation, ofwel beleidsinterpunctie. Aan een dergelijke
beleidsinterpunctie kunnen twee zaken voorafgaan. Allereerst kan een enorme schok resulteren in
een plotselinge verandering van beleid. Daarnaast kan ook een reeks relatief kleine gebeurtenissen
uitmonden in een beleidsinterpunctie.32 In onderstaande diagram wordt op schematische wijze
weergegeven hoe beleid zich volgens Baumgartner en Jones ontwikkeld.

Beleidsverandering

Stabiliteit

Plotselinge verandering

Tijd
Figuur 2: Diagram Punctuated-Equilibrium Theory

De PE-theorie gaat er vanuit dat het beleidsproces beïnvloed wordt door verschillende politieke
instituten die beschikken over een beperkte rationele besluitvorming. Naast overheden beschikken
ook besluitvorming over een bounded rationality, een beperkte rationaliteit. Beiden bezitten slechts
29
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een beperkt cognitief vermogen. Hierdoor zijn deze instituten niet in staat om de volledige realiteit
te bevatten. De beperkte cognitie van bestuurders is zowel van invloed op de besluit- als op de
agendavorming. Besluitvormers houden het liever bij de reeds bekende besluitvorming totdat ze
gedwongen worden het beleid te herzien. Ze blijven op de gebaande paden totdat ze geforceerd
worden om hiervan af te wijken. Deze drang tot verandering kan ontstaan door een verhoogde
publieke belangstelling, nieuwe informatie of een veranderde samenstelling van besluitvormers door
bijvoorbeeld een nieuwe coalitie of een (kabinets)crisis.
De PE-theorie stelt twee elementen in het beleidsproces centraal: probleemdefiniëring en
agendabepaling. Beleidsvormers hebben de macht om een bepaalde definitie aan een probleem te
verbinden. Heersende vraagstukken kunnen anders geframed ofwel geformuleerd worden.
Daarnaast wordt de agenda ook opgesteld door de beleidsvormers. Zij bepalen of bepaalde
vraagstukken op de agenda gezet worden, er juist afvallen of überhaupt niet op de agenda terecht
komen.
De verklaring die Baumgartner en Jones bieden voor zowel marginale als radicale
verandering is te vinden in de interactie tussen de verschillende politieke arena’s en de
besluitvorming. Deze interactie tussen politiek en besluitvorming kan leiden tot evenwicht maar kan
ook aanleiding geven tot mobilisatie, ofwel punctuated equilibria. Deze punctuated equilibria worden
dus bepaald door de hoeveelheid aandacht voor een bepaalde kwestie en of dit de agenda haalt. 33
Als een kwestie niet de aandacht trekt, zal het door de beperkte cognitie van de besluitvormers niet
op de macropolitieke agenda komen. Omdat het niet op de agenda staat zal de besluitvorming
omtrent die kwestie incrementeel zijn, oftewel zich met kleine stapjes voortbewegen. Pas als de
kwestie de volle aandacht krijgt door welke omstandigheid dan ook, kan deze vanuit het subsysteem
op de macropolitieke agenda komen en kunnen er radicale veranderingen komen in de
besluitvorming. Overigens komt het vaak voor dat veel kwesties waaronder dreigende crises toch
niet op de besluitvormingsagenda komen. Beleidsvormers hebben niet de tijd en de mogelijkheden
om alle beleidszaken te bespreken. De agenda is al overvol met kwesties waarover nog een besluit
moet worden genomen.34
Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat een kwestie op de agenda
kan komen als het de aandacht van besluitvormers heeft getrokken. Onder welke omstandigheden
trekken bepaalde problemen de aandacht? Dit kan zich via verschillende wegen voltrekken. Als een
kwestie zoals internationaal terrorisme een nieuw image of beeld toebedeeld krijgt trekt dit nieuwe
belanghebbenden aan. Deze policy entrepreneurs of beleidsmakelaars grijpen hun kans om hun eigen
zaak te verkopen.35 Het tot dan toe heersende beeld van internationaal terrorisme bleek incorrect
aangezien het Westen plotseling zelf doelwit was geworden van internationaal terrorisme.36
Hierdoor kwamen de Europese policy monopolies oftewel de antiterreurnetwerken onder druk te
staan. De antiterreurnetwerken hadden dergelijke terroristische aanvallen niet kunnen voorkomen.
Door deze insufficiëntie van de antiterreurnetwerken was er ruimte ontstaan om kritiek op het
verouderde beleid te uiten en te pleiten voor nieuw, sufficiënt beleid. Met als gevolg dat de kwestie
op de macropolitieke agenda terechtkwam.37
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De PE-theorie is gebaseerd op het verwerken van informatie en het constant verschuiven van de
aandacht voor bepaalde kwesties.38 Als een kwestie door hernieuwde aandacht eenmaal op de
macropolieke agenda staat kunnen beleidsprogramma’s radicaal veranderd worden.39 In deze casus
is het terrorisme door de aanslagen op New York, Madrid en Londen op de macropolitieke agenda
terecht gekomen. Deze gebeurtenissen lieten zien dat er gedurende de tijd ervoor te weinig actie
ondernomen werd om Europees antiterrorismebeleid te genereren en dat alles hiermee op de schop
moest.40 Doordat dit onderwerp hiermee op de kaart kwam, ontstond is de mogelijkheid om
antiterrorismebeleid en terrorismebestrijdingsdiensten te genereren.

2.2.2

Relevantie

Waarom is de PE-theorie relevant voor deze scriptie? De PE-theorie is oorspronkelijk ontwikkeld om
de dynamiek van het begrotingsbeleid van de Verenigde Staten te doorgronden. Is deze theorie wel
geschikt om een plaats te hebben in een analyse van het terrorismebeleid in de Europese Unie?
Baumgartner en Jones verwachten dat de dynamiek van punctuated-equilibrium zich voordoet in
systemen waar er meerdere fora zijn, zoals het federale systeem van de Verenigde Staten. Net zoals
de Verenigde Staten beschikt de Europese Unie ook over een structuur waar meerdere fora actief
zijn. Ook de Europese Unie kent meerdere subsystemen en een macropolieke agenda. In beide
systemen doet zich beleidsvorming voor.41 Zodoende is de theorie van Baumgartner en Jones
geschikt om ook op de agendavorming binnen de Europese Unie toe te passen.

2.2.3 Verwachtingen
De punctuated-equilibrium theorie geeft een verklaring voor de ontwikkeling van beleidsprocessen.
Over het algemeen maken deze een incrementele ontwikkeling door terwijl ze zich soms sterk
afzetten. Een dergelijke beleidsinterpunctie kan zich voordoen na een crisis. Op basis van de theorie
van Baumgartner en Jones kunnen de volgende verwachtingen geschept worden over hoe de
agendavorming omtrent het visuminformatiesysteem zich ontwikkeld in de praktijk.
Waarschijnlijk beschikken de Europese Raad, JBZ-raad, LIBE-commissie en Tweede Kamer
over een bounded rationality. Ze worden door de aanslagen gedwongen om van de gebaande
beleidspaden af te wijken. Doordat de terroristische aanslagen zo onder de aandacht worden
gebracht wordt het visuminformatiesysteem vanuit het subsysteem op de macropolitieke agenda
gezet. Het internationaal terrorisme bestond al wel maar door de aanslagen krijgt het een nieuw
image toebedeelt. De bestrijding van internationaal terrorisme blijkt ontoereikend en er is behoefte
aan nieuw beleid. Op basis van de punctuated-equilibrium theorie is de volgende verwachting
opgesteld.

These 2: Door de aanslagen in New York en Madrid wordt de bounded rationality
van de instellingen omzeilt en komt de kwestie onder de aandacht en op de
agenda van de verschillende instellingen waardoor een punctuation in de
agendavorming ontstaat.
38
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Op basis van de resultaten die in hoofdstuk 4 getoond gaan worden zal een bekeken worden in
hoeverre aan de verwachtingen van bovenstaande these voldaan zal worden.
Overigens is de theorie van het incrementalisme van Charles Lindblom een voorloper van de
punctuated-equilibium theorie.42 Volgens Baumgartner en Jones heeft de theorie van het
incrementalisme echter niks te zeggen over grote beleidsveranderingen.43 Aangezien er zich na 11
september 2001 wel grote beleidsveranderingen hebben voorgedaan in de Europese Unie zal deze
theorie niet gebruikt worden voor deze scriptie.

2.3 Crisisexploitatie en beleidshervorming
De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben geleid
tot de uitbreiding van antiterreurnetwerken en nieuwe beleidsmaatregelen. Boin, ‘t Hart en
McConnell identificeren de factoren die de impact van een crisis op de politiek en het beleid
verklaren.44

2.3.1 Theorie
Een crisis, zoals deze zich voordeed in New York in 2001, kan een schaduw werpen op de betrokken
gemeenschap. Een dergelijke crisis kan leiden tot een ‘dislocatie’ van het tot dan toe dominante
sociale, politieke of bestuurlijk taalgebruik (discoursen). Als een crisis de machtsstructuren van deze
discoursen ondermijnt wordt er structurele hervorming verwacht en geëist. Dergelijke hervormingen
kunnen optreden maar dit hoeft niet perse zo te zijn. Iedere crisis lokt een andere reactie uit
waardoor de gevolgen van crises moeilijk te voorspellen zijn.45 Boin, ‘t Hart en McConnell bieden een
verklaring voor deze verschillende gevolgen van crises door middel van hun theorie over
crisisexploitatie. De nasleep van een crisis kan verklaard worden door een strijd tussen verschillende
kaders (frames) die gebruikt worden door de betrokken actoren. Deze actoren willen profiteren van
de door de crisis ontstane window of opportunity of beleidsraam. Ze proberen alles om er voor te
zorgen dat hun frame het dominante verhaal (narrative) wordt.46 Zoals ook in Kingdon’s theorie naar
voren komt, zoeken deze actoren naar problemen om hun eigen oplossingen aan te bevelen. Als
door een crisis hun narrative dominant wordt kan dit een belangrijke stimulans zijn voor nonincrementele beleidswijzigingen.47
Crises kunnen op verschillende manieren bestempeld worden. Het is niet de daadwerkelijke
gebeurtenis die bepaalde wat de gevolgen zijn maar het is de perceptie en de interpretatie die door
het publiek worden toegeschreven aan de crisis. Actoren in het openbaar bestuur zoals
volksvertegenwoordigers, bewindvoerders of hoge ambtenaren kunnen een crisis op drie
verschillende wijzen interpreteren. Elke constructie behoeft op zijn beurt weer een eigen respons.
Ten eerste kunnen ze de crisis voordoen als een onvoorziene gebeurtenis. Als een crisis
geconstrueerd wordt als een onvoorziene gebeurtenis heeft dat geen politieke of beleidsmatige
gevolgen. Een tweede constructiemogelijkheid is als de crisis gezien wordt als een kritieke dreiging
voor de huidige status quo. Met als gevolg dat de actoren de politieke schuldvraag negeren en het
42
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huidige beleid ongewijzigd laten. Een derde wijze waarop actoren een crisis kunnen kaderen of
framen is dat deze een kritieke gelegenheid genereert om juist de tekortkomingen van de status quo
bloot te leggen. Met als gevolg dat de niet goed functionerende actoren, beleid en/of organisaties
verwijderd of hervormd kunnen worden. De aanval op de status quo kan bij een kritieke gelegenheid
geopend worden.
De aanslagen van 11 september 2001 werden gekaderd als een dergelijke kritieke
gelegenheid, waardoor er al eerder voorgestelde hervormingen doorgevoerd konden worden in de
toenmalige status quo.48 “This is big, bad and urgent, and it is so because the people and programs
that govern us have failed us and need to be replaced.”49
Onderstaand model geeft op een schematische wijze weer hoe de perceptie van een crisis
kan verschillen. Ook geeft het schema aan welke reacties de verschillende percepties genereren.

Geen crisis
Politiek:
Geen schuld
Beleid:
Normale gang van
zaken

Perceptie,
interpretatie
en ‘framing’

Crisissituatie

Belangen
en
posities
actoren

Crisis is dreiging
Politiek:
Negeren
schuldvraag
Beleid:
Verdedigen status
quo
Crisis is
mogelijkheid
Politiek:
Schuld toewijzen
Beleid:
Aanval status quo

Figuur 3: Constructie van een crisissituatie, Boin, ‘t Hart en McConnell

Elke crisis kent zijn eigen kader en deze verschillende zienswijzen kunnen onderling botsen.
Daarnaast kunnen crises door verschillende actoren anders geframed worden. De botsing van frames
kan voor zowel politieke als beleidsmatige consequenties hebben. Derhalve kan een crisis leiden tot
een aanvaring op twee verschillende niveaus. Allereerst kan een crisis leiden tot een conflict op
politiek niveau, het zogenoemde politieke spel. Daarnaast kan een crisis ook leiden tot een conflict op
ambtelijk niveau, het beleidsspel. In paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 worden beide spellen besproken.
Het onderzoek van Boin, ’t Hart en McConnell richtte zich op vijftien verschillende crises. Ze
onderzochten wat de politieke en beleidsmatige gevolgen waren van deze crises. Ze bekeken wat het
effect was op de zittende bewindslieden, het effect op de beleidsvoering en in hoeverre er policy
learning plaatsvond en of er sprake was van beleidsverandering. Naast de terreuraanslagen die ook
in dit onderzoek centraal staan bestudeerden de auteurs onder meer de zaak-Dutroux en orkaan
Katrina.
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2.3.2 Politieke spel
Het politieke spel concentreert zich rondom onenigheid tussen de regering en het parlement. In het
politieke spel moeten de parlementariërs beslissen of de zittende regering verantwoordelijk kan
worden gehouden voor het voordoen van de crisis. Vervolgens moeten ze bepalen of ze de gehele
regering willen laten opstappen of alleen hun gezag willen ondermijnen. De bewindvoerders op hun
beurt moeten bepalen of ze de verantwoordelijkheid voor de crisis afwijzen of gedeeltelijk of geheel
op zich nemen.50 Volgens Boin, ’t Hart en McConnell komt het bijna noot voor dat bewindvoerders de
volledige verantwoordelijkheid op zich waarna ze hun zetel afstaan. In het onderzoek van de auteurs
was er slechts één casus waarbij deze conclusies getrokken werden. In dit geval ontsnapte Marc
Dutroux korte tijd uit de handen van zijn bewakers. Dit voorval leidde tot de aftreding van de
Belgische ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken af.51 In het merendeel van de casus resulteert
een crisis in een politiek proces waarin onderzoek op onderzoek volgt.52

2.3.3 Beleidsspel
In het beleidsspel strijden de voorstanders van de huidige juridische en ambtelijke status quo tegen
de voorvechters van verandering.53 Bepaald moet worden of het oude beleid sufficiënt was of er
nieuw beleid geformeerd moet worden. De voorstanders van de status quo zijn over het algemeen
hoge bestuurders samen met hun politieke medestanders en mogelijk de slachtoffers die ‘voordeel’
hebben aan de status quo. De voorvechters van verandering zijn vaak parlementsleden in de
oppositie, journalisten, belangengroeperingen en soms slachtoffers of hun advocaten.54
Een door crisis geïnitieerde politieke beleidsmatige verandering is in drie niveaus in te delen.
Volgens Sabatier zijn deze veranderingen deep core, core en secondary aspects.55 Volgens Boin, ‘t
Hart en McConnell zijn deep core, oftewel diepgaande veranderingen moeilijk te bewerkstelligen. Het
feit dat er zich een crisis voordoet wil niet garanderen dat er aanzienlijke beleidshervormingen zullen
optreden.56 Zelfs als zich in een pluralistische omgeving een destabiliserende crisis voordoet is er
eerder kans op incrementele beleidsverandering dan op een radicale beleidsverandering. Een crisis
genereert in dat geval niet voldoende voorwaarden om sowieso tot radicale beleidsverandering te
komen. In het onderzoek van Boin, ‘t Hart en McConnell komt naar voren dat maar een klein aantal
crises daadwerkelijk leidt tot core of deep core veranderingen.57
Boin, ’t Hart en McConnell onderzochten een vijftiental crises en hun politieke en beleidsmatige
gevolgen. Uit hun onderzoek bleek dat een meerderheid van de crisis resulteert in incrementele
beleidsveranderingen58 ondanks dat de gedachte heerst dat crisis altijd leidt tot aanzienlijke
verandering van de status quo. De terroristische aanslagen in New York en Madrid en hadden
diepgaande politieke en beleidsmatige gevolgen voor de Spaanse en Amerikaanse overheid.
Overigens hebben de auteurs niet onderzocht wat de effecten waren van deze terreuraanslagen op
de Europese politiek en beleid. De andere crises met diepgaande politieke en beleidsmatige gevolgen
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waren de zaak-Dutroux in België, orkaan Katrina en een waterramp in Canada. De overige tien crises
hadden slechts geringe politieke en beleidsmatige gevolgen.59
2.3.4

Crisisfactoren

Boin, ‘t Hart en McConnell formuleren een viertal factoren die mede bepalen welke uitkomst de crisis
zal hebben. Een crisis wordt voornamelijk geëxploiteerd in twee arena’s: de massamedia en de
officiële onderzoeksraad. Wat er in deze omgevingen gebeurt heeft grote gevolgen voor de
conclusies die getrokken worden door het ambtelijke en wetgevende apparaat. Daarnaast worden de
koers en de consequenties van een crisis tevens beïnvloed door situationele en contextuele
factoren.60
De massamedia spelen een aanzienlijke rol in het framen van een crisis. De media fungeren
als een arena waarin kritische, behoudende en vooruitstrevende actoren hun voordeel proberen te
behalen. Actoren die een rol spelen in de crisis zoals bijvoorbeeld politici, proberen journalisten
ervan te overtuigen dat ze aandacht aan hun crisisframe moeten schenken en deze zelfs eventueel
dienen te ondersteunen. Een tweede factor die bepaald in hoeverre een crisis verandering genereert
is de onderzoeksraad. Als een onderzoeksraad of parlementaire enquêtecommissie wordt ingesteld is
dit voor alle actoren een gelegenheid om een dergelijk podium ten volste te benutten. Naast de rol
van de massamedia en de rol van de onderzoeksraden spelen ook situationele factoren een rol in de
mogelijke uitkomsten van een crisis. Een cruciale factor die de gevolgen van een crisis kan
beïnvloeden is de aard van de crisis. Sommige crises zijn zo evident dat de betekenisgeving reeds
staat vastgesteld.61 De laatste factor die de koers van een crisis kan beïnvloeden is de contextuele
factor. De timing van een crisis kan van groot belang zijn.62

2.3.5

Relevantie

Wat maakt de crisisexploitatie-theorie van Boin, ‘t Hart en McConnell nu relevant voor deze analyse?
De crisis die de terroristische aanslagen vormden voor de EU heeft geleid tot aanzienlijke
beleidshervormingen. Toch bepleiten Boin, ‘t Hart en McConnell dat diepgaande veranderingen
moeilijk zijn te bewerkstelligen. Een crisis alleen genereert niet voldoende voorwaarden om tot
beleidsverandering te komen. Middels de exploitatietheorie van Boin, ‘t Hart en McConnell kan er
onderzocht worden welke factoren naast de crisis in de EU geleid hebben tot deze aanzienlijke
beleidshervormingen.

2.3.6 Verwachtingen
Uit de resultaten van het onderzoek zal waarschijnlijk blijken dat de aanslagen van 11 september
2001 leiden tot de verwachting en eis tot hervorming. Verschillende actoren framen de crisis op hun
eigen wijze en zullen ook respectievelijk verscheidene oplossingen bieden. De narrative van een
bepaalde groep zal waarschijnlijk dominant worden en leiden tot de meeste non-incrementele
beleidswijzigingen. De aanslagen in New York en Madrid zullen waarschijnlijk geframed worden als
een kritieke gebeurtenis welke de tekortkomingen van de status quo zal doen onthullen. Vervolgens
zullen niet goed functionerende actoren, organisaties en beleid hervormd worden. De aanslagen in
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Londen worden waarschijnlijk geframed als een kritieke dreiging van de dan heersende status quo.
De politieke schuldvraag wordt genegeerd en het beleid zal ongewijzigd blijven.
Het politieke spel dat na de terroristische aanslagen zal ontspringen zal niet leiden tot het
aftreden van een of meerdere Europese bewindvoerders. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er een
onderzoek naar de aanslagen ingesteld. Het beleidsspel dat uitbreekt na de aanslagen in New York en
Madrid zal leiden tot deep core veranderingen aangezien de aanslagen volgens het onderzoek van
Boin, ’t Hart en McConnell op nationaal vlak ook hebben geleid tot dergelijke veranderingen. Een
meerderheid van de crises die onderzocht zijn leiden niet tot diepgaande politieke en beleidsmatige
veranderingen. Zodoende zullen de aanslagen in Londen slechts leiden tot incrementele
beleidshervormingen. Waarschijnlijk worden de terroristische aanslagen breed uitgemeten in de
media en de onderzoeksraden. Op basis van de crisisexploitatie-theorie is de volgende verwachting
opgesteld.

These 3: De aanslagen in New York en Madrid worden geframed als een kritieke
gebeurtenis waarna er diepgaande politieke en beleidsmatige veranderingen
volgen, dit in tegenstelling tot de aanslagen in Londen die geframed worden als
een kritieke dreiging en leiden derhalve tot incrementele hervormingen.
Op basis van de resultaten zal een bekeken worden in hoeverre aan de verwachtingen van
bovenstaande these voldaan zal worden.
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3. Methoden en technieken
3.1 Inleiding
Hoofdstuk 3 toont de methoden en technieken die gebruikt zijn voor de uitvoering van deze analyse.
Allereerst komen de onderzoeksmethode en de casusselectie naar voren. Vervolgens komen de
verschillende bronnen aan bod. Uiteindelijk worden de begrippen geoperationaliseerd en wordt de
methode van analyse uiteengezet.

3.2 Onderzoeksmethode
Voor deze analyse is gekozen voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Het onderzoek heeft
zich als volgt ontwikkeld. Allereerst zijn drie verschillende theorieën betreffende agendavorming
onderzocht. Vanuit deze drie theorieën zijn verschillende verwachtingen geschept wat betreft de
agendavorming binnen de verschillende instellingen. Na de keuze van de casus, agendavorming
omtrent het visuminformatiesysteem, is er onderzoek gedaan naar de agendavorming binnen
verschillende Europese en nationale instellingen.
Om de ontwikkelingen van antiterreurnetwerken vast te stellen is er gekozen voor de
casestudy.63 In dit onderzoek is een complexe casus vanuit een combinatie van verschillende
theoretische perspectieven geanalyseerd. De informatie die middels het onderzoek verzameld is
vormde de basis voor nieuwe theorievorming.64 De ontwikkeling van de agenda’s van de
verschillende instituten is vastgesteld middels het uitvoeren van een documentanalyse. Aangezien er
onderzoek werd gedaan naar het proces van beleidsontwikkeling is er gekozen om meerdere
meetmomenten te gebruiken. Zoals Sabatier ook nodig acht voor een degelijk onderzoek naar
agendavorming is de agendavorming van de verschillende instellingen over een periode van tien jaar
onderzocht, van 1999 tot aan de meest recente beschikbare documenten in 2009.65 De agenda’s van
de verschillende instellingen die gebruikt zijn voor dit onderzoek worden toegelicht in paragraaf 3.4.

3.3 Casusselectie
Voor dit onderzoek is er gekozen voor een enkelvoudig casestudyonderzoek. Aangezien er maar één
casus is werd deze uitgebreid bestudeerd en werd er gedetailleerde empirische informatie
verzameld. In deze analyse stond de agendaontwikkeling van het visuminformatiesysteem (VIS)
centraal. Vanuit deze casus werd theorie ontwikkeld om deze ontwikkeling te verklaren.

3.3.1

Visuminformatiesysteem

De keuze voor het visuminformatiesysteem als casus is gemaakt vanwege de verregaande
consequenties die dit systeem op meerdere fronten heeft gehad. Allereerst hebben de lidstaten een
deel van het soevereiniteit betreffende hun gegevensbescherming overgedragen aan de Europese
Unie aangezien het visuminformatiesysteem in de eerste pijler66 werd ontwikkeld. Daarnaast heeft
de invoering van dit informatiesysteem ook gevolgen gehad voor de Europese burger. De
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maatregelen die na 11 september zijn ingevoerd hebben onder andere gevolgen voor de
gegevensbescherming van de burgers. De privacy van de burger legt steeds minder gewicht in de
schaal als de veiligheid in het geding staat. Bovendien hebben opsporings- en veiligheidsdiensten
praktisch onbeperkt toegang tot dit informatiesysteem.67 Daarnaast heeft dit systeem verregaande
consequenties voor de immigranten die Europa binnen willen komen. Door dit systeem is het ‘Fort
Europa’ verder versterkt.
In de Verenigde Staten werd na de aanslagen van 11 september duidelijk dat het mogelijk
was om illegaal in het land te blijven na het verlopen van een studenten- of anderszins tijdelijk visum.
Er zijn maatregelen genomen om het moeilijker te maken de Verenigde Staten binnen te komen en
om de houders van tijdelijke visa beter te volgen. Visa zijn minder fraudegevoelig gemaakt en bijna
iedere aanvrager wordt ondervraagd voordat het visum wordt verstrekt. Informatie over
visumhouders wordt gedeeld door verschillende overheidsdiensten.68 In de Europese Unie was
behoefte aan vergelijkbare maatregelen om verdere terroristische aanslagen te voorkomen.
Het visuminformatiesysteem (VIS)69 is opgesteld om bedreigingen van de interne veiligheid
van de lidstaten te voorkomen, fraudebestrijding te vergemakkelijken, controles aan de
buitengrenzen te vergemakkelijken en bij te dragen aan de terugkeer van illegale immigranten.70 Het
VIS is aanvankelijk niet ontwikkeld om terrorisme tegen te gaan. Europese beleidsmakers wilden met
name iets doen aan de poreuze buitengrenzen en de inadequate opslag van persoonsgegevens van
degenen die Europa binnenkwamen. In essentie is het VIS dus een systeem dat een betere grip moet
geven op (illegale) immigratie. In de loop der jaren heeft terrorisme zich ontwikkeld als een
transnationaal fenomeen. Als je een alomvattende [antiterrorisme]strategie wil uitwerken moet
immigratie in acht worden genomen. Met de inwerkingtreding van het VIS beschikt de EU over meer
technologie, communicatie en coördinatie zodat de Europese buitengrenzen beter bewaakt zijn.71
Door deze betere grensbewaking is de EU beter bestand tegen terrorisme.
Sinds het Verdrag van Amsterdam valt het visumbeleid van de EU onder de eerste pijler.
Zodoende spelen de Europese Commissie, de JBZ-raad en het Europees parlement een grote rol in
het besluitvormingsproces omtrent het Europees visumbeleid. De besluitvorming omtrent het
visuminformatiesysteem heeft zowel volgens de raadplegings- als de medebeslissingsprocedure
gelopen. Deze raadplegingsprocedure stelt het Europees Parlement (EP) in de gelegenheid om een
advies uit te brengen over een voorstel van de Europese Commissie (EC). De macht van het
Parlement is in deze procedure beperkt. Het EP kan slechts hopen dat de Commissie in een gewijzigd
voorstel rekening houdt met haar amendementen.72 Het initiatief voor nieuwe wetgeving ligt, in
tegenstelling met hoe dit nationaal geregeld is, bij de Europese Commissie. Voor het Europees
Parlement is de parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie- en Binnenlandse Zaken
verantwoordelijk voor de beoordeling van de voorstellen van de EC. Daarnaast kunnen zij eventuele
aanvullingen doen. Als het EP het voorstel goedkeurt sluit een overeenstemming in de Raad van de
EU de procedure af. Indien het voorstel door de Raad is goedgekeurd, is de Nederlandse regering
verantwoordelijk voor de nationale implementatie.73 De Raad van de Europese Unie en het Europees
Parlement delen bij de medebeslissingsprocedure de wetgevende bevoegdheid. Het
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wetgevingsvoorstel wordt bij beide instellingen besproken en in samenspraak wordt het besluit
genomen.

3.3.2

Europese samenwerking

Bij het Verdrag van Amsterdam dat in 1999 gesloten werd kwam een verdere intensivering van de
Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken tot stand. Deze
samenwerking in het kader van justitie en binnenlandse zaken kreeg vorm door middel van het
creëren van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Het doel van deze ruimte was
onder meer het waarborgen van het vrije verkeer van personen en hun veiligheid. Daarnaast moest
iedere vorm van terrorisme en georganiseerde misdaad bestreden worden. Dit alles om de
samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken te vergemakkelijken, zowel tussen
de lidstaten onderling als met kandidaat-lidstaten. Tussen 1999 en 2004 gaf een specifiek actieplan
concrete invulling aan deze onderwerpen om de strijd aan te binden tegen het terrorisme.7475
De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid is gebaseerd op titel IV van het EGverdrag en titel VI van het EU-verdrag en het in deze verdragen geïntegreerde Schengenacquis. Delen
die eerst onder de derde pijler vielen werden overgeheveld naar de communautaire eerste pijler.
Onder andere visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die te maken hebben met het vrije
verkeer van personen zoals de controle van de buitengrenzen vinden nu een plaats in de eerste
pijler. De derde pijler is zodoende veel meer gericht op politiële en justitiële samenwerking in
strafzaken en op strafrechtelijke harmonisatie. Zodoende vallen alle initiatieven op het gebied van
justitie en binnenlandse zaken onder de bevoegdheid van de Europese Unie. Derhalve wordt het
gemakkelijker om een coherent Europees beleid tot stand te brengen. Bij het Verdrag van Nice zijn
de lidstaten76 overeengekomen dat de onderwerpen betreffende visa, asiel, immigratie en vrij
verkeer van personen via de medebeslissingsprocedure worden besloten.77

3.4 Agenda’s verschillende instellingen
Voor deze analyse van de ontwikkeling van antiterreurnetwerken zijn de agenda’s van verschillende
Europese en nationale instituten gehanteerd. De agenda’s van de Europese Raad, de JBZ-raad, de
LIBE-commissie van het Europees Parlement en de Tweede Kamer zijn geanalyseerd om de
ontwikkeling van de agendavorming vast te kunnen stellen.

3.4.1

Agenda Europese Raad

De Europese Raad is het hoogste beleidsbepalende orgaan van de Europese Unie. In de Europese
Raad nemen de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Commissie
zitting. Deze worden bijgestaan door de ministers van Buitenlandse zaken en een lid van de
Commissie. De Europese Raad komt minimaal twee tot vier keer per jaar bijeen. De Europese Raad
kan beschouwd worden als de institutionalisering van de Europese topconferenties. In de media
wordt de Europese Raad ook wel een Europese top genoemd. Zij heeft tot doel de grote lijnen van
belangrijke politieke en economische aangelegenheden te bespreken alsmede de ontwikkeling van
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de EU te stimuleren. Tijdens deze topconferenties worden besluiten genomen die worden aangeduid
als ‘Conclusies van het Voorzitterschap’. Deze puntenlijst schept een beeld van de Europese
prioriteiten die op dat moment heersen. Deze ‘Conclusies van het Voorzitterschap’ vormen een
beleidsbepalende agenda.78 De agenda’s van deze topconferenties zijn vanaf het eerste kwartaal in
1999 tot aan het eerste kwartaal van 2009 geanalyseerd op verschillende punten. De Europese Raad
heeft van 1999 tot aan mei 2009 39 bijeenkomsten gehad. De conclusies van de Europese Raad zijn
geanalyseerd op de aanwezigheid van het visuminformatiesysteem. Deze aanwezigheid is per
agendapunt getoetst op de criteria ‘Visum Informatie Systeem’, ‘Informatie Systeem’, ‘VIS’, ‘visa’,
‘visuminformatiesysteem’ en ‘visum’. Aangezien de term ‘visuminformatiesysteem’ later bedacht is
dan het systeem zelf is er gekozen voor deze brede zoekopdrachten. Naast deze kwantitatieve studie
naar agendapunten van het VIS is er ook gekozen om kwalitatief te onderzoeken hoe de
agendapunten naar voren worden gebracht.

3.4.2

Agenda JBZ-raad

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken is een onderdeel van de Raad van de Europese Unie. De Raad
van de EU is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de EU. De Raad van de EU zorgt voor de
coördinatie van het economisch beleid en heeft daarnaast beslissingsbevoegdheid. De uitvoering van
de besluiten wordt overgelaten aan de Commissie. Naar gelang het onderwerp varieert de
samenstelling van de Raad. In casu is de raadsformatie van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
verantwoordelijk voor het Europees visumbeleid.79 Het voorzitterschap van de Raad van de EU wordt
ieder half jaar overgedragen aan een andere lidstaat. In de JBZ-raad nemen de nationale ministers
van justitie en/of binnenlandse zaken zitting en zij vergadert ongeveer zes keer per jaar. Besluiten
over nieuw Europees beleid worden zodoende genomen door bewindslieden uit alle lidstaten van de
EU. Tijdens een bijeenkomst van de JBZ-raad bespreken de nationale bewindslieden de openstaande
punten. Indien er overeenstemming is komt het punt in de notulen van de volgende vergadering
terug als hamerstuk.80 Van 1999 tot aan 2009 hebben er zeventig JBZ-raden plaatsgevonden. De
notulen van deze JBZ-raden zijn onderzocht op de aanwezigheid van het visuminformatiesysteem.
Net zoals bij de Europese Raad is er gekozen voor verschillende zoektermen. Naast deze
kwantitatieve studie is er ook kwalitatief onderzoek gedaan naar de manier waarop het
visuminformatiesysteem door de JBZ-raad naar voren werd gebracht.

3.4.3

Agenda LIBE-commissie

Het Europees Parlement is het medewetgevende orgaan van de Europese Unie. In het Europees
Parlement hebben direct gekozen vertegenwoordigers zitting. De autonomie van het Europees
Parlement is in de loop der jaren uitgebreid. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie, in casu de JBZ-raad, delen in een aantal gebieden de macht.81 In het Europees Parlement
nemen 785 leden zitting afkomstig uit 27 lidstaten. De zetelverdeling binnen het Europees Parlement
is bij benadering gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging. De Europarlementariërs maken deel
uit van een nationale delegatie die opgaat in multinationale fracties gebaseerd op ideologische
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gronden. De leden worden rechtstreeks gekozen voor een periode van vijf jaar. Het Europees
Parlement heeft beperkte bevoegdheden, echter de medewetgevende rol van het parlement de is
afgelopen jaren uitgebreid.82
Binnen het Europees Parlement is de vaste commissie burgerlijke vrijheden, justitie en
binnenlandse zaken (LIBE) verantwoordelijk voor het visuminformatiesysteem. De LIBE-commissie
komt wekelijks bijeen en van 1999 tot aan mei 2009 zijn er 258 vergaderingen geweest. De ‘meeting
documents’ van LIBE die per vergadering beschikbaar werden gesteld zijn geanalyseerd op
aanwezigheid van het VIS. Bij deze kwantitatieve analyse is er gebruik gemaakt van meerdere
zoektermen. Daarnaast is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het
visuminformatiesysteem in deze vaste commissie.

3.4.4

Agenda Tweede Kamer

De Nederlandse Staten-Generaal wordt gevormd door de Eerste en Tweede Kamer. In de Tweede
Kamer zetelen 150 volksvertegenwoordigers. De Tweede Kamer heeft een medewetgevende en een
controlerende functie. De Tweede Kamer neemt wetsontwerpen aan, welke door de Eerste Kamer
worden bekrachtigd. Zij beschikt over een aantal bevoegdheden om de regering te controleren. De
Kamer is opgedeeld in verschillende fracties van de verschillende politieke partijen. Op een aantal
niveaus vindt er in de kamer overleg plaats. Per onderwerp zijn er bepaalde vaste Kamercommissies.
De woordvoerders van de verschillende fracties bediscussiëren tijdens een commissievergadering
bepaald beleid met de minister en/of staatssecretaris. Een Algemeen Overleg (AO) wordt door één of
meerdere Tweede-Kamercommissies met de verantwoordelijke ministers en/of staatssecretarissen
van gedachten gewisseld over het beleid.
In het zoeksysteem van de Tweede Kamer kwamen 650 documenten naar voren die op
bepaalde wijze van doen hadden met het visuminformatie systeem. Er is bekeken of dit
daadwerkelijk het geval was. De Kamerstukken die tussen 1999 en 2009 handelden over het VIS zijn
bijgehouden. Naast dit kwantitatieve onderzoek is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de manier
waarop het visuminformatiesysteem in de Tweede Kamer behandeld werd.

3.5 Operationalisering begrippen
In deze paragraaf worden de begrippen die centraal staan in dit onderzoek geoperationaliseerd.
Allereerst komt aan bod wat een crisis is. Daarna zal worden aangegeven wat een agenda inhoudt.
Uiteindelijk komt aan bod wat verandering inhoudt.

3.5.1

Agenda

Een agenda is een samenstelling van elementen van publieke problemen waar een gedeelte van het
publiek en de overheid van op de hoogte zijn. Onder deze aspecten vallen problemen, mogelijke
oorzaken, symbolen, mogelijke oplossingen en strategische beschrijvingen van problemen. Een
agenda kan zowel een concrete als een nog niet vastomlijnde vorm hebben. Een agenda kan onder
meer een lijst zijn met de door een orgaan te behandelen punten. Daarentegen kan een agenda ook
de vorm hebben van ambigue ideeën en oplossingen voor een bepaald probleem. Agenda’s komen in
elke laag van samenleving en de overheid voor. Ze worden concreter naarmate de agenda’s hoger in
82
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de hiërarchie van een organisatie komen en zodoende verder in het besluitvormingsproces. In het
eerste stadium staan mogelijke ideeën op de agenda. Vervolgens behandelen officiële organen de
concretere agendapunten. Uiteindelijk komt een klein gedeelte van de oorspronkelijke ideeën op de
besluitvormingsagenda terecht.83 De keuze voor een onderzoek naar agendavorming is gemaakt
aangezien de vorm en de inhoud van een agenda bepalend zijn voor de beleidsvorming.
De agenda’s die in deze analyse behandeld zijn hebben een concrete vorm maar hebben
ieder een andere plaats in het besluitvormingsproces. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de
behandelde agenda’s bovenstaande paragraaf 3.4.

3.5.2

Crisis

Birkland ziet een crisis als een potential focusing event. Een potential focusing event is een
gebeurtenis die volgens Birkland moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De gebeurtenis doet
zich plotseling voor, is relatief zeldzaam, wordt redelijkerwijs als schadelijk gedefinieerd, onthult de
mogelijkheid dat er in de toekomst nog grotere schade aangericht kan worden en brengt schade of
mogelijke schade toe aan een definieerbare geografische locatie of gemeenschap van belang.
Bovendien is een gebeurtenis een crisis als deze bij zowel beleidsmakers als het publiek bekend is. Of
een gebeurtenis een crisis is kan zodoende gemeten worden aan de hand van de kenmerken
zeldzaamheid, schadelijkheid, locatie en algemene bekendheid. Birkland noemt het voorbeeld van
een zware aardbeving. Dit zou als een crisis bestempeld kunnen worden mits deze aardbeving zich in
een drukbevolkt gebied voordoet.84 Als een crisis zich presenteert kan dit van belang zijn aangezien
ze een essentiële aanzet vormen voor het openen van het beleidsraam. Ze doen dit door het falen
van het beleid te benadrukken en daardoor de mogelijkheid scheppen voor beleidsleren (policy
learning). Een crisis ofwel focusing event zorgt ervoor dat het vermoeden ontstaat dat
beleidsverandering nodig is.85
De aanslagen van 11 september voldoen aan de criteria die Birkland stelt aan een focusing
event ofwel crisis. De aanslagen waren zeldzaam, schadelijk, raakten cruciale locaties en genoten
algemene bekendheid. Daarentegen waren de aanslagen voor de experts niet onvoorstelbaar. Zij
hadden al eerder gewaarschuwd voor grootschalige terroristische aanslagen. Desalniettemin is 11
september een crisis omdat het voor leken een onvoorstelbare gebeurtenis was. De aanslagen in
Madrid en Londen een aantal jaren later voldoen tevens aan de gestelde criteria. Ook deze aanslagen
waren zeldzaam, schadelijk, raakten cruciale locaties en genoten algemene bekendheid.

3.5.3

Verandering

Een verandering doet zich voor als de voormalige status quo inconsistent is met de huidige status
quo. In het geval van een agenda is er sprake van verandering als er een wijziging is opgetreden in de
inhoud van de agendapunten. Veranderingen kunnen gerangschikt worden in drie verschillende
niveaus. Volgens Sabatier kunnen veranderingen deep core, core en secondary zijn.86 Deep core
oftwel diepgaande veranderingen zijn moeilijk te bewerkstelligen. Core oftewel kernveranderingen
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komen minder vaak voor dan secondary veranderingen. Secondary veranderingen zijn incrementele
veranderingen. Veranderingen in de agenda zullen over het algemeen incrementeel zijn.

3.6 Methode van analyse
Allereerst zal de methode van analyse van de kwantitatieve resultaten behandeld worden.
Vervolgens komt de kwalitatieve methode van analyse aan bod.
De agenda’s, besluitenlijsten en andere documenten van de verschillende instellingen zijn
beschikbaar op verschillende websites van de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Al deze
documenten vallen onder de noemer ‘agenda’. Alle beschikbare agenda’s van 1999 tot aan de meest
recente van 2009 behoorden tot het onderzoek. Het aantal stukken dat per instituut voorhanden was
varieerde van circa 40 tot omstreeks 650 documenten. In totaal zijn 996 agenda’s van de
verschillende instellingen onderzocht. De verschillende agenda’s zijn per instelling en op datum in
een Excelbestand gerangeerd. Als het visuminformatiesysteem op de agenda stond dan werd dat
met ‘1’ aangegeven. Stond het visuminformatiesysteem niet op de agenda dan werd dit met ‘0’
aangeduid. Soms kwam het voor dat er meerdere agendapunten met het visuminformatiesysteem
van doen hadden. In een dergelijk geval werd het aantal agendapunten vermeld. Vervolgens werd er
per jaar bekeken hoe vaak het visuminformatiesysteem op de agenda had gestaan. Uiteindelijk was
er van de jaren 1999-2009 bekend hoe vaak het visuminformatiesysteem op de agenda had gestaan.
Deze cijfers zijn omgezet in een kolomgrafiek waarin de ontwikkeling van het VIS te zien is.
Naast deze kwantitatieve analyse heeft er ook een kwalitatieve analyse plaatsgevonden. Per
instelling zijn de agendapunten waarin het visuminformatiesysteem voorkwam samengevoegd. Per
instituut resulteerde dit in een aantal pagina’s met de agendapunten, notulen en bijgevoegde
werkdocumenten betreffende het visuminformatiesysteem. Het aantal pagina´s met kwalitatieve
gegevens varieerde per instelling van circa 30 tot 300 pagina´s. Per document is bekeken in welke
context het visuminformatiesysteem besproken werd. Deze teksten zijn per bron samengevat tot een
lopend verhaal omtrent de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem in die betreffende
instelling. Een agendapunt kwam naar voren in de resultaten als er inhoudelijk op in werd gegaan
tijdens de vergadering, niet als het systeem slechts ter sprake kwam. Als er besluiten ten aanzien van
het visuminformatiesysteem genomen werden of er werd een akkoord gesloten dan kwam dit naar
voren in de resultaten. Andere opvallende zaken, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van de Algemene
Rekenkamer, werden ook in de resultaten verwerkt. Bij een aanzienlijk deel van de agendapunten
betreffende het visuminformatiesysteem werd niet inhoudelijk op het systeem ingegaan. Er werd
bijvoorbeeld alleen vermeld dat de ontwikkeling van het systeem op schema lag. Dit soort informatie
is niet telkens vermeld in de resultaten. Ook waren veel agendapunten een herhaling van hetgeen
bijvoorbeeld de week ervoor besproken was in de vergadering. Dergelijke herhalingen zijn ook niet
vermeld in de resultaten. Een aantal agendapunten handelde zeer inhoudelijk over het systeem,
bijvoorbeeld over de architectonische en technische aspecten van het visuminformatiesysteem.
Dergelijke inhoudelijke aspecten van het systeem worden niet vermeld in de resultaten. De
agendapunten betreffende het VIS werden zodoende besproken als de ontwikkeling van het systeem
blijkt uit het betreffende punt.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk komen de resultaten van de empirische analyse naar voren. Allereerst zullen de
achtergrond en de historische ontwikkeling van het visuminformatiesysteem besproken worden.
Welke doelstellingen heeft het visuminformatiesysteem en hoe is de Europese besluitvorming
gelopen. Vervolgens wordt de analyse van de casus per bron uiteengezet. Eerst komt de agenda van
Europese Raad aan de orde. Vervolgens zal de agenda van de Raad van de Europese Unie
geanalyseerd worden. Ten derde zal de agenda van het Europees Parlement naar voren komen.
Uiteindelijk zal aandacht geschonken worden aan de agenda van de Tweede Kamer.

4.1 Achtergrond en historische ontwikkeling visuminformatiesysteem
De eerste deelvraag van dit onderzoek is: Wat zijn de achtergronden en hoe verliep de historische
ontwikkeling van antiterreurnetwerken in de Europese Unie? De analyse naar de agendavorming
rondom het visuminformatiesysteem heeft ertoe geleid dat de eerste deelvraag beantwoord kan
worden.
De ontwikkeling van Europese antiterreurnetwerken startte in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw. Terrorisme is geen nieuwe verschijning op het Europese continent. In de jaren
zestig, zeventig en tachtig waren in verschillende Europese staten terroristische organisaties actief en
werden zij opgeschrikt door verscheidene terroristische aanslagen.87 Zo was bijvoorbeeld in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland de Irish Republican Army (IRA) actief en werd Duitsland in de jaren
zeventig opgeschrikt door de Rote Armee Fraktion (RAF)88. Ook Nederland kreeg in de jaren zeventig
onder meer te maken met verschillende Molukse acties. Naar aanleiding van de opkomst van
terrorisme in de Europese lidstaten werd er beleid ontwikkeld om tegen deze terroristische
organisaties te kunnen optreden. Aanvankelijk werd het antiterreurbeleid nationaal geregeld. Met de
totstandkoming van de Europese Gemeenschappen werd er ruimte geschapen om tot een
gezamenlijk Europees beleid te komen. In het kader van de Europese en Politieke Samenwerking
(voorloper van het huidige gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) kwam er in 1970
voor het eerst een gemeenschappelijk anti-terreurbeleid tot stand. In december 1975 werd er
overgegaan tot de oprichting van TREVI, een netwerk dat de Europese samenwerking van nationale
ambtenaren bij de politiële bestrijding van terrorisme coördineerde en intensiveerde.89 In 1979 werd
de Police Working Group on Terrorism opgericht om de uitwisseling tussen politie- en
veiligheidsdiensten te verbeteren. In het Verdrag betreffende de Europese Unie dat werd
ondertekend in 1992 werd in art. 29 de bestrijding van het terrorisme genoemd als één van de
onderwerpen waarover de lidstaten zouden samenwerken in de derde pijler.90 Ook de formatie van
Europol als opvolger van TREVI past in de Europese samenwerking tegen terrorisme. In de jaren
negentig van de vorige eeuw werd over het algemeen gedacht dat terrorisme geen uitdaging meer
vormde voor het Europese continent.91 De terroristische activiteiten in Europa waren in de twintigste
eeuw voornamelijk lidstaatgebonden, maar kenden soms ook een grensoverschrijdende activiteiten.
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De Europese organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van terrorisme bevinden zich
voornamelijk in de derde pijler. Deze intergouvernementele pijler behelst de Politiële en Justitiële
Samenwerking in Strafzaken (PJSS). Door deze intergouvernementele rol hebben de Europese
Commissie en het Europees Parlement weinig grip op de beleidsontwikkeling.92 Het visumbeleid
bevindt zich overigens tegenwoordig in de eerste pijler.
Met de opkomst van internationaal terrorisme werd er meer belang gehecht aan de
ontwikkeling van Europees antiterrorismebeleid.93 Zoals reeds naar voren is gekomen wilden de
lidstaten hun soevereiniteit op het gebied van binnenlandse- en buitenlandse veiligheid niet
opgeven. Hierdoor werd Europese samenwerking tegen terrorisme extra bemoeilijkt.94 De lidstaten
van de EU stonden onder druk om een balans te vinden tussen het behouden van het nationale
beleid en wet- en regelgeving en het harmoniseren van de uit Brussel afkomstige (beleids-)regels.
Ruim een week na de aanslagen in New York vond een buitengewone zitting van de Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad) plaats. Tijdens deze bijeenkomst verzocht de JBZ-raad de
Commissie om voorstellen in te dienen met het oog op de oprichting van een netwerk voor de
uitwisseling van visa-informatie. De Europese Raad kwam in december 2001 bijeen onder het mom
van een Europese topconferentie. De lidstaten werden door de Europese Raad verzocht de nodige
maatregelen te nemen om een gemeenschappelijk identificatiesysteem voor visa tot stand te
brengen. De aanslagen van 11 september 2001 overtuigden de Verenigde Staten en de Europese
Unie ervan dat internationaal terrorisme ook op hun grondgebied kon toeslaan.95 De aanslagen in
New York versnelden het besluitvormingsproces aanzienlijk, voornamelijk bij de beleidsterreinen van
Justitie en Binnenlandse Zaken. Het mandaat van verschillende netwerken werd verruimd. Zo kreeg
het in 2000 opgerichte informele netwerk Task Force of Chiefs of Police96 een liaisonfunctie met de
Verenigde Staten en werd ook Europol gekoppeld aan deze Europese hoofdcommissarissen van de
politie. Daarnaast kreeg Europol per direct een team van officieren gespecialiseerd op het gebied van
terrorismebestrijding.97 De lidstaten creëerden een Europees Arrestatie Bevel en er werd na jaren
van onenigheid overeenstemming bereikt over een definitie van terrorisme. Daarnaast kwam er een
lijst met terroristische organisaties en werden er regels geformeerd waardoor nationale
politiediensten gezamenlijk operaties konden uitvoeren. Europese overheden gaven Europol een
groter mandaat met meer bevoegdheden. Daarnaast werd de organisatie Eurojust opgericht om de
coördinatie tussen de bevoegde justitiële instanties van de Europese lidstaten te verbeteren bij
onderzoek en vervolging van ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit.98 Naast Europol
en Eurojust werd er in 2002 de mogelijkheid gecreëerd om (inmiddels achterhaalde99)
Gemeenschappelijke onderzoeksteams op te richten. Deze teams werden opgericht om
gecoördineerd gemeenschappelijk strafrechtelijke onderzoeken te voeren.100 Het volgende netwerk
dat opgericht werd na 11 september was het ‘Comité van artikel 36 van het EU-verdrag’, ook wel
CATS genoemd. Dit comité van de Raad coördineert de werkzaamheden van de
antiterreurnetwerken in de derde pijler, zoals onder andere Europol.101 Een volgend ad hoc netwerk
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dat samenkwam na 11 september waren de hoofden van de veiligheids- en informatiediensten. In dit
netwerk komen zowel interne veiligheidsdiensten (zoals M15 en de Binnenlandse Veiligheidsdienst)
en externe veiligheidsdiensten (zoals M16) samen.102103 Al deze bovenstaande netwerken hebben
echter weinig beleids- en manoeuvreerruimte en een groot gedeelte van deze actoren beschikt over
overlappende competenties.104
Een algemeen plan ter bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel werd op 28
februari 2002 door de Raad goedgekeurd. De ontwikkeling van het visuminformatiesysteem vormde
een onderdeel van dit actieplan. De Europese Raad riep in juni 2002 de JBZ-Raad en de Commissie op
om absolute prioriteit te geven aan de invoering van het gemeenschappelijke identificatiesysteem
voor visa. In september 2002 startte de Commissie met de uitvoering van een haalbaarheidsstudie
betreffende de technische en financiële aspecten van het VIS. In juni 2003, een maand na de
presentatie van de resultaten van dit onderzoek, verzocht de Raad de Commissie de ontwikkeling van
het VIS verder voor te bereiden. Ook verplichtte de Raad zichzelf de nodige politieke sturing te geven
met betrekking tot de basiselementen van het VIS, zoals architectuur, functies, financiën, biometrie
en aanpak. Het visuminformatiesysteem werd in twee fases ingevoerd. De eerste fase behelsde de
verwerking van alfanumerieke gegevens en gedigitaliseerde foto’s (of originele foto’s die met een
digitaal toestel genomen waren) en werd eind 2006 afgerond. De tweede fase omvatte de
toevoeging van biometrische gegevens van de visumaanvragers en background checks. Sommige
lidstaten mochten eveneens vingerafdrukken en gezichtsopnamen opslaan. Deze laatste fase werd
eind 2007 afgerond.105
Na de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 en de aanslagen in Londen op 7 juli 2005 bleek
dat ook de Europese Unie niet bestand was tegen internationaal terrorisme.106 In 2005 keurden de
minister van Justitie een nieuwe antiterrorismestrategie goed, gebaseerd op de pijlers voorkomen,
beschermen, vervolgen en reageren.107 Enkele organisaties die zich op dit moment bezighouden met
terrorisme zijn het situatiecentrum (SitCen) van de EU, Europol en Eurojust.108 Naar aanleiding van de
voorstellen van het voorzitterschap en de coördinator voor terrorismebestrijding heeft de Raad [van
de EU] in 2007 de EU-terrorismebestrijdingsstrategie aangenomen. De Unie verbond zich ertoe
terrorisme mondiaal te bestrijden zonder de mensenrechten te schenden, opdat burgers in een
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht kunnen leven. 109 Het akkoord inzake de verordening
betreffende het visuminformatiesysteem en de uitwisseling van visuminformatie werd in juni 2007
bereikt. Hierdoor was wederom een stap gezet om de veiligheid van de Europese burgers te
vergroten. In 2008 was de meeste wetgeving omtrent het visuminformatiesysteem geregeld. In
februari van 2009 was het visuminformatiesysteem in een vergevorderd stadium van implementatie
en uiterlijk eind 2009 treedt het systeem in werking.110
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4.1.1

Doelstellingen visuminformatiesysteem

Het visuminformatiesysteem is een systeem voor de uitwisseling van visumgegevens tussen de
Europese lidstaten. Eén van de doelstellingen van het VIS is het faciliteren van fraudebestrijding door
een betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten (via de consulaire vertegenwoordigingen
en aan de grensposten) over visumaanvragen en –behandeling. Daarnaast stelt het VIS de
controleposten aan de buitengrenzen of politie- en immigratiecontroles in staat om na te gaan of de
bezitter van het visum en de wettige houder ervan één en dezelfde persoon zijn. Ook draagt het VIS
bij aan het voorkomen van visumshopping, het bij afwijzing van een visum door de ene staat
doorreizen naar een volgende staat. Daarenboven verlicht het systeem de administratieve lasten
door een vereenvoudiging van de terugkeer van onderdanen van derde landen. Bovendien
ondersteunt een beter beheer van het gemeenschappelijk visumbeleid de binnenlandse veiligheid en
de strijd tegen het terrorisme.111 De nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en Europol
hebben toegang tot raadpleging van het systeem, met het oog op voorkomen, opsporen en
onderzoeken van terroristische misdrijven en andere strafbare feiten.112

4.1.2

Besluitvormingsprocedure visuminformatiesysteem

Onderstaand wordt een beknopte weerspiegeling gegeven van de Europese besluitvorming omtrent
het visuminformatiesysteem. Om het VIS tot stand te kunnen brengen zijn er verschillende
verordeningen en beschikkingen vastgesteld.
In september 2001 verzocht de JBZ-raad de Europese Commissie om een voorstel in te
dienen betreffende een gemeenschappelijk visuminformatiesysteem. In december 2004
presenteerde de Europese Commissie een eerste voorstel voor de verordening inzake het
visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling van gegevens en informatie over visa voor kort
verblijf tussen lidstaten. In februari 2008 is een aangepaste versie van deze verordening voorgelegd
aan de Raad van de EU en ter medebeslissing aan het Europees Parlement. Op 22 februari 2008
hebben de nationale parlementen en regeringen het voorstel ontvangen. Op 10 april heeft de
Nederlandse regering in een BNC-fiche met haar initiële standpunt opgestuurd naar de Eerste en
Tweede Kamer. Op 9 juli 2008 werd de verordening door de Raad van de EU en het Europees
Parlement ondertekend. Op 13 augustus 2008 werd de verordening gepubliceerd. De termijn om bij
het Hof van Justitie in beroep te gaan tegen dit besluit is voor Nederland op 14 maart 2009
verstreken.113 Zodoende is de verordening op deze datum van kracht gegaan.
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Onderstaand staat een model betreffende de besluitvormingsprocedure van de verordening inzake
het visuminformatiesysteem zoals deze via de medebeslissingsprocedure is doorlopen.

Verordening inzake gebruik van het visuminformatiesysteem (VIS)
Medebeslissingsprocedure
Europese
Commissie
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Figuur 4: Besluitvormingsprocedure verordening visuminformatiesysteem

Naast de bovenstaande verordening zijn er ook een belangrijke beschikkingen inzake het
visuminformatiesysteem geweest. Onderstaand de besluitvormingsprocedure omtrent de
verschillende beschikkingen voor het visuminformatiesysteem.
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Figuur 5: Besluitvormingsprocedure beschikking visuminformatiesysteem

4.2 Ontwikkeling visuminformatiesysteem Europese Raad
De Europese Raad komt drie tot vijf maal per jaar bijeen. Naar aanleiding van deze topconferenties
worden zogenaamde Raadsconclusies opgesteld. In deze conclusies geeft de Europese Raad impulsen
voor de verdere ontwikkeling van de Europese Unie. Alle Raadsconclusies van 1999 tot aan mei 2009
zijn doorgenomen. Hierbij is gekeken of het visuminformatiesysteem in de Raadsconclusies ter
sprake komt. Zie onderaan deze paragraaf voor een tijdlijn van de behandelde Europese Raden.
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4.2.1

1999-2000

De Europese Raad van Tampere gaf in 1999 de eerste aanzet voor het ontwikkelen van een actief
gemeenschappelijk beleid inzake visa en valse documenten. Dit beleid was noodzakelijk om alle fasen
van de migratiestromen doeltreffender te kunnen beheersen.114

4.2.2

2001: terreuraanslagen New York

De Europese Raad van Laken in december 2001 was de tweede Europese topconferentie na de
aanslagen van 11 september 2001. In de Conclusies werden de Raad van de Europese Unie en de
lidstaten verzocht een gemeenschappelijk identificatiesysteem voor visa ten behoeve van een
efficiëntere controle van de buitengrenzen tot stand te brengen. Een beter beheer van de controle
van de buitengrenzen droeg volgens de Europese Raad bij tot de bestrijding van het terrorisme, de
illegale immigratiekanalen en de mensenhandel.115 De conclusies van het voorzitterschap in Sevilla
van 21 en 22 juni 2002 noemden een aantal maatregelen tegen illegale immigratie. De Europese
Raad riep de Raad en de Commissie op om absolute prioriteit te geven aan het opzetten van een
gemeenschappelijk identificatiesysteem voor visa. Daarnaast vroeg de Europese Raad de Commissie
om in maart 2003 een haalbaarheidsstudie voor te leggen.116 De Raadsconclusies van Thessaloniki
van 19 en 20 juni 2003 spraken voor het eerst over de ontwikkeling van het daadwerkelijke
visuminformatiesysteem (VIS). In Thessaloniki werd een globale aanpak opgesteld in het kader van
de EU-strategie ter bestrijding van illegale immigratie. In aansluiting op de haalbaarheidsstudie van
de Commissie achtte de Europese Raad het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een aantal
richtsnoeren vast te stellen met betrekking tot het tijdschema voor de ontwikkeling van het systeem,
de juiste rechtsgrondslag voor de invoering van het systeem en het reserveren van de nodige
financiële middelen. Om te komen tot geharmoniseerde oplossingen voor documenten ten behoeve
van onderdanen van derde landen, paspoorten van EU-burgers en voor informatiesystemen (VIS en
SIS II) was een coherente aanpak nodig inzake biometrische identificatiemiddelen. De Europese Raad
verzocht de Commissie passende voorstellen op te stellen. Daarnaast vroeg de Europese Raad de
Commissie om de financiën van het VIS te regelen. De Europese Raad nam akte van de analyse van
de Commissie waarin de behoeften werden geraamd op 140 miljoen euro.117 In oktober 2003 na de
topconferentie in Brussel toonde de Europese Raad zich ingenomen met het voornemen van de
Commissie om de toewijzing van 140 miljoen euro verder te bestuderen. Daarnaast verzocht zij de
Europese Raad de Raad van Justitie en Binnenlandse zaken (JBZ-raad) voor eind 2003 tot een politiek
akkoord te komen over de twee Commissievoorstellen voor verordeningen van de Raad betreffende
biometrische identificatiemiddelen. Daarnaast verzocht de Europese Raad de nodige besluiten te
nemen voor de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem en het Schengeninformatiesysteem
II.118 In de raadsconclusies van 12 en 13 december 2003 kwam het VIS in het kader van de beheersing
van de migratiestromen opnieuw naar voren. De Commissie werd aangemoedigd om verdere
besluiten te nemen voor de ontwikkeling van het VIS.119
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Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Tampere, (15 en 16 oktober 1999) IV.22.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Laken (14 en 15 december 2001) 42.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Sevilla (21 en 22 juni 2002) 30.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Thessaloniki (19 en 20 juni 2003) 11 en 23.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel (16 en 17 oktober 2003) 26 en 31.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel (12 en 13 december 2003) 21.
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4.2.3

2004: terreuraanslagen Madrid

Op 11 maart 2004 werden de bomaanslagen in Madrid gepleegd. Tijdens de Europese Raad van
Brussel op 25 maart werd een verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme aangenomen. Om
het terrorisme effectief te kunnen bestrijden moesten de lidstaten de door de Raad vastgestelde
maatregelen effectief en volledig uitvoeren. Eén van deze antiterreurmaatregelen was het
optimaliseren van de effectiviteit van informatiesystemen. De JBZ-raad en de Commissie werden
dringend verzocht om voortgang te maken met de besprekingen over het VIS. Daarnaast werd de
Commissie verzocht om op de bijeenkomst van de Europese Raad in juni 2004 voorstellen te doen in
verband met de uitwisseling van persoonsgegevens met het oog op de bestrijding van terrorisme.120
De Raadsconclusies van juni 2004 spraken over de aanzienlijke vooruitgang die reeds geboekt was na
het aannemen van deze antiterrorismeverklaring drie maanden daarvoor. Eén van de belangrijke
stappen die genomen was behelsde de beschikking van de Raad betreffende het opzetten van het
visuminformatiesysteem.121 De Raadsconclusies van november 2004 spraken over het nut van
biometrische gegevens en informatiesystemen voor het beheer van migratiestromen, met name de
illegale immigratie. Dergelijke maatregelen waren van belang ter voorkoming en beheersing van
criminaliteit en in het bijzonder van terrorisme. Daarnaast onderstreepte de Europese Raad de
noodzaak van de verdere ontwikkeling en harmonisering van het Europees visumbeleid. Inhoudelijk
werd er diep op deze materie ingegaan.122

4.2.4

2005: terreuraanslagen Londen

Op 7 juli 2005 werd ook Londen opgeschrikt door terroristische aanslagen. Dit gaf in de Europese
Raad geen verdere impuls aan de ontwikkeling van het visuminformatie aangezien het VIS pas in juni
2006 weer als agendapunt aan de orde kwam de Raadsconclusies. Er waren volgens de Europese
regeringsleiders en staatshoofden inspanningen geboden om het visuminformatiesysteem in 2007
operationeel te laten worden.123 In juni 2007 was de Europese Raad verheugd over het akkoord
tussen de lidstaten inzake de verordening betreffende het visuminformatiesysteem en de
uitwisseling van informatie hetgeen reeds was vastgesteld. Daarnaast was de Europese Raad
verheugd over het besluit van de Raad over de toegang tot het visuminformatiesysteem voor
raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol met het oog op
voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven. Volgens de Europese Raad
droeg verbetering van uitwisseling van informatie tussen lidstaten bij tot een beter beheer van het
gemeenschappelijk visumbeleid en tot een grotere veiligheid van de burgers.124

4.2.5

Agendavorming

In de onderstaande grafiek is weergegeven hoe de agendavorming van de Europese Raad omtrent
het visuminformatiesysteem zich van 1999 tot aan 2009 ontwikkeld heeft. Vooralsnog is te zien hoe
met name de aanslagen in New York en Madrid een impuls hebben gegeven aan de vorming van het
Europese visumbeleid. Het lijkt dat de aanslagen in Londen in hebben geleid tot twee agendapunten
in 2006 en 2007. Echter uit de kwalitatieve analyse kwam naar voren dat het
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Verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme, Europese Raad van Brussel (25 maart 2004) 5c.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel (17 en 18 juni 2004) 12.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel ( 4 en 5 november 2004) 1.7.2 en 1.7.3.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel (15 en 16 juni 2006) 6.
Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Brussel (21 en 22 juni 2007) 19.
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visuminformatiesysteem tijdens deze bijeenkomsten niet inhoudelijk werd besproken. In 2006 waren
er inspanningen geboden voor de ontwikkeling van het systeem en in 2007 was de Europese Raad
verheugd over een akkoord tussen de lidstaten. De Europese Raad gaf na de aanslagen in Londen dus
geen verdere aanzet voor nieuw Europees antiterreurbeleid.
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Figuur 6: VIS in de conclusies van de Europese Raad

In 1999 gaf de Europese Raad de eerste aanzet voor een Europees visuminformatiesysteem. Na de
aanslagen van 11 september 2001 in New York werd er in 2001 en 2002 ieder enkel één keer
gesproken over het opzetten van een gemeenschappelijk visumidentificatiesysteem. Anderhalf jaar
na de aanslagen in New York in 2003 stond het visuminformatiesysteem vijf keer op de agenda van
de Europese Raad. De Europese Raad deed concrete beleidsvoorstellen voor de ontwikkeling van het
systeem. In 2004 werd wederom bekrachtigd dat het visuminformatiesysteem een
antiterreurmaatregel was. Het visuminformatiesysteem kwam na de aanslagen in Madrid van 2004
vier keer in de conclusies van de Europese Raad voor. In 2006 en 2007 sprak de Europese Raad niet
inhoudelijk over het visuminformatiesysteem maar wachtte de implementatie af.
Per Europese Raad worden na een bijeenkomst circa vijftien conclusies vrijgegeven. In 2003
en 2005 handelt een aanzienlijk deel van deze agendapunten over het visuminformatiesysteem. In de
overige jaren wordt het systeem in één of nul conclusies genoemd. Toch wordt het systeem
verhoudingsgewijs vaak besproken in de Europese Raad.
Concluderend kan gesteld worden dat anderhalf jaar na de aanslagen van 11 september 2001
het VIS een sprong maakt in de Raadsconclusies. De aanslag van Madrid in 2004 geeft een verder
impuls aan de ontwikkeling van het VIS terwijl de aanslag in Londen 2005 geen effect genereert.
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4.2.6

Tijdlijn Europese Raad 1999-2009

Onderstaand een tijdlijn met de datum en plaats van de bijeenkomsten van de Europese Raad van de
afgelopen tien jaar.
Europes
e Raad
van
Tampere

Europes
e Raad
van
Sevilla

Europes
e Raad
van
Brussel

Europes
e Raad
van
Brussel

Europes
e Raad
van
Brussel

Europes
e Raad
van
Brussel

oktober
1999

juni
2002

oktober
2003

maart
2004

novemb
er 2004

juni
2007

Europes
e Raad
van
Laken
decemb
er 2001

Europes
e Raad
van
Thessalo
niki
juni
2003

Europes
e Raad
van
Brussel

Europes
e Raad
van
Brussel

Europes
e Raad
van
Brussel

decemb
er 2003

juni
2004

juni
2006

Figuur 7: Tijdlijn Europese Raad 1999-2009

4.3 Ontwikkeling visuminformatiesysteem JBZ-raad
In de JBZ-raad nemen nationale bewindslieden gezamenlijk besluiten over het te volgen beleid
binnen de Europese Unie. Het asiel- en immigratiebeleid en het Schengen- en visabeleid behoren
onder andere tot het beleidsveld van de JBZ-raad. De afgelopen tien jaar hebben er zeventig JBZRaden plaatsgevonden. De besluitenlijsten die naar aanleiding van de JBZ-Raden zijn opgesteld zijn
van 1999 tot aan 2009 doorgenomen waarbij bekeken is of het visuminformatiesysteem in de
besluitenlijst voorkwam.

4.3.1

1999-2000

Tijdens de zitting van de JBZ-raad in mei 1999 werd de eerste resolutie inzake de instelling van een
alarmsysteem met betrekking tot illegale immigratie aangenomen. Van belang waren de uitwisseling
van informatie over illegale immigratie en mensensmokkel, teneinde de bevoegde instanties in staat
te stellen de nodige maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie beter voor te bereiden. De
doelen van dit alarmsysteem waren overeenkomstig met de doelstellingen van het
visuminformatiesysteem. Deze resolutie is het eerste teken dat er behoefte was een dergelijke
systeem tegen illegale immigratie te ontwikkelen. Tijdens dezelfde zitting werd de JBZ-raad erop
gewezen dat Eurodac een systeem zal bieden voor de vergelijking van vingerafdrukken van
asielzoekers en van “illegale immigranten”.125 Zodoende was er voor 2001 sprake van een behoefte
aan een informatiesysteem voor visa. Echter was er nog geen sprake van het
visuminformatiesysteem zoals dat nu tot stand is gekomen.

125

Raadszitting Justitie en Binnenlandse Zaken (27 en 28 mei 1999).
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4.3.2

2001: terreuraanslagen New York

Na de aanslagen in New York in 2001 volgde op 20 september een buitengewone zitting van de JBZraad. De JBZ-raad verzocht in het kader van terrorismebestrijding enkele maatregelen te nemen aan
de Europese grenzen. De JBZ-raad verzocht de Commissie om voorstellen in te dienen met het oog
op de oprichting van een netwerk voor de uitwisseling van informatie over de afgegeven visa. De
aanslagen van 11 september waren dus een directe aanleiding voor de oprichting van een dergelijk
netwerk.126 Tijdens de JBZ-raadszitting die eind september plaatsvond werd een snelle informatieuitwisseling die een informatiesysteem zou kunnen bieden van wezenlijk belang geacht.127
De Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland vormen samen het Gemengd Comité.
Deze Europese staten vormen geen onderdeel van de Europese Unie. Het Gemengd Comité is
opgericht om te garanderen dat rekening wordt gehouden met de belangen van deze staten inzake
het Schengen-aquis.128 Het Schengen-acquis is het juridische raamwerk dat de wetgeving regelt
omtrent het vrije verkeer van personen en goederen in Europa. Het Gemengd Comité nam er tijdens
de JBZ-raadszitting van december 2001 nota van dat er een ruime mate van overeenstemming
bestond over een verordening betreffende een uniform visummodel en uniform model voor
visumaanvragen.129 Dit maakte de weg vrij voor de ontwikkeling van een Europees
visuminformatiesysteem.
Op 28 februari 2002 nam de JBZ-raad een actieplan aan ter bestrijding van illegale immigratie
en mensenhandel in de Europese Unie. Met dit actieplan werd beoogd om tot een
gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak van deze grensoverschrijdende kwestie te komen. De
actiegebieden van het plan lagen in de lijn van het visuminformatiesysteem: visumbeleid,
uitwisseling en analyse van informatie, terugkeer- en overnamebeleid, maatregelen vóór de grens,
maatregelen met betrekking tot grensbeheer, Europol en benodigde sancties.130 Eind april 2002 nam
de JBZ-raad een volgend actieplan aan om de administratieve samenwerking op het gebied van
buitengrenzen, visa, asiel en immigratie tussen de lidstaten te verbeteren. In juni 2002 keurde de
JBZ-raad de richtsnoeren goed voor de instelling van een gemeenschappelijk systeem voor de
uitwisseling van informatie over visa. De JBZ-raad verzocht de Commissie om vóór maart 2003 een
haalbaarheidsstudie van een dergelijk systeem uitgevoerd te hebben.131 De JBZ-raad concludeerde
tijdens de zitting van november 2002 een aantal zaken rondom visa en consulaire samenwerking. De
JBZ-raad erkende onder andere dat informatie-uitwisseling een zeer waardevol instrument was om in
een vroeg stadium de identiteit te achterhalen van personen die betrokken zijn bij terroristische
dreigingen, terroristen en terroristische groeperingen en om illegale immigratie en mensenhandel te
bestrijden. Daarnaast sprak de JBZ-raad voor het eerst over biometrische gegevens. De JBZ-raad
verzocht de bevoegde EU-instanties zich te beraden op de noodzaak verder te onderzoeken of
andere biometrische gegevens op visa konden worden aangebracht.132 In december 2002 werd er
tijdens de JBZ-raadszitting de term visuminformatiesysteem (VIS) voor het eerst gehanteerd. 133 Ruim
een jaar na de aanslagen in New York was er zodoende voor het eerst daadwerkelijk sprake van het
visuminformatiesysteem.
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Buitengewone zitting van de Raad Justitie, binnenlandse zaken en civiele bescherming (20 september 2001).
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken en civiele bescherming (27 en 28 september 2001) 12.2.
Gert Vermeulen, Europese en internationale instellingen en organisaties (Antwerpen 2006) 27.
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken en civiele bescherming (6 en 7 december 2001).
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken en civiele bescherming (28 februari 2002).
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken en civiele bescherming (13 juni 2002).
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (28 en 29 november 2002).
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (19 december 2002).
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Op 8 mei 2003 zette Eurocommissaris António Vitorino (Justitie en Binnenlandse Zaken) tijdens een
bijeenkomst van de JBZ-raad de resultaten van de studie van de Europese Commissie over het VIS
uiteen.134 Ter voorbereiding van de Europese Raad in Thessaloniki op 20 juni 2003 nam de JBZ-raad
een conclusie aan over de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem. Het verzocht de Commissie
de ontwikkeling verder voor te bereiden en zou zelf de nodige politieke sturing geven ten aanzien
van de basiselementen van het VIS zoals de financiële component en biometrische
identificatiemiddelen.135 De Europese Raad van Thessaloniki kende een ruime mate van
overeenstemming onder de delegaties over het belang van de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk beleid inzake onder andere legale en illegale immigratie. Er was een akkoord
gesloten over de opneming van biometrische identificatiemiddelen in reisdocumenten.136 In
november werden de bevoegde Raadsorganen verzocht haast te maken met hun werkzaamheden
opdat eind 2003 een politiek akkoord bereikt kon worden.137 De hieropvolgende JBZ-raadszitting
werd een algemene oriëntatie over dit politieke akkoord bereikt omtrent de integratie van
biometrische identificatiemiddelen in het uniforme model voor visa en verblijfstitels voor
onderdanen van derde landen.138

4.3.3

2004: terreuraanslagen Madrid

De terroristische aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid vormden een aanleiding voor JBZ-raad om
een nieuwe impuls te geven aan het Europese antwoord op de terroristische dreiging waarmee de
samenleving werd geconfronteerd. De JBZ-raad drong erop aan om de werkzaamheden aan
bestaande antiterrorismemaatregelen zoals het VIS af te ronden.139 Op 8 juni 2004 nam de JBZ-raad
een beschikking aan betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem. 140 Een beschikking is
één van de besluitvormen die de Unie op basis van het EG-verdrag kent om haar doelstellingen te
bereiken. Een beschikking richt zich nadrukkelijk tot een lidstaat en beoogt geen algemene wetgeving
tot stand te brengen.141 Met deze beschikking werd de begroting omtrent het VIS mogelijk gemaakt
en kon de Commissie overgaan tot de technische ontwikkeling van het systeem.142 Eind 2004 nam de
JBZ-raad alleen nota van de stand van zaken betreffende de integratie van biometrische
identificatiemiddelen.143 In februari 2005 bereikte de JBZ-raad overeenstemming rondom een aantal
zaken betreffende het VIS, voornamelijk werd het belang voor de bescherming van
persoonsgegevens benadrukt.144 Tijdens de JBZ-raadszitting van april werd alleen de
informatietoegankelijkheid van het VIS aangestipt.145

4.3.4

2005: terreuraanslagen Londen

Op 7 juli 2005 werd Londen opgeschrikt door meerdere terroristische bomaanslagen. Tijdens de
Raadszitting op 13 juli benadrukte de JBZ-raad dat burgers en infrastructuur beschermd moesten
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Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (8 mei 2003).
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Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (6 november 2003).
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Buitengewone raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (19 maart 2004).
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Werner en Wessel, Internationaal en Europees Recht, 99.
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Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (24 februari 2005).
Raadszitting Justitie, binnenlandse zaken (14 april 2005).
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worden om de kwetsbaarheid voor aanslagen te beperken. Het vermogen tot uitwisseling via het VIS
diende verder ontwikkeld te worden om onze buitengrenzen en binnenlandse veiligheid te
beschermen. Daarnaast gaf de JBZ-raad prioriteit aan biometrie en verzocht het de lidstaten
dringend samen te werken bij het verstrekken van biometrische capaciteit aan instanties die visa
afgeven.146 Zodoende had de JBZ-raad na de Londense aanslagen meer behoefte aan uitbreiding van
de bevoegdheden van het VIS. In december 2005 werd de conclusie aangenomen dat de betrokken
lidstaten begin 2007 aanvingen met het registreren van biometrische gegevens voor het VIS. Er werd
gestart met deze registratie in de consulaire posten in Noord-Afrika en die in de regio’s van het
Nabije Oosten.147
In april 2006 bereikte de JBZ-raad een akkoord over de verhoging van een visumaanvraag van
35 euro naar 65 euro. Deze verhoging werd ingevoerd om rekening te houden met het opnemen van
biometrische gegevens van de aanvragers voor de invoering van het VIS.148 Tijdens de JBZ-raad op 24
juli 2006 vertelde Franco Frattini, vice-voorzitter van de Europese Commissie, over het aangenomen
voorstel van de Commissie voor een verordening inzake een communautaire visumcode. Daarnaast
vertelde hij over de plannen van de Commissie voor proefprojecten voor gemeenschappelijke
visumaanvraagcentra.149
Op 28 maart 2007 vond er een trialoog plaats tussen de JBZ-raad, het Europees Parlement en
de Commissie. Tijdens deze trialoog werd een ontwerpverordening betreffende het
visuminformatiesysteem besproken alsmede de uitwisseling van informatie op het gebied van visa
voor kort verblijf tussen lidstaten. Een verordening behoort tot de besluitvormen van de Europese
Unie. Een verordening is vergelijkbaar met een nationale “wet”. Bepalingen uit Europese
verordeningen hoeven niet in nationaal recht te worden omgezet aangezien een verordening direct
rechten en plichten kan toekennen. Zodoende is een verordening een geschikt instrument om direct
een algemene regeling in de hele Europese Unie door te voeren.150 Het resultaat van de trialoog was
bemoedigend. Het voorzitterschap van de JBZ-raad verklaarde dat een akkoord in eerste lezing met
het Europees Parlement over de VIS-verordening nu een reële mogelijkheid was. Daarnaast lichtte
het voorzitterschap de JBZ-raad in over de stand van zaken betreffende een ontwerpbesluit van de
JBZ-raad over de toegang tot het VIS voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten
en Europol, met het oog op voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en
andere strafbare feiten. Het Gemengd Comité bereikte overeenstemming over verdere
onderhandelingen met het Parlement zodat een akkoord over beide instrumenten zo spoedig
mogelijk bereikt kon worden.151 In juni 2007 werd het akkoord in eerste lezing met het EP bereikt en
was de JBZ-raad tevens tot overeenstemming gekomen inzake de raadpleging door aangewezen
autoriteiten.152
De JBZ-raad nam ruim een jaar later in november 2008 een verordening aan tot wijziging van
een verordening betreffende het gebruik van het visuminformatiesysteem in combinatie met de
Schengengrenscode.153 In februari van 2009 nam de JBZ-raad nota van de vorderingen van het
visuminformatiesysteem dat uiterlijk eind 2009 van start moet gaan.154 Het Gemengd Comité werd 6
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april door het Voorzitterschap en de Commissie op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de
inwerkingstelling van het visuminformatiesysteem.155

4.3.5

Agendavorming

In de onderstaande grafiek is weergegeven hoe de agendavorming van de JBZ-raad betreffende het
visuminformatiesysteem zich ontwikkeld heeft van 1999 tot aan 2009.
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Figuur 8: VIS op besluitenlijst JBZ-raad

Uit de grafiek blijkt dat het visuminformatiesysteem in de drie maanden na de aanslagen in 2001
reeds drie keer op de besluitenlijst voorkwam. In 2002 en 2003 groeit de aanwezigheid van het VIS
als onderwerp van de JBZ-raad en komt het in totaal tien keer op de besluitenlijst voor. In 2004 en
2005 is er een kleine krimp zichtbaar en komt het VIS vier maal per jaar voor in de besluitenlijst van
de JBZ-raad. In de jaren 2006 en 2007 komt het visuminformatiesysteem slechts twee keer per jaar
voor tijdens de JBZ-raadszitting. In 2008 komt het systeem slechts één keer op de agenda voor. Het
jaar 2009 laat een kleine groei zien aangezien het VIS in het eerste kwartaal twee keer op de
besluitenlijst heeft gestaan.
Het aantal agendapunten van de JBZ-raad ligt per bijeenkomst tegen de dertig aangezien de
Raad verantwoordelijk is voor een groot aantal beleidsvelden. Daarnaast gaat de JBZ-raad vaak diep
in op de materie. In 2002 en 2003 handelt 20 procent van de agendapunten van de JBZ-raad over
aspecten van het visuminformatiesysteem. In de overige jaren komt dit aantal gestaag lager te
liggen.
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4.4 Ontwikkeling visuminformatiesysteem LIBE-commissie
De plenaire vergaderingen van het Europees Parlement worden voorbereid in verschillende
commissies. Elke commissie behandeld een bepaald beleidsterrein. Binnen het EP beoordeelt de
vaste commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) wetgeving omtrent het
visuminformatiesysteem. De commissies bespreken de wetsvoorstellen van de Europese Commissie
en de JBZ-raad. Het verslag van de commissie over een bepaald voorstel wordt voorgelegd aan de
plenaire vergadering die maandelijks samenkomt in Straatsburg. Daar wordt over het verslag
gedebatteerd en gestemd.156 De LIBE-commissie is onder meer verantwoordelijk voor maatregelen
betreffende het vrij verkeer van personen, asiel en immigratie. Door de medewetgevende rol van het
Europees Parlement wordt er een aanzienlijke hoeveelheid wetgeving betreffende het VIS
besproken. Met de verordening van de JBZ-raad was een eerste stap in de ontwikkeling van het VIS
gezet. Voor de verdere ontwikkeling van het VIS was een uitgebreider algemeen rechtskader nodig,
welke mede zou worden opgesteld door het Europees Parlement.157
In het onderstaande worden niet alle bijeenkomsten besproken waarin het VIS voorkwam
aangezien het vaak kort benoemd werd.

4.4.1

1999-2000

Voor de aanslagen van 11 september is er binnen de bijeenkomsten van de LIBE-commissie geen
sprake geweest van een visuminformatiesysteem.

4.4.2

2001: terreuraanslagen New York

Op 11 september 2001 staat toevalligerwijze de toename van de illegale immigratie op de agenda.
De tragedie van Dover in 2000 waarbij 58 Chinezen de dood vonden, maakte de eventuele
dramatische gevolgen van illegale immigratie duidelijk en de noodzaak om deze te bestrijden. De
LIBE-commissie achtte gestuurd immigratiebeleid geboden.158 Overigens had dit agendapunt geen
doen met de aanslagen die op diezelfde dag New York deden opschudden. Een jaar na 11 september
kwam een resolutie van het Europees Parlement uit over de evaluatie en de vooruitzichten van de EU
strategie inzake terrorisme. Hierin werd gesproken over de noodzaak voor een geïntegreerd beheer
van beleid inzake visa en grenscontroles.159 Tijdens een openbare studiebijeenkomst begin 2003 van
de LIBE-commissie werd aandacht besteed aan de bescherming van gegevens na 11 september
[2001].160 In juni 2003 werd de LIBE-commissie voor het eerst officieel op de hoogte gesteld van de
ontwikkeling van het visuminformatiesysteem.161

4.4.3

2004: terreuraanslagen Madrid

De aanslagen van 11 maart werden niet als zodanig in de LIBE-commissie besproken. Op 17 maart
2004 besprak de LIBE-commissie de beschikking van de JBZ-raad betreffende het opzetten van het
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Zie: http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh7dowcidlzm Geraadpleegd op 28 mei 2009.
Verslag LIBE-commissie, 4 mei 2006.
Verslag LIBE-commissie, 11 september 2001.
Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie en de vooruitzichten van de EU strategie inzake terrorisme een jaar na
11 september 2001.
Bescherming van gegevens na 11 september 2001: Een Europese strategie? LIBE-commissie, 25 maart 2003.
Werkdocument over SIS-II: toekomstige ontwikkelingen LIBE-commissie, 11 juni 2003.
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visuminformatiesysteem.162 De JBZ-raad had het Europees Parlement om advies gevraagd inzake dit
voorstel, conform de raadplegingsprocedure. Het Europees Parlement kon de goedkeuring van dit
Commissievoorstel betreffende het opzetten van het VIS en de financiering daarvan niet aanbevelen
en verzocht de Commissie dan ook dit voorstel in te trekken.163
Tijdens de bijeenkomst in maart 2005 werd het voorstel voor een verordening van de JBZ-raad
betreffende het visuminformatiesysteem en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het
gebied van visa voor kort verblijf besproken. Centraal in dit overleg stonden onder meer de
bescherming van de persoonsgegevens, beheerskwesties en andere kwesties centraal. De rapporteur
(ieder onderwerp krijgt een speciale rapporteur toegewezen) wilde het Europees Parlement goed
voorlichten betreffende het VIS voordat een beslissing zou worden genomen, aangezien het EP in dit
geval een medebeslissingsrecht had.164

4.4.4

2005: terreuraanslagen Londen

Er werd niet gerefereerd aan de aanslagen in Londen tijdens de daaropvolgende LIBE-bijeenkomsten.
Op 23 november 2005 keurde het Europees Parlement het voorstel voor de verordening betreffende
het VIS en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf
goed.165 In januari 2006 kwam opnieuw het voorstel van de JBZ-raad en het Europees Parlement
betreffende het VIS en de uitwisseling van gegevens ter sprake.166 In maart 2006 werd een volgend
voorstel voor een besluit van de JBZ-raad besproken betreffende de toegang van Europol en
nationale veiligheidsdiensten tot het VIS. Het Europees Parlement had in deze alleen raadplegende
bevoegdheden.167 In oktober 2006 kwam er wederom een nieuw voorstel ter sprake in de LIBEcommissie. Dit voorstel van de JBZ-raad handelde over de instelling, werking en het gebruik van SIS II
maar had ook raakvlakken met het visuminformatiesysteem.168 In een werkdocument van de LIBEcommissie stelde zij dat ze zich intensief bezighielden met een aantal wetsvoorstellen die samen de
grondslag moesten vormen voor het visumbeleid van de Schengenlanden.169 In april 2007 was de
LIBE-commissie nog steeds intensief bezig met de wetgeving omtrent het visuminformatiesysteem.
Het was een komen en gaan van concept-verslagen, werkdocumenten en commissievoorstellen die
de juridische basis moesten leggen voor de ontwikkeling van dit systeem.170 De LIBE-commissie
keurde op 14 mei 2007 het voorstel betreffende de toegang van het visuminformatiesysteem
goed.171
In 2008 was de meeste wetgeving omtrent het visuminformatiesysteem geregeld en kwam
het niet meer zo vaak op de agenda van de LIBE-commissie voor. Wel werd er sporadisch gesproken
over het gebruik van het visuminformatiesysteem. Zo werd er bijvoorbeeld vastgesteld dat een
grenswacht op niet-systematische wijze het VIS mag raadplegen bij verrichting van grondige
grenscontroles van onderdanen van derde landen.172 Daarnaast werd onder andere gesproken over
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Verslag LIBE-commissie, 17 maart 2004.
Verslag LIBE-commissie, 5 april 2004.
Verslag LIBE-commissie, 31 maart 2005.
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Verslag LIBE-commissie 14 mei 2007 en JBZ-raad 12 en 13 juni 2007.
Verslag LIBE-commissie, 5 mei 2008.
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het samen laten gaan van de nationale visa-afgiftecentra om de lidstaten te ontlasten.173 Op 16
maart 2009 werd voor het laatst gesproken over het gebruik van het visuminformatiesysteem.174

4.4.5

Agendavorming

Onderstaande grafiek geeft de agendavorming van de LIBE-commissie van het Europees Parlement
weer. Het aantal agendapunten betreffende het visuminformatiesysteem is van 1999 tot aan 2009
weergegeven.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
jan-09

jan-08

jan-07

jan-06

jan-05

jan-04

jan-03

jan-02

jan-01

jan-00

Visuminformatiesysteem

jan-99

Aantal agendapunten

Agendavorming LIBE-commissie

Figuur 9: VIS in meeting documents LIBE

In bovenstaande grafiek is goed te zien dat het visuminformatiesysteem pas in 2006 en met name
2007 vaak op de agenda staat van de LIBE-commissie. Voor de aanslagen in New York kwam het
systeem geheel niet ter sprake. In de jaren tussen de 11 september 2001 en 2006 kwam het VIS
slechts enkele keren in een jaar naar voren. De aanslagen in Madrid en Londen gaven ook geen
impuls in de agendavorming van deze commissie. De punctuation waar Baumgartner en Jones naar
refereren is in deze grafiek goed te zien. Echter volgt deze punctuation niet op de aanslagen in 2001,
2004 of 2005. Een verklaring die hiervoor gegeven kan worden is dat de LIBE-commissie pas aan het
einde van het besluitvormingstraject aan bod komt. Zij is afhankelijk van de voorstellen voor nieuwe
wetgeving van de Europese Commissie en de JBZ-raad.
De LIBE-commissie is verantwoordelijk voor de wetgeving van een groot aantal
beleidsvelden. Zodoende bespreken zij wekelijks een groot aantal agendapunten. In 2006 en
voornamelijk 2007 is een aanzienlijk deel van deze agendapunten gerelateerd aan het
wetgevingsproces omtrent het visuminformatiesysteem. In de overige jaren echter neemt het
visuminformatiesysteem een zeer kleine plek in op de agenda.
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4.5 Ontwikkeling visuminformatiesysteem Tweede Kamer
Het visuminformatiesysteem kwam 650 keer voor in de documenten van de Staten Generaal.
Vanwege dit aanzienlijke aantal is er voor gekozen om een selectie te maken van deze documenten
voor de leesbaarheid van het onderzoek. Alleen als het onderwerp in nationale zin ter sprake kwam
is het verwerkt. Onderstaande paragrafen handelen uitsluitend over de Tweede Kamer. De Eerste
Kamer komt in paragraaf 4.5.5 aan bod.

4.5.1

1999-2000

In een brief uit 1999 van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer werd gesproken
over een visuminformatiesysteem. Daarentegen betreft dit een nationaal en geen Europees
informatiesysteem.175 In september 2000 bracht het kabinet gelijktijdig met de begroting een ‘Staat
van de Europese Unie’ uit. In de Staat van de Europese Unie wordt de Europese agenda beschreven
vanuit Nederlands perspectief. Het kabinet schetst de hoofdlijnen van het beleid dat het wil voeren
ten aanzien van de Europese Unie.176 Naar aanleiding van het Verdrag van Amsterdam en de
Europese Raad in Tampere waren er concrete doelstellingen geformuleerd voor gemeenschappelijk
visum-, asiel- en migratiebeleid. Dit gezamenlijke beleid in het kader van de Europese interne
veiligheid was ‘niet vandaag op morgen te realiseren’.177 Minister Korthals van Justitie sprak in
oktober 2000 tijdens een Algemeen Overleg over mensensmokkel over de verschillende initiatieven
van het Franse voorzitterschap, waaronder informatie-uitwisseling.178 In juli 2001 werden
Kamervragen van de VVD-fractie beantwoord over de uitwisseling van persoonsgegevens met
betrekking tot visumaanvragen. Beantwoord werd dat de Wet persoonsregistraties niet in de weg
stond van het uitwisselen van visumgegevens voor bevoegde instanties.179

4.5.2

2001: terreuraanslagen New York

Na de terroristische aanslagen in New York ontving de Kamer een brief van de betrokken ministers
betreffende een ‘Actieplan terrorismebestrijding en veiligheid’. Twee punten van het actieplan
hadden betrekking op het visuminformatiesysteem. Actie drie omvatte de ontwikkeling van
biometrische identificatiemogelijkheden en actie vier pleitte voor een geharmoniseerde uitvoering
van het visumbeleid. Het bewaren van biometrische gegevens zou ervoor zorgen dat mogelijke
terroristen beter konden worden gevolgd en patronen en netwerken beter zichtbaar werden.
Nederland drong aan op het opvullen van de leemtes in het gemeenschappelijk visumbeleid en op
het centraal beschikbaar zijn van informatie over afgegeven visa.180 De toenmalige situatie bood
onvoldoende mogelijkheden om personen die Nederland binnenreizen in een later stadium terug te
kunnen vinden in systemen.181 Begin 2002 werd begonnen met de uitvoer van de ontwikkeling van
biometrische identificatiemogelijkheden. Er werd gestart met de nationale activiteiten die voor de
invoer van biometrie ondernomen moesten worden. De EU stelde een onderzoek in naar de
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Brief van de minister van Buitenlandse Zaken, 25 oktober 1999.
Zie: http://www.minbuza.nl/nl/europesesamenwerking/Nederland_en_de_EU,Staat-van-de-Europese-Unie.html Geraadpleegd
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Staat van de Europese Unie, 19 september 2000.
Algemeen Overleg, 19 oktober 2000.
Kamervragen met antwoord 2000-2001, 6 juli 2001.
Actieplan terrorismebestrijding en veiligheid, 11 oktober 2001.
Brief ministers met de eerste voortgangsrapportage m.b.t. het actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid, 5 oktober 2001.
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juridische en technische implicaties van biometrie in visa. De verwachting was dat dit veel tijd zou
gaan kosten.
In afwachting van dit Europese onderzoek werd er in Nederland gezocht naar activiteiten die
op korte termijn uitgevoerd konden worden.182 In februari 2002 stelde de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken dat zij positief stonden tegenover de eventuele invoering van een Europees
identificatiesysteem voor visa.183 In maart 2002 werd een mededeling van de Commissie door de
Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) besproken. In november 2001 had de
Commissie een mededeling gedaan aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een
gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie. Nederland hechtte veel belang aan de
ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van illegale immigratie en achtte het door de Commissie
opgestelde actieplan een goede basis. Eén van de Nederlandse belangen was om in dit kader de
samenwerking en de informatie-uitwisseling te verbeteren en te intensiveren.184 In juli 2002 werd er
tijdens het debat naar aanleiding van de Europese Top in Sevilla voor het eerst plenair gesproken
over het visuminformatiesysteem. Toenmalig Kamerlid van het CDA, Maria van der Hoeven, zei over
het visuminformatiesysteem ‘daarover waren wij het al langer eens’. Staatssecretaris Benschop van
Buitenlandse Zaken achtte het VIS noodzakelijk om te kunnen zien of een visumaanvraag is
afgewezen in een ander land.185 De Nederlandse regering gaf in september 2002 een reactie op het
Groenboek van de Commissie ten aanzien van communautair terugkeerbeleid van illegaal in de EU
verblijvende personen. Hierin stelde zij dat alleen een waterdicht visumsysteem verkregen kan
worden door gebruikmaking van biometrie in de visumprocedure.186
Op grond van het haalbaarheidsonderzoek naar de technische en financiële aspecten van een
gemeenschappelijk Europees visuminformatiesysteem was Nederland het eens met de keuze voor
het gebruik van de vingerafdruk als biometrisch kenmerk in het VIS-systeem. Daarentegen achtte
Nederland het tevens van belang dat er op termijn zo nodig gebruik gemaakt zou kunnen worden van
additionele biometrische kenmerken zoals gelaatsherkenning en de irisscan.187 Naar aanleiding van
het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd er antwoord gegeven op een vraag
vanuit de Kamer wanneer het VIS zou worden ingevoerd. In 2003 was de bouw van het systeem
reeds vertraagd en de verwachting was dat het niet voor eind 2005 online zou gaan.188 In september
2003 deed de Commissie een nieuw voorstel aangaande de kostenraming van het
visuminformatiesysteem. De BNC-werkgroep formuleerde in een fiche dat Nederland de afdrachten
aan de EU constant wilde houden. Binnen het Europese budget voor asiel en migratie kon in
beperkte mate geschoven worden om de benodigde gelden van 140 miljoen euro te verkrijgen.189
Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelde in oktober 2003 mee dat het voor (consulaire) posten
niet goed mogelijk was om een afdoende controle te verrichten op eventuele terroristen. Ook de
Algemene Rekenkamer kwam tot deze conclusie na een proef bij een Nederlandse post met het VIS
in het buitenland. Bijzonder aan het onderzoek van de Rekenkamer was dat het Schengen Informatie
Systeem (SIS) geen signaal gaf als de naam Osama Bin Laden werd ingevoerd (februari 2003). Volgens
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het Ministerie van Justitie en Buitenlandse Zaken stond onder meer Osama Bin Laden vermeld op
een sanctielijst van de Raad van de EU die aan de posten was verzonden. De Algemene Rekenkamer
had van geen van de tien bezochte buitenlandse posten gehoord dat de lijst ontvangen dan wel
gebruikt werd.190 Naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer werd in de Kamer
onder andere de vraag gesteld waarom er onvoldoende inspanningen verricht werden om
verschillende interpretaties van de wetgeving tegen te gaan. De respons van de minister was dat
harmonisatie van het visumbeleid geen eenvoudige opgave is. Om in lijn te komen met de wetgeving
van andere Schengenlanden zou Nederland af moeten wijken van de regels in de Algemene wet
bestuursrecht.191
Begin maart 2004 vroeg de Kamer zich af of er naast het SIS nog andere systemen waren die
biometrische gegevens verzamelden en of er een koppeling bestond tussen de diverse systemen. De
minister van Vreemdelingenzaken antwoordde bevestigend dat er een Europees visuminformatie
systeem ontwikkeld werd.192

4.5.3

2004: terreuraanslagen Madrid

Na de bomaanslagen in de Spaanse hoofdstad werd het VIS niet in die context besproken in de
Kamer. Het kabinet verwachtte in juli 2004 veel van het gebruik van biometrische gegevens in
reisdocumenten en visa. Het VIS zou een belangrijke stap zijn om de bestrijding van illegale
immigratie en de bevordering van de terugkeer van illegaal in de lidstaten verblijvende
vreemdelingen naar een hoger en uniform niveau van Europese samenwerking te brengen.193 In de
tweede helft van 2004 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. In het licht van de
terroristische aanslagen kreeg het thema veiligheid en grenzen de volledige aandacht gedurende het
Nederlandse voorzitterschap. Het ging daarbij onder meer om de invoering van het
visuminformatiesysteem en het realiseren van een gemeenschappelijke benadering ten aanzien van
biometrische toepassingen. Tijdens de JBZ-raad onder leiding van de Nederlandse minister van
Justitie werd het politieke akkoord bereikt omtrent het VIS.194 Ook werd onder Nederlands
Voorzitterschap in de Europese Raad op 5 november 2004 overeenstemming bereikt over het Haags
Programma. Dit programma is ontwikkeld ter versterking van de vrijheid, de veiligheid en het recht in
de Europese Unie. Het Haags Programma bestreek alle beleidsaspecten – inclusief de externe
dimensie – van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, met name grondrechten en burgerschap,
asiel en migratie, grensbeheer, integratie, bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit,
justitiële en politiële samenwerking en burgerlijk recht. Informatie van belang voor de veiligheid in
een andere lidstaat moest onmiddellijk worden doorgegeven, lidstaten moesten waken voor elkaars
interne veiligheid en terroristen mochten niet profiteren van het overschrijden van grenzen.195 Het
Nederlandse Voorzitterschap startte tevens de gesprekken met Interpol over de integratie van de
databanken SIS, SIS II, VIS, Eurodac en Interpol-databanken.196
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Actiepuntenoverzicht terrorismebestrijding: lopende actiepunten, 28 januari 2005.
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4.5.4

2005: terreuraanslagen Londen

De aanslagen in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk gaven geen aanleiding om de ontwikkeling
van het visuminformatiesysteem in de Tweede Kamer te bespreken. In de maanden na de aanslagen
werden alleen verschillende ontwerp-conclusies van de Europese Raad beschikbaar gesteld aan de
Tweede Kamer.
Begin 2006 gaf de Nederlandse regering middels een fiche reactie op een mededeling van de
Europese Commissie aan de JBZ-raad en het Europees Parlement. Deze mededeling ging over de
verbetering van de doeltreffendheid, de interoperabiliteit en de synergie van de Europese
gegevensbanken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Nederland benadrukte dat naast
de technische, juridische, organisatorische, financiële en maatschappelijke consequenties ook de
verenigbaarheid met mensenrechten en gegevensbescherming in ogenschouw moest worden
genomen.197 In een volgende fichebespreking werd gesteld dat naar Nederlands oordeel het voorstel
van de Europese Commissie betreffende de toegang van het VIS door nationale veiligheidsdiensten
en Europol zich niet uit zou mogen strekken tot toegang en gebruik door AIVD en MIVD.198 Vanaf
2006 werd gestart met de nationale implementatie van het visuminformatiesysteem. Overigens was
de betreffende verordening nog niet vastgesteld, echter Nederland startte toch met de
implementatie. In de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007 werden
extra uitgaven geraamd voor de beoogde invoering van biometrische kenmerken in visa.199 Daarnaast
werd een biometrieregister in de nationale vreemdelingenketen geïntegreerd. Bij de politie en het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers werd in de respectievelijke meldplichtprocedures biometrie
toegepast. Ook werden de vingerafdrukken van de Dienst Nationale Recherche Informatie opnieuw
gedigitaliseerd.200
Het beleidsprogramma ‘Samen werken samen leven’ van kabinet Balkenende IV dat in juni 2007
gepresenteerd werd, vermelde dat in 2010 in alle visum- en paspoortprocessen biometrie zou zijn
ingevoerd. Het wereldwijd ongestoord reizen zou hierdoor gemakkelijker en veiliger worden.201 Deze
reden voor het informatiesysteem werd nog nooit eerder gegeven. Tijdens een Algemeen Overleg
over nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de Europese lidstaten stelde Kamerlid Fred
Teeven (VVD) een vraag aan de minister betreffende een voorbehoud voor de VIS-verordening.
Nederland wilde de VIS-verordening gebruiken om de terugkeer van niet of niet langer rechtmatige
personen te kunnen bewerkstelligen. De minister antwoordde dat het VIS bood nog steeds de
mogelijkheid voor terugkeer en het voorbehoud werd opgeheven. Teeven stelde geen cruciale vraag
aan de minister maar het was een van de weinige keren dat het visuminformatiesysteem tijdens een
AO naar voren kwam.202 In augustus 2007 werd begonnen met de implementatie van het Europees
visuminformatiesysteem in Nederland. De richtlijn passagiersgegevens (2004/82/EG) was inmiddels
geïmplementeerd maar voor het daadwerkelijk kunnen ontvangen van gevraagde
passagiersinformatie moesten nog wel technische voorzieningen worden getroffen. Voor de
implementatie in Nederland van het VIS werd een plan van aanpak opgesteld. Er was gepland dat het
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Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris met drie fiches,
opgesteld door de BNC-werkgroep, 13 februari 2006.
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris met fiches, opgesteld
door de BNC-werkgroep, 2 maart 2006.
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007, 22 september 2006.
Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-april 2006, 15 januari 2007 en Rapportage Vreemdelingenketen over de
periode september t/m december 2006, 12 maart 2007.
Beleidsprogramma kabinet Balkenende IV 2007-2011; Samen werken samen leven, 15 juni 2007.
Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Verslag algemeen overleg gehouden op 7 juni 2007, 5 juli 2007.
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systeem medio 2009 operationeel zou zijn.203 Het VIS werd op een groot aantal consulaire posten in
het buitenland uitgerold en leidde tot een grote verbetering voor het visumverleningsproces.204
Begin 2008 werd de Paspoortwet gewijzigd in verband met de herinrichting van de
reisdocumentenadministratie.205 Het College Bescherming Persoonsgegevens waarschuwde de
Kamer voor het risico van ‘function creep’. De documentenadministratie die gepaard gaat met het
VIS is onomkeerbaar en het zal de belangstelling krijgen van andere personen en organisaties
vanwege de daarin opgeslagen persoonsgegevens. Het gevaar is dat de opgeslagen gegevens zullen
worden gebruikt voor andere dan de oorspronkelijke doelstellingen.206 In april 2008 werd de fiche
betreffende de verordening inzake gebruik van het visuminformatiesysteem aan de Kamer
gepresenteerd. De Nederlandse regering steunde dit voorstel van de Commissie om het VIS verplicht
te stellen aan de Europese buitengrenzen. De maatregel droeg volgens de regering ook bij aan de
bestrijding van vormen van grensoverschrijdende criminaliteit zoals fraude, mensenhandel en
mensensmokkel. Bijzonder aan deze passage is dat er van de bestrijding van terrorisme geen sprake
meer is.207 Tijdens een algemeen overleg op 4 juni 2008 met de minister en staatssecretaris van
Justitie stelde de Kamer een aantal vragen betreffende het VIS.208 Op 17 juni 2008 beantwoordde de
minister van Justitie de vragen van de Kamer over de stand van zaken betreffende de ontwikkeling
van het VIS, de wijziging van de Schengengrenscode, de uitvoeringspraktijk van het VIS en de
mededeling van de Europese Commissie over het EU-migratiepakket.209 Eind 2008 vroegen de leden
van de SP-fractie of bij de beoordeling van een mvv-aanvraag (machtiging voorlopig verblijf) die
asielzoekers doen, gebruik zal worden gemaakt van informatie uit het Europese
visuminformatiesysteem.210 hier heeft de minister tot op heden geen antwoord op gegeven.
In het voorjaar van 2009 startte de invoering van biometrie in reisdocumenten en visa om
een bijdrage te leveren aan openbare orde en veiligheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken
maakte onder meer veertig honoraire consulaten geschikt om aanvragen van paspoorten en visa te
kunnen blijven innemen.211

4.5.5

Eerste Kamer

Het visuminformatiesysteem kwam in maart 2008 pas voor het eerst in de Eerste Kamer ter sprake.
Dit is juist aangezien de Eerste Kamer de laatste stap vormt van het wetgevingsproces. Tijdens een
expertbijeenkomst over gegevensbescherming van de vaste commissie voor Justitie kregen
deskundigen de gelegenheid om de Eerst Kamerleden in te lichten over gegevensbescherming. De
experts hoopten dat de Eerste Kamer en het Europees Parlement alert bleven bij het
besluitvormingsproces. Het verbaasde hen dat de besluitvormers, maar ook de parlementsleden tot
dan toe weinig gebruik maakten en zelfs niet vroegen naar evaluaties van bestaande systemen en
van de voorstellen. Ook attendeerden zij de Eerste Kamer erop dat het visuminformatiesysteem een
gigantisch systeem is waar 80 miljoen personen in komen te staan.212
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Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2007, 21 mei 2008.
Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007, 21 mei 2008.
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie, 15 februari 2008.
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie, 15 februari 2008.
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris met drie fiches,
opgesteld door de BNC-werkgroep, 16 april 2008.
Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Verslag algemeen overleg op 4 juni 2008, 1 juli 2008.
Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag; Brief minister inzake advies Europees Toezichthouder Gegevensbescherming (EDPS) over
Europees migratiepakket en stand van zaken totstandkoming EU VIS.
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen, 24 november 2008.
Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2009, 18 september 2008.
Verslag van de expertbijeenkomst gegevensbescherming van de vaste commissie voor Justitie op 20 maart 2008, 3 juni 2008.
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4.5.6

Agendavorming

In de onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe de agendavorming van de Tweede Kamer
omtrent het visuminformatiesysteem zich van 1999 tot aan 2009 ontwikkeld heeft.
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Figuur 10: VIS in Tweede Kamer

Bovenstaande grafiek laat de agendavorming omtrent het visuminformatiesysteem in de Tweede
Kamer zien. Stapje voor stapje komt het systeem vaker in de Kamerstukken van het parlement voor.
Voor de aanslagen van 11 september 2001 is er ook al sprake van het systeem. De aanslagen in New
York, Madrid en Londen geven de agenda van de Tweede Kamer geen overduidelijke impuls. Een
verklaring voor deze geleidelijke ontwikkeling zou kunnen zijn dat de Tweede Kamer de Europese
besluitvorming volgt. Het nationale parlement geeft geen aanzet tot het vormen van nieuw Europees
beleid. De enige rol die de Kamer heeft is de Europese besluitvorming bijhouden, eventueel bijsturen
en wachten op implementatie.
In de jaren 1999-2009 zijn er, in ieder geval voor het zoeksysteem Parlando, ontelbaar veel
Kamerstukken uitgebracht. Slechts 650 daarvan handelden over het visuminformatiesysteem.
Relatief gezien komt het visuminformatiesysteem dus summier ter sprake op de agenda van de
Tweede Kamer.
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5. Conclusie
In paragraaf 5.1 wordt een samenvatting gegeven van het in hoofdstuk 4 beschreven onderzoek en
de resultaten daarvan. In paragraaf 5.2 staat de analyse van deze resultaten bekeken vanuit de in
hoofdstuk 1 verwoorde hoofdvraag en deelvragen. In paragraaf 5.3 wordt aangegeven in hoeverre
met het onderzoek kan worden geconcludeerd of de verwachtingen die speelden vanuit de in
hoofdstuk 2 aangegeven theorieën zich ook daadwerkelijk voordeden. De betekenis van deze studie
alsmede haar beperkingen worden in paragraaf 5.5 ontvouwd. Paragraaf 5.6 zal eindigen met de
betekenis van deze conclusies van de analyse voor volgend onderzoek.

5.1 Beknopte weergave onderzoek
In onderstaande paragrafen zal beknopt worden uiteengezet hoe dit onderzoek zich heeft voltrokken
en wat er op basis van de analyse is geconcludeerd.

5.1.1 Uitvoering onderzoek
Ten behoeve van deze analyse van Europese agendavorming heeft er zowel een kwalitatief als een
kwantitatief onderzoek plaatsgevonden. Het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek richtte zich op
de agenda’s, besluitenlijsten en overige documenten van verschillende Europese en nationale
instellingen. Al deze documenten zijn te zien als agenda’s. Tussen 1999 en 2009 zijn de agenda’s van
de Europese Raad, JBZ-raad, LIBE-commissie en de Tweede Kamer bestudeerd. Er is gekeken of en
wanneer het visuminformatiesysteem als agendapunt bij de verschillende instellingen naar voren
kwam. Als het visuminformatiesysteem één of meerdere keren op dezelfde agenda stond werd dit
aangemerkt in een Excelbestand. De tien- tot honderdtallen gegevens die hieruit voortkwamen
creëerden een weergave van de agendaontwikkeling in de afzonderlijke instellingen. In dit hoofdstuk
worden de gegevens van de verschillende instellingen samengevoegd om een goed beeld te krijgen
van de agendavorming van het VIS.
Naast het kwantitatieve gedeelte bevatte dit onderzoek ook een kwalitatief deel. Per
instelling zijn de agendapunten die handelden over het visuminformatiesysteem samengevoegd in
een tekstbestand. Vanuit deze veelvoud aan pagina’s is per instelling een lopend verhaal
geconstrueerd. Er is gekeken wat de instellingen vermeldden over het visuminformatiesysteem.
Zodoende kon onder andere worden waargenomen welke rol een instelling had in het
besluitvormingsproces.
Voor de conclusie van dit onderzoek zijn de gegevens van de verschillende instellingen met
elkaar vergeleken. Het aantal agendapunten dat handelde over het visuminformatiesysteem is
omgezet naar percentages. Zodoende kan een evenwichtige vergelijking gemaakt worden tussen de
agendavorming van de instituten. De ontwikkeling van de agendavorming van de verschillende
instellingen is visueel gemaakt in een grafiek. Deze laatste grafiek laat goed zien wanneer welke
instelling het visuminformatiesysteem op de agenda had staan.

51

5.1.2 Kwantitatieve resultaten
In onderstaande grafiek komt de agendavorming van het visuminformatiesysteem bij de
verschillende instellingen in beeld.
In de legenda naast de grafiek staan in opeenvolgende orde de instellingen die het
visuminformatiesysteem tijdens hun bijeenkomsten de afgelopen jaren besproken hebben. De JBZraad gaf kort na 11 september 2001 de eerste aanzet tot de oprichting van het systeem. Vervolgens
was de Europese Raad een belangrijke initiatiefnemer wat betreft het nieuwe
visuminformatiesysteem. De volgende stap tot het systeem was de verdere uitontwikkeling door de
Europese Commissie, echter heb ik wegens de ondoorzichtigheid van de gegevensopslag besloten
om de agenda van de Commissie niet verder te behandelen. Nadat het voorstel door de JBZ-raad en
de Commissie besproken was, kwam de LIBE-commissie van het Europees Parlement aan zet. Het
daadwerkelijk vaststellen van het juridisch kader werd in samenspraak gedaan met deze commissie
van volksvertegenwoordigers. De Tweede Kamer vormt vervolgens een laatste stap in het proces. De
Europese wetgeving wordt verder in Den Haag omgezet tot nationale wetgeving.

Agendavorming visuminformatiesysteem
Agendapunten VIS in procenten
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Figuur 11: Agendavorming visuminformatiesysteem in de verschillende instellingen

De blauwe lijn laat de ontwikkeling van de agendavorming van de Europese Raad zien. In 2001 stijgt
de lijn vanuit het nulpunt aanzienlijk. Echter de oploop naar 2003 laat een uitschieter zien als de lijn
snel stijgt en in 2005 weer het nulpunt bereikt. Hieruit kan worden opgemaakt dat de Europese Raad
daadwerkelijk de aanzetgever is voor nieuw beleid. Tijdens de driemaandelijkse bijeenkomsten van
de nationale regeringsleiders en staatshoofden kwam het systeem vaak ter sprake.
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De rode lijn geeft de agendaontwikkeling van het visuminformatiesysteem binnen de JBZ-raad weer.
Deze lijn laat vanaf 2000 een snelle ontwikkeling zien waarbij in 2002 de meeste punten besproken
worden. De lijn daalt in de jaren daarna gestaag, het systeem blijft op de agenda staan maar het
aantal agendapunten neemt steeds verder af. Er is dus sprake van een lichte toename waarna de
agendavorming langzaam afneemt. Een reden hiervoor is dat, nadat de verantwoordelijke ministers
na 11 september 2001 hun aandacht op dit systeem gevestigd hadden, zij dit bleven doen omdat er
inhoudelijk veel tussen de lidstaten afgestemd moest worden betreffende hetgeen een ieder in dit
grensoverschrijdende systeem wilde hebben. De JBZ-raad coördineerde de wensen van die
afzonderlijke lidstaten. Er werd steeds minder omtrent het visuminformatiesysteem besproken maar
de JBZ-raad bleef haar aandacht vestigen op dit grensoverschrijdende systeem.
De agendavorming van het visuminformatiesysteem in de LIBE-commissie is te zien in de
groene lijn in de grafiek. Van 1999 tot aan 2005 is de agendaontwikkeling incrementeel. Tussen 2001
en 2005 komt het systeem sporadisch ter sprake. Vanaf 2005 start een aanzienlijke punctuation die
in 2007 de top bereikt en in 2009 weer op weg is naar het nulpunt.
De laatste paarse lijn laat de agendavorming van het visuminformatiesysteem in de Tweede
Kamer zien. De lijn groeit van 1999 gestaag tot aan 2005, waarin de lijn in 2001 en 2002 een iets
snellere stijging laat zien. Vanaf 2005 neemt de agendaontwikkeling langzaam maar zeker af, met
uitzondering van het jaar 2007. Deze stijging van de agendaontwikkeling komt voort uit de
hoeveelheid wetgeving die vanuit Brussel naar Den Haag gezonden wordt.

5.1.3 Kwalitatieve resultaten
Naast de kwantitatieve gegevens die zijn aangetroffen omtrent de agendavorming van het VIS is er
eveneens een kwalitatieve studie gedaan. Hierbij zijn de agendapunten inhoudelijk bestudeerd. Er is
bekeken in welke context de instellingen het systeem bespraken.
De Europese Raad van Tampere gaf in 1999 de aanzet voor nieuw Europees beleid inzake visa
en valse documenten. De behoefte was ontstaan om de migratiestromen beter te beheersen. De
aanslagen in New York waren voor de Europese Raad een directe aanleiding om een
gemeenschappelijk identificatiesysteem voor visa in het leven te roepen. Het was na 11 september
2001 gebleken dat de buitengrenzen van de Europese Unie beter gecontroleerd moesten worden.
Het systeem zou moeten bijdragen tot de bestrijding van terrorisme, illegale immigratie en
mensenhandel. De bomaanslagen in Madrid waren een directe aanleiding om de JBZ-raad en de
Europese Commissie te verzoeken voortgang te maken met de ontwikkeling van het
visuminformatiesysteem. De bomaanslagen in de Londense metro gaven de Europese Raad
daarentegen geen aanleiding om nieuwe beleidsontwikkelingen omtrent het VIS te stimuleren. Zoals
de Europese Raad betaamt (zij initieert alleen nieuw beleid) kan worden gesteld dat de Raad
oproept, vraagt, akte neemt, verzoekt, voorstelt, acht en verheugd is over bepaalde
beleidsvoorstellen. De agenda van de Europese Raad kan dan ook gezien worden als een
voorstelagenda.
De JBZ-raad was het orgaan dat negen dagen na de aanslagen in de Verenigde Staten
verzocht om een netwerk in te stellen voor de uitwisseling van informatie betreffende afgegeven
visa. De aanslagen van 11 september 2001 waren dus ook voor de JBZ-raad een directe aanleiding
om op te roepen tot de stichting van het visuminformatiesysteem. De JBZ-raad riep zelfs eerder op
tot de oprichting van het netwerk dan de Europese Raad. In slechts een jaar tijd had de JBZ-raad de
grote lijnen van het visuminformatiesysteem reeds uitgezet. De aanslagen in Spanje in 2004 waren
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voor de JBZ-raad een directe aanleiding om de ontwikkeling van het systeem te versnellen. Ze drong
erop aan de werkzaamheden omtrent het VIS af te ronden. Ook de aanslagen in Londen in 2005
waren voor de JBZ-raad een directe aanleiding om het visuminformatiesysteem verder te
ontwikkelen en uit te breiden. Na de terroristische acties in het Verenigd Koninkrijk werd biometrie
spoedig aan het VIS toegevoegd. In de JBZ-raad wordt er doorgaans veel gesteggeld tussen de
ministers van de verschillende lidstaten, worden er veel voorstellen ingediend, conclusies
aangenomen en (politieke) akkoorden gesloten. De agenda van de JBZ-raad kan zodoende gezien
worden als een onderhandelingsagenda. De JBZ-raad initieert meer voorstellen omtrent het
veiligheidsbeleid dan de Europese Raad aangezien binnen de JBZ-raad de ministers zitting hebben die
verantwoordelijk zijn voor justitie en binnenlandse zaken.
De LIBE-commissie werd pas in een laat stadium actief wat betreft het
visuminformatiesysteem. De aanslagen in New York, Madrid en Londen zorgden er niet voor dat het
systeem op de agenda van deze commissie terecht kwam. Pas in 2005 startte de stroom van
verordeningen en beschikkingen waarover de LIBE-commissie moest oordelen. In 2008 eindigde de
hausse aan wetgeving aangaande het visuminformatiesysteem. Het is daarentegen niet
verwonderlijk dat zij niet reageert op actuele gebeurtenissen. Deze parlementaire commissie is
afhankelijk van de voorstellen die de JBZ-raad en de Europese Commissie indienen, aangezien de
LIBE-commissie geen initiërende wetgevende bevoegdheid heeft. Zij kan dus pas inspringen als het
voorstel reeds door een aantal andere instanties is besproken. De agenda van de LIBE-commissie kan
zodoende gezien worden als een vaststellingssagenda aangezien de LIBE-commissie uiteindelijk
vaststelt of ze akkoord gaat met het voorstel van de Raad of Commissie.
De Tweede Kamer heeft een zeer passieve rol in de ontwikkeling van het VIS, ondanks het
feit dat het merendeel van het totaal aantal documenten van deze analyse Kamerstukken zijn. Het
gros van de documenten is afkomstig van de Nederlandse regering en deze zijn bedoeld om de
Kamer op de hoogte te houden van de zaken die in de Europese Unie spelen. Slechts sporadisch
reageren de volksvertegenwoordigers op deze stukken met Kamervragen. De aanslagen in New York,
Madrid en Londen gaven zodoende ook nauwelijks impuls aan de agendavorming van de Kamer. De
impuls die deze aanslagen op de agenda genereerden had te maken met de regering die naar
aanleiding van deze aanslagen documenten aan de Kamer toestuurde.
Hetgeen wel uit de onderzochte Kamerstukken blijkt is dat de Nederlandse regering zeker
geprobeerd heeft om invloed uit te oefenen in de Europese Raad en de JBZ-raad. Deze invloed
wendden ze aan om het visuminformatiesysteem ook naar Nederlandse wensen in te vullen. Ook
komt uit de Kamerstukken naar voren dat de Nederlandse overheid al vroeg startte met de
voorbereidingen voor het systeem. In de tijd dat Nederland voorzitter van de Europese Unie was
speelde de overheid een centrale rol in de totstandkoming van nieuw gemeenschappelijk
veiligheidsbeleid. Bovendien startte de Nederlandse overheid voordat de verordening betreffende
het VIS van kracht werd reeds de implementatie van het systeem. Uit de Kamerstukken kwam
eveneens naar voren dat de regering het visuminformatiesysteem wilde gebruiken voor de terugkeer
van ongewenste vreemdelingen.
De agenda van de Tweede Kamer kan gezien worden als een volgagenda. De Tweede Kamer
krijgt via de Nederlandse regering de mogelijkheid om de Europese besluitvorming te volgen, maar
actief inspringen doen ze minimaal.
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5.2 Analyse
In deze paragraaf worden de resultaten geanalyseerd. Bekeken wordt wat deze resultaten betekenen
voor de beantwoording van de hoofdvraag.
Om de hoofdvraag van dit onderzoek goed te kunnen beantwoorden wordt deze opnieuw
uitgelicht. De hoofdvraag die centraal stond in deze analyse was:

In welke mate hebben crises invloed op de agendavorming omtrent
antiterreurnetwerken van de Europese Unie?
Voor de beantwoording van de hoofdvraag waren een aantal deelvragen opgesteld:
1. Wat zijn de achtergronden en hoe verliep de historische ontwikkeling van
antiterreurnetwerken in de Europese Unie?
2. In hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Europese agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11
september 2001?
3. In hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Europese agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in Spanje op 11 maart 2004?
4. In hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de Europese agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in het Verenigd Koninkrijk na 7
juli 2005?
In de onstaande paragrafen zal allereerst kort een antwoord gegeven worden op de deelvragen.

5.2.1 Historische ontwikkeling
De eerste deelvraag van dit onderzoek was wat zijn de achtergronden en hoe verliep de historische
ontwikkeling van antiterreurnetwerken in de Europese Unie?
Aangezien dit gehele onderzoek een beeld schetst van de ontwikkeling van het
visuminformatiesysteem zal in deze paragraaf kort worden ingegaan op de ontwikkeling van
antiterreurnetwerken voor 11 september 2001.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw speelde het terrorisme op het Europese continent
op. Verschillende Europese staten kregen te maken met terroristische groeperingen en aanslagen.
Allereerst trachtten de staten de problemen omtrent terrorisme via nationale weg op te lossen. Met
de oprichting van de Europese Gemeenschappen werd een samenwerkingsverband aangegaan om
het terrorisme gemeenschappelijk aan te pakken. In de jaren zeventig kwam het eerste Europese
beleid tegen terrorisme tot stand. In de jaren negentig leek het terrorisme iets van het verleden te
zijn. Derhalve werd het Europese antiterreurbeleid niet verder uitgebreid. Na de aanslagen in New
York werd de Europese Unie met haar neus op de feiten gedrukt. Er was zeer zeker behoefte aan
verregaande Europese samenwerking om weerstand te kunnen bieden tegen internationaal
terrorisme. Dit resulteerde onder andere in de oprichting van het visuminformatiesysteem.
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5.2.2 Europese agendavorming na terreuraanslagen New York
De tweede deelvraag die ten behoeve van dit onderzoek gesteld werd was in hoeverre er een
verschuiving heeft plaatsgevonden in de Europese agendavorming omtrent antiterreurnetwerken
na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001?
Zowel uit het kwantitatieve onderzoek als uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren
dat de terreuraanslagen van 11 september 2001 zeker een directe aanleiding hebben gevormd tot
een radicale verschuiving van de Europese agendavorming omtrent antiterreurnetwerken. De
behoefte aan een nieuw visasysteem was al in 1999 door de Europese Raad uitgesproken maar dit
had niet geleid tot de ontwikkeling van een nieuw systeem. Op 11 september 2001 was het pijnlijk
duidelijk geworden dat de buitengrenzen van de Verenigde Staten niet sluitend waren, onder andere
een door gebrekkig visasysteem. Hierdoor ontstond ook bij de Europese Unie de behoefte om het
visasysteem waterdicht te maken. Binnen 10 dagen na de aanslagen lag het voorstel voor een nieuw
systeem al bij de JBZ-raad op tafel.
Daarentegen moet worden vastgesteld dat de twee volksvertegenwoordigende organen in
dit onderzoek, de LIBE-commissie en de Tweede Kamer, hun agenda juist niet direct zagen
veranderen na de aanslagen in New York. De agenda van de LIBE-commissie veranderde pas
aanmerkelijk in een later stadium. De agenda van de Tweede Kamer veranderde wel direct na de
aanslagen in de Verenigde Staten vanwege het visuminformatiesysteem maar dit ontstond niet uit de
Tweede Kamer zelf.

5.2.3 Europese agendavorming na terreuraanslagen Madrid
De derde deelvraag van dit onderzoek was in hoeverre er een verschuiving heeft plaatsgevonden in
de Europese agendavorming omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in
Spanje op 11 maart 2004?
Uit het kwantitatieve onderzoek lijkt dat de aanslagen in Madrid geen gevolgen hebben
gehad voor de Europese agendavorming. Er komt echter uit de kwalitatieve analyse wel naar voren
dat deze aanslag een verandering te weeg heeft gebracht. Ook hier kent de beantwoording van de
deelvraag eenzelfde tweedeling wat betreft de parlementaire en ministeriële agenda’s. De Europese
Raad en de JBZ-raad riepen na de eerste aanslag op Europees grondgebied op om voort te maken
met de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem. De Europese Commissie werd door beide
Raadsformaties gemaand om haast te maken met de wetgeving omtrent het VIS ten einde de
implementatie van het systeem zo spoedig mogelijk te kunnen starten.
De LIBE-commissie en de Tweede Kamer zien echter ten aanzien van de aanslagen in Madrid
en het visuminformatiesysteem geen onmiddellijke verandering in hun agenda, aangezien beide
parlementen wat betreft Europese wetgeving niet over initiërende mogelijkheden beschikken.

5.2.4 Europese agendavorming na terreuraanslagen Londen
De laatste deelvraag van dit onderzoek was in hoeverre heeft er een verschuiving plaatsgevonden in
de Europese agendavorming omtrent antiterreurnetwerken na de terroristische aanslagen in het
Verenigd Koninkrijk na 7 juli 2005?
Uit het onderzoek blijkt dat de terreuraanslagen in Londen maar bij één van de vier
instellingen invloed hadden op de agendavorming van de verschillende instellingen omtrent het
visuminformatiesysteem.
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Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat de bomaanslagen in Londen voor de Europese Raad geen
aanleiding waren om het visuminformatiesysteem weer vaker op de agenda te hebben. Overigens is
hier sprake van een discrepantie tussen de gegevens die in de grafiek te zien zijn. De agenda van de
JBZ-raad werd wél beïnvloed door de aanslagen. De JBZ-raad riep na de aanslagen op om het
systeem verder te ontwikkelen en uit te breiden.
De grafiek lijkt aan te tonen dat de agenda van de LIBE-commissie enorm beïnvloed wordt
door de aanslagen in Londen aangezien er een aanzienlijke punctuation te zien is. Echter door middel
van het kwalitatieve onderzoek blijkt dat deze punctuation het gevolg is van de grote hoeveelheid
wetgeving die inmiddels op de tafel van de LIBE-commissie was terecht gekomen. Daarnaast wordt
ook de agenda van de Tweede Kamer niet direct beïnvloed door de aanslagen in New York.

5.2.5 Crises van invloed op agendavorming
De hoofdvraag van dit onderzoek was in welke mate hebben crises invloed op de agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken van de Europese Unie?
Concluderend kan gesteld worden dat crises zeker invloed hebben op de agendavorming
omtrent antiterreurnetwerken in de Europese Unie. Daarop moet een belangrijk voorbehoud
gemaakt worden. De invloed van een crisis op de agendavorming hangt af van het soort agenda. Er is
reeds vastgesteld dat er verschillende soorten agenda’s bestaan. De Europese Raad heeft een
voorstelagenda. De Europese Raad initieert nieuw beleid en kan haar agenda ook snel aanpassen. De
JBZ-raad heeft een onderhandelingsagenda. Het beleid wordt tussen de lidstaten uitonderhandeld in
de JBZ-raad. De LIBE-commissie daarentegen heeft een vaststellingsagenda. Het enige dat de LIBEcommissie kan doen is het voorstellen van wijzigingen en het vaststellen van voorstellen die de JBZraad en de Europese Commissie bedacht hebben. Crises hebben dus geen invloed op de agenda van
de LIBE-commissie omdat de agenda niet bepaald wordt door de waan van de dag maar door de
voorstellen van andere organen. De Tweede Kamer heeft inzake de Europese Unie een volgagenda.
Via de Nederlandse regering krijgt het Parlement de mogelijkheid om de Europese besluitvorming te
volgen maar zij oefent hierop niet of nauwelijks invloed uit. Hier kiest de Tweede Kamer overigens
blijkbaar zelf voor want zij stelt het kabinet nauwelijks vragen over deze specifieke regeling terwijl ze
al jaren de stukken krijgt doorgestuurd. Daarentegen realiseer ik mij dat het voor een Kamerlid bijna
ondoenlijk is zowel de nationale als de Europese wetgevingsprocessen volledig in de gaten te houden
en te overzien.
Concluderend kan gesteld worden dat crises invloed hebben op de agendavorming omtrent
antiterreurnetwerken in de Europese Unie, indien het een voorstel- of onderhandelingsagenda
betreft.
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5.3 Uitkomst verwachtingen
De theorieën over de window of opportunity, punctuated-equilibrium en crisisexploitatie hebben een
aantal verwachtingen voortgebracht over de Europese agendavorming na een crisis.

5.3.1 Window of Opportunity
Kingdon’s window of opportunity-theorie stelt dat een kwestie vaker op de agenda komt te staan als
er een beleidsraam geopend is. Een beleidsraam opent zich onder andere door het voordoen van een
crisis. Als het venster zich opent komen de drie stromen die door een organisatie lopen samen. In
deze drie stromen bevinden zich de partijen, de problemen en de oplossingen. In deze analyse zijn de
partijen de verschillende instellingen, de problemen het internationaal terrorisme en de oplossing is
het visuminformatiesysteem. De verwachting die deze theorie schept wordt verwoord in
onderstaande these.

These 1: De aanslagen in New York en Madrid openen het beleidsraam waardoor
de drie stromen samenkomen en het visuminformatiesysteem voor het eerst en
vervolgens in toenemende mate op de agenda komt te staan.
Aan deze verwachting is gedeeltelijk voldaan. De aanslagen in New York zorgden ervoor dat het
beleidsraam opende en de agenda van de Europese Raad en de JBZ-raad veranderde en het
visuminformatiesysteem vaker op de agenda kwam te staan. Daarentegen is dit beeld niet zo
duidelijk te zien bij de agenda’s van de LIBE-commissie en de Tweede Kamer. Ik had niet verwacht
dat er een dergelijk verschil zou zijn tussen de verschillende agenda’s. Wat wel blijkt uit mijn
resultaten is dat het visuminformatiesysteem zich al in Kingdon’s oplossingenstroom bevond. In 1999
stond het al eens op de agenda van de Europese Raad en de JBZ-raad na de Europese top in
Tampere. Dit had echter nog niet tot verregaande besluitvorming geleid. Pas ná de terreuraanslagen
werd de ontwikkeling van het systeem echt in gang gezet. In deze eerste these werden de aanslagen
in Londen niet genoemd omdat ik verwachtte dat deze niet zouden leiden tot een verandering in de
agenda. Uit de resultaten blijkt inderdaad dat de aanslagen in 2005 in Londen niet leidden tot een
heropening van het beleidsraam.

5.3.2 Punctuated-Equilibrium theorie
De punctuated-equilibrium theorie tracht een verklaring te geven voor de incrementeel verlopende
beleidsprocessen alsmede de plotselinge beleidsveranderingen. Pas als een kwestie onder de
aandacht komt van besluitvormers zal er zich een beleidsinterpunctie voordoen. In onderstaande
these wordt de verwachting geschept of de terroristische aanslagen zouden leiden tot
beleidsinterpuncties.

These 2: Door de aanslagen in New York en Madrid wordt de bounded rationality
van de instellingen omzeilt en komt de kwestie onder de aandacht en op de
agenda van de verschillende instellingen waardoor een punctuation in de
agendavorming ontstaat.
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Deze tweede these kent een gedeeltelijke waarheid. Zoals verwacht beschikken de Europese Raad,
JBZ-raad, LIBE-commissie en Tweede Kamer over een bounded rationality. De Europese Raad en de
JBZ-raad werden met hun neus op de feiten gedrukt toen de aanslagen in New York en Madrid zich
voordeden. Het tot dan toe gevoerde incrementele antiterreurbeleid bleek onvoldoende om de
eigentijdse terroristische aanslagen tegen te gaan. Terrorisme kreeg een nieuw image toebedeelt en
diende met veel maatregelen bestreden worden. De bounded rationality van de LIBE-commissie en
de Tweede Kamer blijkt daarentegen uit hun summiere of late reactie. De LIBE-commissie reageert
pas in 2007 op het visuminformatiesysteem. De Tweede Kamer is zeer duidelijk gebonden aan een
beperkte rationaliteit. Kamerleden krijgen immens veel stukken binnen en zij zijn duidelijk niet in
staat om elke nationale en Europese beleidsregel te volgen. Dit blijkt uit het geringe aantal
Kamervragen dat over het visuminformatiesysteem gesteld is. In tien jaar tijd zijn slechts drie
Kamervragen gesteld, waarvan de belangrijkste in de Eerste Kamer zijn besproken.
Zodoende is er bij de agendavorming van de Europese Raad en de JBZ-raad sprake van een
punctuation na de aanslagen in New York en Madrid. De agenda’s van de LIBE-commissie en de
Tweede Kamer laten niet een dergelijke punctuation zien.

5.3.3 Crisisexploitatie en beleidshervorming
De crisisexploitatie-theorie van Boin, ‘t Hart en McConnell identificeert de factoren die de impact van
een crisis op de politiek en het beleid verklaren. Crises kunnen op verschillende wijzen geframed
worden van een onvoorziene gebeurtenis, naar een kritieke dreiging tot een kritieke gelegenheid. Elk
frame behoeft zijn eigen respons. Het merendeel van de crises zal leiden tot incrementele
hervormingen terwijl een klein aantal diepgaande politieke en beleidsmatige veranderingen
genereert. Onderstaande these geeft weer wat de verwachtingen zijn met betrekking tot de politieke
en beleidsmatige veranderingen na een crisis.

These 3: De aanslagen in New York en Madrid worden geframed als een kritieke
gebeurtenis waarna er diepgaande politieke en beleidsmatige veranderingen
volgen, dit in tegenstelling tot de aanslagen in Londen die geframed worden als
een kritieke dreiging en leiden derhalve tot incrementele hervormingen.
De aanslagen in New York en Madrid hebben inderdaad geleid tot diepgaande hervormingen,
voornamelijk in beleidsmatig opzicht. Na deze aanslagen in 2001 en 2004 zijn een meerderheid van
de non-incrementele beleidshervormingen doorgevoerd. Beide aanslagen zijn geframed als een
kritieke gebeurtenis en legden daarnaast de tekortkomingen van het tot dan toe gevoerde beleid
bloot. De aanslagen in Londen werden geframed als een kritieke dreiging en leidden zodoende niet
tot beleidswijzigingen. Zoals verwacht leidde in het politieke spel de terroristische aanslagen niet tot
het aftreden van Europese bewindvoerders, wel werden er verscheidene Europese onderzoeken
ingesteld. Het beleidsspel na de terreuraanslagen resulteerde in diepgaande Europese hervormingen.
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5.4 Betekenis resultaten
Uit de resultaten is gebleken dat niet elke crisis een vergelijkbare reactie genereert op de
agendavorming. Sommige crises geven de agendaontwikkeling een enorme impuls terwijl andere
nauwelijks effect hebben op de agenda. De oorzaak hiervoor ligt in ten eerste in de crisis zelf. Zoals
Boin, ´t Hart en McConnell ook zeggen is de framing van een crisis belangrijk omdat deze bepaald
hoe er op een crisis gereageerd gaat worden. De aanslagen in New York en Madrid kenden geen
precedent en zorgden voor een schok die de hele wereld raakte. De aanslagen werden zo geframed
dat een reactie vanuit het openbaar bestuur onontkoombaar was geworden. De aanslagen in Londen
kenden wel een precedent, te weten de bomaanslagen in Madrid. Het was de tweede keer dat een
lidstaat van de Europese Unie getroffen werd door een terroristische aanslag. Hierdoor was er een
geringer effect op de agendavorming. Dit neemt niet weg dat de terreuraanslagen in 2005 heel
Londen deden opschikken. Het was voor de Europese Unie de tweede keer en zodoende was de
perceptie van de schok minder groot.
De betekenis die aan deze resultaten verbonden kan worden is dat alleen een ongekende
crisis leidt tot aanzienlijke verandering in de agenda. Zodoende ontwikkeld het beleid zich
voornamelijk non-incrementeel na een ongekende crisis. Indien beleidsmakelaars, ambtenaren of
politici het beleid op drastische wijze willen veranderen dienen ze dus na een ongekende crisis direct
in actie te komen. Crises die een precedent hebben zullen niet leiden tot drastische agenda- of
beleidshervormingen.

5.5 Beperkingen studie
In deze paragraaf bespreek ik de beperkingen van mijn studie. Hoe generaliseerbaar is dit eigenlijk
allemaal? Wat is de reikwijdte van dit onderzoek?
Vanzelfsprekend heeft deze studie een aantal beperkingen. Allereerst heb ik er wegens
pragmatische redenen voor gekozen om de agenda van de Europese Commissie te onderzoeken. Ik
heb de wekelijkse agenda van de EC onderzocht maar de facto worden de besluiten niet tijdens die
wekelijkse bijeenkomst genomen maar in besloten (sub)commissiebijeenkomsten. Toch is de
Commissie een zeer belangrijke factor in de totstandkoming van Europees beleid. Zodoende was het
voor het onderzoek beter geweest als ik die gegevens had kunnen achterhalen.
Daarnaast heb ik er eveneens wegens pragmatische redenen voor gekozen om enkel de
agendavorming omtrent één antiterreurnetwerk te volgen. Het zou de kwaliteit van dit onderzoek
ten goede komen als ik het zelfde onderzoek kon doen met nog een ander antiterreurnetwerk.
Zodoende zou ik de resultaten van twee verschillende agendavormingstrajecten met elkaar kunnen
vergelijken.
Aangezien de agenda’s van de Tweede Kamercommissie niet op een overzichtelijke wijze te
raadplegen werden heb ik ervoor gekozen om álle Kamerstukken betreffende het
visuminformatiesysteem mee te nemen in mijn analyse. Door de grote hoeveelheid documenten die
voortkwam uit de zoekopdracht in het zoeksysteem Parlando is er waarschijnlijk wat vertroebeling
binnen de onderzoeksresultaten opgetreden. Als ik alleen de agenda van de vaste Kamercommissie
tot mijn beschikking zou hebben , zouden mijn resultaten misschien concreter geweest zijn.
Een andere beperking van dit onderzoek was dat de gegevens in de grafiek en de materie
niet altijd correspondeerden. Het leek soms dat er in de grafiek een piek zichtbaar was terwijl uit de
tekst bleek dat het systeem inhoudelijk niet veel besproken was. De rede hiervoor zou kunnen zijn
dat de grafiek niet nauwkeurig genoeg was. Als het visuminformatiesysteem alleen al genoemd werd

60

noteerde ik dat in het rekenbestand. Terwijl ik daarentegen in de tekst alleen de bruikbare informatie
verwerkte om een lopend verhaal te kunnen schrijven.
Dit onderzoek is tot op zekere hoogte generaliseerbaar. De theorie die ik uit de gegevens heb
gedestilleerd komt mij plausibel over. De werkelijke generaliseerbaarheid van dit onderzoek kan pas
worden vastgesteld als eenzelfde onderzoek heeft plaatsgevonden met een andere casus waarbij de
eerdere resultaten bevestigt worden.

5.6 Toekomstig onderzoek
In deze paragraaf bespreek in de mogelijkheden voor nieuw onderzoek. Wat heb ik toegevoegd aan
de agendaliteratuur?
Dit onderzoek heeft een aantal mogelijkheden gecreëerd voor toekomstig onderzoek. Ik denk
dat een belangrijke toekomstige vraag is of de agendavorming van een ander antiterreurnetwerk
eenzelfde patroon te zien geeft als na de terroristische aanslagen in het begin van de
eenentwintigste eeuw. Een dergelijk vergelijkbaar onderzoek zou zeker van belang zijn voor de
houdbaarheid van mijn onderzoek. Misschien worden volgende antiterreurnetwerken wel binnen
twee jaar na de eerste aanslagen besloten en geïmplementeerd, in plaats van de tien jaar die het
visuminformatiesysteem nodig had om in werking te treden.
Een belangrijke aspect dat ik heb toegevoegd aan de agendaliteratuur is dat agenda’s alleen
inspringen op de actualiteiten voor zover de agenda toebehoord aan een instelling met een voorstelen/of onderhandelingsagenda. Verder volgt de agenda- en de besluitvorming de gebruikelijke
wettelijke besluitvormingsprocedures. De agenda van een instelling maakt zodoende alleen een
dramatische verandering door als zij zelf de macht heeft om de agenda aan te passen. Instellingen
die later in de besluitvormingsprocedure aan zet komen hebben deze capaciteit niet.
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Lijst van afkortingen
AO:
BNC-werkgroep:
EC:
EP:
EU:
IRA:
VIS:
JBZ-raad
LIBE-commissie:
PE-theorie:
PJSS:
RAF:
SIS:
SIS II:
SitCen:

Algemeen Overleg
Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen
Europese Commissie
Europees Parlement
Europese Unie
Irish Republican Army
Visuminformatiesysteem
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
Vaste Commissie inzake Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
Punctuated-Equilibrium theorie
Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken
Rote Armee Fraktion
Schengen Informatie Systeem
Schengen Informatie Systeem
Situatiecentrum van de EU

Voor
illustraties
zie:
http://worldthechanges.wordpress.com/category/privacyschendingvrijheidsbeperking/biometrie/ en http://bumperstickers.cafepress.com/item/terrorists-love-openborders-bumper/31591628 Geraadpleegd op 17 mei 2009.
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