


Inhoud: 

 

Voorwoord ....................................................................................................................... 3 

Inleiding ........................................................................................................................... 4 

Vraagstelling .................................................................................................................... 5 

Onderzoeksvragen ........................................................................................................... 7 

Theoretisch kader .......................................................................................................... 10 

Het Europees parlement en haar verhoudingen ..................................................................... 10 

Het stemgedrag van Europarlementariërs ............................................................................ 11 

Afwijkend stemgedrag ...................................................................................................... 12 

Factoren die het stemgedrag beïnvloeden ............................................................................ 12 

Verklaringen voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs ................. 13 

Methodologische verantwoording .................................................................................. 15 

De afhankelijke variabele: het afwijkende stemgedrag .................................................. 19 

Resultaten ...................................................................................................................... 22 

De onafhankelijke variabele: verklaringen ............................................................................ 22 

Algemene verklaringen ..................................................................................................... 22 

Belang van het beleidsonderwerp voor de partij in Nederland .................................................................... 22 

Belang van het beleidsonderwerp voor de lidstaat .................................................................................... 24 

Mate van cohesie van de alliantie .......................................................................................................... 25 

Persoonlijke opvattingen ...................................................................................................................... 26 

Persoonlijke belangen .......................................................................................................................... 27 

Verklaringen voor het afwijkende stemgedrag op specifieke beleidsterreinen............................. 28 

Toetreding van Turkije ......................................................................................................................... 28 

Budget EU .......................................................................................................................................... 29 

Europees arrestatiebevel ...................................................................................................................... 30 

Asiel- en migratiebeleid ........................................................................................................................ 31 

Milieubeleid ......................................................................................................................................... 32 

Landbouwbeleid .................................................................................................................................. 34 

Conclusie ........................................................................................................................ 36 

Discussie ........................................................................................................................ 40 

Literatuurlijst ................................................................................................................. 41 

Bijlagen .......................................................................................................................... 42 

 2 



Voorwoord: 

 

Voor u ligt het onderzoeksverslag van mijn bacheloronderzoek naar het stemgedrag van 

Europarlementariërs. De periode waarin ik dit onderzoek gedaan heb is voor mij hectisch, maar ook 

zeer leerzaam geweest. Nu, ruim 35 treinreisuren en een niet meer te tellen aantal arbeidsuren 

later, ben ik tevreden met het resultaat. Dat wil echter niet zeggen dat ik de absolute waarheid op 

een presenteerblaadje aanbied. Integendeel, ik sta open voor commentaar, suggesties en 

verbeteringen.  

 

Langs deze weg wil ik graag ook een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk de                  

(oud-)Europarlementariërs die ondanks hun druk bezette agenda tijd hebben gevonden om mee te 

werken aan een interview. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Ten tweede wil ik 

Fon Tunnissen bedanken voor het lezen van mijn stukken en zijn feedback hierop. Ook twee 

medestudenten, Wieke Westgeest en Aster van Tilburg, ben ik hier zeer erkentelijk voor. Tot slot 

wil ik mijn scriptiebegeleider Marianne van de Steeg bedanken voor haar commentaar en 

aanwijzingen. Hoewel wij het niet altijd met elkaar eens zijn, is haar begeleiding van grote waarde 

geweest.  

 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit onderzoeksverslag. 

 

Michiel Tunnissen  

Utrecht, 21 april 2009  

 

 
Stemmen in het Europees parlement 
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Inleiding: 

 

Op 2 april jongstleden heeft het Europees Parlement een omstreden antidiscriminatierichtlijn 

aangenomen, zo meldt het NRC Handelsblad. De Nederlandse Europarlementariër Kathalijne 

Buitenweg (GroenLinks) noemt het een van de meest belobbyde rapporten. “Het grootste twistpunt 

betrof het familie- en huwelijksrecht, dat volgens de Christendemocraten een nationale 

aangelegenheid moet zijn. In totaal werden er daarom 26 compromissen gesloten. Toch stemden 

de Christendemocraten donderdag tegen het rapport. „Schandalig vind ik dat de grootste fractie in 

het Europarlement haar woord niet nakomt. Zelfs het CDA heeft ondanks eerdere afspraken tegen 

mijn rapport gestemd”, zegt Buitenweg“ (NRC Handelsblad, 3 april 2009). 

Bovenstaand citaat van GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg is typerend voor de 

verhoudingen in het Europees parlement. Men is afhankelijk van elkaar en moet compromissen 

sluiten. Daarom – en om meer middelen en spreekrecht te krijgen – zijn in het Europees Parlement 

vrijwel alle partijen verbonden aan een alliantie. Partijen die ideologisch dicht bij elkaar liggen gaan 

allianties met elkaar aan om zo sterker te staan in het parlement. Zo zijn alle Sociaal-democraten 

verenigd in de Partij van de Europese Sociaal-democraten (PES) en maakt het CDA bijvoorbeeld 

deel uit van De Europese Volkspartij en Europese Democraten (EVP-ED). Verschillende 

onderzoeken wijzen uit dat partijen zich veelal houden aan de partijdiscipline van zo’n alliantie bij 

het bepalen van de stemkeuze (Hix, Noury, Roland, 2005, Hix, 2001, Rasmussen, 2008). Er zijn 

echter ook zaken waar partijen eerder de nationale belangen verkiezen boven die van de alliantie. 

Oorspronkelijk zou de antidiscriminatierichtlijn ook zo’n onderwerp zijn. Antidiscriminatie is voor 

Nederland een belangrijk onderdeel van de normen en waarden, het belang was dan ook duidelijk 

zichtbaar. Niet  alleen Kathalijne Buitenweg was rapporteur, er waren ook twee Nederlandse 

schaduwrapporteurs.  Maar toch besloot het CDA op het laatste moment de lijn van de Europese 

alliantie te volgen in plaats van de Nederlandse zoals afgesproken. Mevrouw Buitenweg had het 

vermoeden dat dit te maken met de religieuze overtuiging van de CDA-woordvoerder op dit terrein. 

“Maria Martens is lid van de orde van Kardinalen. Zij heeft de fractie volgens mij opgelegd tegen te 

stemmen”.  

 

Het zijn zaken zoals hierboven beschreven waarop dit onderzoek zich richt. Wat doet 

Europarlementariërs besluiten mee te stemmen met –of af te wijken van- de alliantie?  En op welke 

beleidsterreinen wijken Nederlandse Europarlementariërs dan af van hun partijdiscipline en 

waarom doet men dat? Zijn zij eigenwijs als ze de discipline van de alliantie niet volgen of juist 

volgzaam door het standpunt van de partij in Nederland te volgen? 

 

Het meest uitgebreide onderzoek naar het stemgedrag van Europarlementariërs is in 2005 gedaan 

door Hix, Noury en Roland. Zij komen met onderzoeksresultaten gebaseerd op alle roll-call votes 

van 1979 tot 2001. Roll-call votes zijn stemmingen waarbij iedere individuele stemkeuze wordt 

opgeslagen in de notulen. In ‘Power to the Parties: Cohesion and Competition in the European 

Parliament, 1979-2001’ concluderen zij dat Europarlementariërs vaker mee stemmen met de 

alliantie dan langs nationale lijnen. Daarnaast blijkt dat de cohesie gemiddeld is toegenomen sinds 
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de eerste parlementsverkiezingen van 1979. Het onderzoek van de drie wetenschappers gaat 

echter niet in op de vraag wanneer Europarlementariërs wél afwijken van de alliantie en waarom 

men dat doet. 

 

De Deense Maja Kluger Rasmussen (2008) gaat in haar onderzoek wel in op deze vraag. Het blijkt 

dat Deense Europarlementariërs vaak anders stemmen dan de alliantie als het gaat om 

onderwerpen als landbouw, milieu en visserij. Een andere belangrijk punt is dat het onderzoek van 

Rasmussen kwalitatief van aard is. Interviews waren voor haar een belangrijke bron van 

informatie. Met kwalitatief onderzoek kan namelijk gekeken worden naar het waarom van 

stemmingen in plaats van alleen te kijken naar wat er gestemd is.  

 

Ook dit onderzoek wordt kwalitatief uitgevoerd in plaats van kwantitatief. Een voordeel bij dit 

onderzoek is dat er al resultaten bestaan over de beleidsterreinen waarop Nederlandse 

Europarlementariërs afwijken van hun coalitie. Abdul Noury heeft in 2004 aangetoond dat “Dutch 

MEPs vote more along European political group lines than along nationality.” (Noury, 2004; 11).  

Ook heeft hij voor een aantal specifieke beleidsterreinen aangetoond dat Nederlandse 

Europarlementariërs hier relatief vaak uit de partijdiscipline stappen. Dit zijn onderwerpen als het 

budget van de EU, de toetreding van Turkije tot de EU,  het landbouwbeleid en het drugsbeleid. In 

de tabel hieronder staat de procentuele afwijking van de alliantie per Nederlandse partij en per 

onderwerp weergegeven.  

 
Tabel 1: Afwijking van Europese alliantie per partij en beleidsonderwerp (bron: Noury, 2004)  

 

Omdat Noury geen verklaring heeft gezocht voor het afwijken van de Nederlandse parlementariërs 

op bepaalde beleidsterreinen, poogt dit onderzoek dat te doen. Hierbij zal niet alleen gekeken 

worden naar de door Rasmussen genoemde verklaringen, maar ook naar verklaringen die 

gevonden kunnen worden in de wetenschappelijke literatuur. Deze verklaringen zullen getoetst 

worden in dit onderzoek. De hoofdvraag die hierbij gehanteerd wordt luidt: 

 

Wat zijn verklaringen voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs op specifieke 

beleidsterreinen? 

 

De uitwerking van de deelvragen en kernbegrippen uit de hoofdvraag zijn terug te vinden in het hoofdstuk 

onderzoeksvragen.  
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Er wordt een antwoord op deze vraag gezocht door middel van kwalitatief onderzoek. Interviews met 

(oud)-Europarlementariërs geven inzicht in de beweegredenen achter een stemkeuze. Het gaat hier om 

een combinatie van een deductief en inductief onderzoek. Aan ene kant wordt vanuit de empirie  getracht 

een aantal generaliseerbare bevindingen te doen; inductief onderzoek. Aan de andere kant toetst dit 

onderzoek mogelijke verklaringen uit de literatuur in de empirie; deductief onderzoek.  De analyse-

eenheid is die van het individu.  

 

De wetenschappelijk relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat er in de wetenschap nog geen 

verklaring is gezocht voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs op bepaalde 

beleidsterreinen. Dit onderzoek geeft dat wel, waarmee er dus een kennislacune wordt opgevuld. Ook 

maatschappelijk is dit onderzoek relevant. Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht, is het voor 

Nederlandse burgers waardevol om te weten hoe de politieke partijen ‘de stem van het volk’ 

vertegenwoordigen en waarom ze dat op die wijze doen. Dat hier vraag naar is, blijkt ook uit het initiatief 

van het Instituut voor Publiek en politiek. Dit instituut heeft namelijk een website opgezet 

(www.brusselstemt.nl) die inzicht geeft in het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementariërs om zo 

de Europese Unie meer toegankelijk te maken voor de Nederlandse burger.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen de hoofdvraag en deelvragen verder worden uitgewerkt en 

gespecificeerd. Ook zal relevantie van de vragen hier worden toegelicht. Het theoretisch kader zal 

een overzicht schetsen van de bestaande kennis over het stemgedrag van Europarlementariërs en 

toont aan waar er nog kennis ontbreekt. Vervolgens zullen de methoden en technieken die worden 

gebruikt in dit onderzoek worden toegelicht in de methodologische verantwoording, gevolgd door de 

onderzoeksresultaten en beantwoording van de deelvragen. Tot slot zal er een antwoord gegeven 

worden op de hoofdvraag in de conclusie.  
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Onderzoeksvragen: 

 

Zoals gezegd heeft Abdul Noury in 2004 zijn resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het 

stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs. Zijn belangrijkste conclusie was hierbij 

dat:“Dutch MEPs vote more along European political group lines than along nationality.” (Noury, 

2004; 11). Toch waren er ook een aantal beleidsterreinen aan te wijzen waarop Nederlandse 

Europarlementariërs wel degelijk afweken van het standpunt van de alliantie. Bijvoorbeeld als het 

ging om het budget van de EU, de toetreding van Turkije tot de EU,  het landbouwbeleid en het 

drugsbeleid.   

 

Ook Rasmussen toont aan dat er beleidsterreinen (zoals milieu en landbouw) zijn waarop Deense 

Europarlementariërs relatief vaak afwijken van hun Europese partij. Rasmussen voegt hier de 

verklaring aan toe dat dit komt door de mate van nationale verbondenheid die men voelt bij ieder 

beleidsonderwerp. Deze verbondenheid wordt sterker naar mate er meer contact is tussen de 

Europarlementariërs en de nationale parlementariërs en wanneer de nationale identiteit in het 

geding komt (Rasmussen, 2008).  

 

Omdat Noury geen verklaring heeft gezocht voor het afwijken van de Nederlandse parlementariërs 

op bepaalde beleidsterreinen, poogt dit onderzoek dat te doen. Hierbij zal niet alleen gekeken 

worden naar de door Rasmussen genoemde verklaringen, maar ook naar verklaringen die 

gevonden kunnen worden in de wetenschappelijke literatuur. Deze verklaringen zullen getoetst 

worden in dit onderzoek. De hoofdvraag die hierbij gehanteerd wordt luidt: 

 

Wat zijn verklaringen voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs op specifieke 

beleidsterreinen? 

 

In deze hoofdvraag komen twee begrippen naar voren die toelichting vereisen. Allereerst de verklaringen 

voor het afwijkende stemgedrag. In de wetenschappelijke discussie zijn er, zoals gezegd, slechts twee 

verklaringen van Rasmussen te vinden. Er zijn echter ook onderzoeken gedaan naar beïnvloedingsfactoren 

voor het stemgedrag van Europarlementariërs in het algemeen. Deze verklaringen worden ook getoetst. 

Een uitgebreide uiteenzetting van de verklaringen  is te vinden in het theoretisch kader. Nu wordt hier 

volstaan met het weergeven van de mogelijke verklaringen: 

 

- De mate van contact tussen de Europarlementariër en de politieke partij in Nederland 

- De mate van partijdiscipline van de alliantie 

- De mate waarin de nationale identiteit in het geding komt 

- Persoonlijke belangen en opvattingen van de Europarlementariër 

 

In dit onderzoek wordt er nadrukkelijk niet vanuit gegaan dat deze opsomming van verklaringen 

uitputtend is. Doordat er nauwelijks onderzoek gedaan is, wordt er rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat er nieuwe verklaringen aan het licht komen 
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Het tweede begrip uit de hoofdvraag dat toelichting vereist, zijn de specifieke beleidsterreinen. Het 

onderzoek van Noury heeft enkele beleidsterreinen naar voren gebracht waarop Nederlandse 

Europarlementariërs anders stemmen. Voor het afwijkende stemgedrag op zes van deze onderwerpen 

zullen er verklaringen gezocht worden in dit onderzoek. De beleidsterreinen die onderzocht worden zijn: 

 

- Landbouwbeleid 

- Het budget van de EU 

- De toetreding van Turkije 

- Europees arrestatiebevel 

- Migratie –en asielbeleid 

- Milieubeleid 

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn er deelvragen geformuleerd. De deelvragen zijn  te verdelen in 

theoretische en empirische deelvragen. Hieronder staan zij weergegeven, gevolgd door een toelichting. 

 

Theoretische deelvragen: 

 

- Op welke beleidsterreinen wijken Nederlandse Europarlementariërs relatief vaak af van hun 

Europese alliantiegenoten?  

- Welke factoren die het stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs  kunnen beïnvloeden 

worden in de literatuur genoemd? 

- Wat zijn verklaringen voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs in 

literatuur ? 

 

Empirische deelvragen: 

 

- Hoe ziet het stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs in het Europees parlement eruit? 

- Hoe is het contact tussen de Nederlandse Europarlementariërs en de partijgenoten in Nederland 

en wat voor rol speelt dit bij het bepalen van de stemkeuze? 

- Wat voor rol speelt het belang van het beleidsterrein voor de lidstaat bij het bepalen van de 

stemkeuze? 

- Hoe sterk is, naar eigen zeggen, de alliantie waarvan Nederlandse Europarlementariërs deel uit 

maken? 

- Welke rol spelen persoonlijke belangen en opvattingen bij het bepalen van de stemkeuze? 

 

Toelichting hoofd– en deelvragen: 

 

Er is gekozen voor bovenstaande hoofdvraag omdat het wetenschappelijk aangetoonde feit dat 

Nederlandse Europarlementariërs op bepaalde beleidsterreinen meer afwijken van hun alliantie dan 

gemiddeld een verklaring vraagt. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar een aantal specifieke 

beleidsterreinen, die worden gespecificeerd in de methodologische verantwoording. Met behulp van de 

theoretische deelvragen wordt een kader geschetst waarmee de empirie bekeken kan worden.  
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Allereerst is het belangrijk om een algemeen beeld van het stemgedrag van Nederlandse 

Europarlementariërs te krijgen, zodat afwijkingen op beleidsterreinen in perspectief kan worden geplaatst. 

Hier dient de eerste deelvraag voor. Vraag drie zoekt naar factoren die het stemgedrag in het algemeen 

van Nederlandse Europarlementariërs beïnvloeden. De vierde deelvraag kijkt naar factoren die in de 

theorie worden genoemd en van invloed zijn op het afwijkende stemgedrag.  

 

Op basis van de drie theoretische deelvragen zijn de empirische deelvragen geformuleerd. Deze toetsen 

de factoren die naar voren komen in de theorie. Zoals gezegd, wordt er niet vanuit gegaan dat dit alle 

mogelijke factoren zijn. Ook factoren die worden aangedragen door de respondenten, worden 

meegenomen in de onderzoeksresultaten.  

 

De hoofdvraag maakt dit onderzoek een verklarend onderzoek. Hierbij zijn de verklaringen de 

onafhankelijke variabele in het onderzoek en het afwijkende stemgedrag van Nederlandse 

Europarlementariërs de afhankelijke variabele. Dit onderzoek heeft dus slechts één onafhankelijke 

variabele. Omdat er naar verwachting echter meerdere verklaringen gevonden zullen worden, vormt dit 

geen probleem voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.  
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 Theoretisch kader: 

 

Er is al veelvuldig onderzoek gedaan naar het stemgedrag van Europarlementariërs en hun 

loyaliteit aan land en/of alliantie. De onderzoeken van Hix, Noury & Roland (2005), Hix (2001), 

Faas (2003), Kreppel & Tsebellis (1999) en Schmitt & Thomassen (1999) zijn hier belangrijk in 

geweest. Alvorens het kader van bestaande theorieën te schetsen, zullen de voor dit onderzoek 

belangrijkste elementen van het Europees parlement in vogelvlucht worden doorgenomen.  

 

Het Europees Parlement en haar verhoudingen 

 

Het huidige Europees Parlement (EP) komt voort uit de algemene raad van de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal. In die tijd had zij slechts de functie te discussiëren over 

besluiten en eventueel bij extreem grote misstappen de bestuurders naar huis te sturen. Ten tijde 

van de Europese Gemeenschap en het begin van de Europese Unie is de rol van het Europees 

Parlement niet of nauwelijks veranderd. Sinds 1979 worden de leden gekozen door de burgers in 

plaats van voorgedragen door de lidstaten. Het parlement telt op dit moment 785 leden. Met name 

dankzij de verdragen van Maastricht (1993), Amsterdam (1999) en Nice (2003) is de macht van 

het Europees Parlement aanzienlijk uitgebreid. De positie is veranderd van een controleorgaan naar 

dat van een medewetgever. Europese wetgeving in de eerste pijler kan nu niet meer tot stand 

komen zonder instemming van het Europees Parlement. Er kan nu gesteld worden dat het 

Europees Parlement meer invloed heeft op de beleidsvorming dan sommige nationale parlementen 

in Europa, omdat het parlement haar macht (in tegenstelling tot nationale parlementen) ook 

daadwerkelijk gebruikt. (Cini, 2007; 180). Het EP “is no longer what many people in the past 

characterized as a ‘Mickey Mouse parliament” (Rasmussen, 2008; 11) 

 

Met deze toegenomen invloed is het belang van de parlementsleden dus ook toegenomen. De 

bijzondere manier van kiezen van het Europees Parlement heeft in de wetenschap een aantal 

vragen doen opgaan. Doordat parlementszetels verbonden zijn aan een lidstaat, stemt iedere 

burger op een nationale politieke partij van zijn keuze. Een Italiaan kan dus niet stemmen op een 

Belgische partij, terwijl deze partij ideologisch gezien misschien beter zijn standpunten 

vertegenwoordigt. De vraag die nu in de wetenschap veel gesteld, is hoe parlementariërs hun 

vertegenwoordiging opvatten (Hix, 2002, Oppenhuis, 1995, Schmitt, Thomassen, 1999). 

Vertegenwoordigen zij hun lidstaat of hun ideologische belangen samen met gelijkgestemde 

partijen uit andere lidstaten? 

 

De praktijk leert dat vrijwel alle partijen in het Europees Parlement verbonden zijn aan een 

alliantie. Zo is de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld lid van Partij Europese Sociaaldemocraten 

(PES). Verschillende onderzoeken wijzen, zoals gezegd, uit (Faas 2003, Hix, 2001, Hix, Noury & 

Roland 2005, Kreppel & Tsebellis, 1999, Schmitt & Thomassen, 1999)  dat partijen zich veelal 

houden aan de partijdiscipline van zo’n alliantie. Er zijn echter ook zaken waar partijen eerder de 

nationale belangen verkiezen boven die van de alliantie. Het zijn deze zaken waarop dit onderzoek 

zich richt. Op welke beleidsterreinen wijken Nederlandse Europarlementariërs af van hun 
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partijdiscipline? En waarom doen ze dat? Hieronder zal het kader uiteengezet worden van 

bestaande theorieën waarvan dit onderzoek gebruik maakt en zal zichtbaar gemaakt worden welke 

ontbrekende kennis er zal worden toegevoegd. 

 

Het stemgedrag van Europarlementariërs 

 

Het meest uitgebreide onderzoek naar het stemgedrag van Europarlementariërs is in 2005 gedaan 

door Hix, Noury en Roland. Zij komen met onderzoeksresultaten gebaseerd op alle roll-call votes 

van 1979 tot 2001. Door deze op kwantitatieve wijze te analyseren  in ‘Power to the Parties: 

Cohesion and Competition in the European Parliament, 1979-2001’ concluderen zij dat 

Europarlementariërs vaker mee stemmen met de alliantie dan langs nationale lijnen. Daarnaast 

blijkt dat de cohesie gemiddeld is toegenomen sinds de eerste parlementsverkiezingen van 1979.  

 

Faas (2003) onderschrijft deze conclusies. Ook in dit onderzoek worden roll-cal votes op 

kwantitatieve wijze geanalyseerd en blijkt dat de partijcohesie is toegenomen. Er wordt hier aan 

toegevoegd dat de toename van de partijcohesie logischerwijs ten koste gaat van de nationale 

cohesie. Onderstaande tabel laat de nationale cohesie zien voor ieder land in 2003.  

 
Tabel 2: Mate van cohesie per land (Faas, 003) 

 

Zoals uit de tabel blijkt is de cohesie van de Nederlandse Europarlementariërs gemiddeld ten 

opzichte van de andere lidstaten. Duitsland heeft de hoogste nationale cohesie, Frankrijk de 

laagste. De cohesie van het Europees Parlement als geheel ligt rond 45. Ook is het opvallend dat 

de meer Eurosceptische landen zoals, Frankrijk, Groot Brittannië en Denemarken een lagere 

nationale cohesie vertonen (Faas, 2003). 

 

Naar het stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs specifiek is nog niet veel onderzoek 

gedaan. Abdul Noury heeft in 2004 wel onderzoek gedaan naar het stemgedrag van Nederlandse 

Europarlementariërs door wederom het analyseren van roll-call votes. Nederland blijkt als lidstaat 

een gemiddelde cohesie te hebben, zoals Faas ook concludeerde. Hier kan nog wel aan toegevoegd 
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worden dat de Nederlandse participatie bij plenaire sessies in Brussel en Straatsburg met 87 

procent hoger is dan het gemiddelde van de lidstaten (Noury, 2004). De cohesie van de 

verschillende Nederlandse partijen is ook zeer hoog. De cohesie is het hoogst bij de ChristenUnie-

SGP en D66, terwijl het CDA relatief meer verdeeld is. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 

de mate van cohesie voor een groot deel samenhangt met de grote van de vertegenwoordiging. 

Een grotere partij heeft dus een lagere cohesie dan een kleine partij (Noury, 2004).  

 

Afwijkend stemgedrag: 

 

Over het algemeen stemmen Europarlementariërs dus mee met de alliantie. Toch is er geen enkele 

alliantie met een cohesie van honderd procent. Dit betekent dat er door de leden ook wel eens 

afwijkend wordt gestemd. Maja Rasmussen (2008) heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de het 

stemgedrag van Deense Europarlementariërs en daarbij ook gekeken naar beleidsterreinen waarop 

de Denen veel afweken van de alliantie. Op de beleidsterreinen milieu, werkgelegenheid, 

dierenrechten, landbouw en voedselveiligheid blijken zij eerder als nationaal blok te stemmen dan 

als verschillende allianties.  

 

Noury heeft in zijn kwantitatieve onderzoek uit 2004 ook gekeken naar beleidsterreinen waarop 

Nederlandse Europarlementariërs relatief vaker afweken van de alliantie. Dit zijn 

beleidsonderwerpen zoals, het budget van de EU, de toetreding van Turkije, migratie, 

landbouwbeleid en milieubeleid. Tabel 1 (pagina 5) geeft van een aantal beleidsterreinen de 

procentuele afwijking van de alliantie per partij en per onderwerp weer. Opvallend in deze tabel is 

dat de alliantie van GroenLinks een hoge partijcohesie kent. De ChristenUnie-SGP daarentegen, 

wijkt frequenter af van de Europese alliantie als het om deze onderwerpen gaat.  Dit onderzoek 

richt zich daarom ook op de vraag waarom deze verschillen ontstaan. In de literatuur is een aantal 

algemene factoren terug te vinden dat van invloed is op het stemgedrag van de 

Europarlementariërs en dus het verschil kunnen verklaren. De belangrijkste zullen hier worden 

weergegeven. Deze factoren worden in dit onderzoek ook gebruikt.  

 

Factoren die het stemgedrag beïnvloeden 

 

Allereerst is er het belang van het beleidsterrein voor de lidstaat die de parlementariër 

vertegenwoordigt. Dit belang komt volgens Rasmussen naar voren in de mate waarin nationale 

parlementariërs contact hebben met Europarlementariërs over het onderwerp (Rasmussen, 2008). 

Daarbij zegt Hix dat het standpunt van nationale partijen de belangrijkste factor is bij het 

stemgedrag van Europarlementariërs.  Van de drie onderscheiden motieven (het standpunt van de 

nationale partij, Europese partijdiscipline en persoonlijk standpunten), is de nationale partij het 

belangrijkste (Hix, 2001).  Hoewel de Europese alliantie een aantal belangrijke voordelen kan 

bieden, zoals een plaats in belangrijke commissies en spreektijd in het Europees Parlement, weegt 

het controlemechanisme van kandidatenselectie door de nationale partij het zwaarst.  

 

Ook de mate van cohesie binnen de alliantie is van invloed op het stemgedrag, waarbij 

logischerwijs geldt dat hoe hoger de cohesie is, hoe kleiner de kans dat Europarlementariërs 
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afwijkend stemgedrag vertonen. De cohesie is volgens Faas afhankelijk van drie factoren, te 

weten: ideologische verbondenheid van de alliantie, effectiviteit van de organisatie van de alliantie 

en de macht van het nationale parlement (Faas, 2003). De laatste factor sluit aan bij het hierboven 

genoemde punt ten aanzien van de macht van de nationale politieke partijen. 

 

Tot slot is spelen ook de persoonlijke opvattingen en belangen van de Europarlementariërs mee bij 

het bepalen van hun stemkeuze. Faas onderscheidt hierbij wederom drie factoren: Re-election, 

office-seeking en policy. Met office-seeking wordt het streven naar een mooie post in een 

bijvoorbeeld een commissie bedoeld,  policy is synoniem voor de invloed van een parlementariër bij 

het maken  van - en stemmen over - beleid. Faas benadrukt dat office-seeking het belangrijkste 

motief is. Re-election betekent natuurlijk herverkiezing en speelt een belangrijke rol bij het bepalen 

van de stemkeuze. Wordt de stemkeuze gedragen door de achterban of niet? Omdat nationale 

partijen (of de leden van nationale partijen) de verkiezingslijst bepalen, hebben zij de macht 

parlementariërs te vragen anders te stemmen dan de rest van de alliantie. Zo blijkt bijvoorbeeld 

dat Europarlementariërs van Eurosceptische partijen vaker afwijken van hun alliantie, omdat in 

deze partijen de verkiezingslijst vaak door de top wordt vastgesteld en top vanwege haar houding 

tegen over de EU vaker, ander (negatief) stemgedrag verlangt. De controle van deze partijen op de 

parlementariërs is daardoor groter, waardoor het persoonlijke belang sneller in gevaar kan komen 

(Faas, 2003).  

 

Samenvattend kan er gezegd worden dat het belang van het onderwerp, de mate van contact 

tussen de parlementariër en het thuisland, de mate van partijdiscipline in de alliantie en 

persoonlijke belangen en opvattingen, factoren zijn die van invloed zijn op het stemgedrag van de 

Europarlementariër. Omdat dit echter algemene factoren zijn die gelden voor ‘de gemiddelde 

Europarlementariër’  zijn zij niet per definitie ook een verklaring voor het afwijkende stemgedrag 

van de Nederlandse Europarlementariërs op de hierboven genoemde beleidsterreinen.  

 

Verklaringen voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs. 

 

De Nederlandse Europarlementariërs blijken dus af te wijken van de Europese alliantie op 

onderwerpen zoals de toetreding van Turkije, het landbouwbeleid en het drugsbeleid. De factoren 

die van invloed zijn op het stemgedrag in het algemeen, zijn nooit getoetst aan deze 

beleidsterreinen en het is dus onzeker of hier een verband tussen bestaat. Rasmussen heeft als 

enige wetenschapper onderzoek gedaan naar verklaringen voor het afwijken op specifieke 

onderwerpen, zij het alleen voor Deense Europarlementariërs. Hier zijn wel een aantal factoren in 

te herkennen. Uit haar onderzoek bleek dat wanneer een onderwerp belangrijk is voor de lidstaat, 

er meer contact gezocht wordt met de Europarlementariërs om druk te zetten. De Deense leden 

van het Europees Parlement gaven aan dan vaak nationaal te stemmen. Indien het standpunt van 

de lidstaat en de alliantie te ver uit elkaar liggen en de situatie te ingewikkeld wordt, onthouden zij 

zich vaak ook van stemmen. Daarnaast gaven de Deense Europarlementariërs aan dat de 

verbondenheid met een beleidsterrein ook zeer zeker meespeelt. Wanneer een onderwerp 

belangrijk is voor de Deense identiteit, dan stemmen de parlementariërs vaak afwijkend van de 

alliantie (Rasmussen, 2008).  
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Tot op heden zijn er nog geen verklaringen gezocht voor het afwijken van Nederlandse 

Europarlementariërs op bepaalde beleidsterreinen. Er kan verwacht worden dat bovengenoemde 

factoren ook door Nederlandse Europarlementariërs genoemd zullen worden als verklaring voor 

hun stemgedrag. Het is echter ook mogelijk dat er nog andere factoren van invloed zijn, die 

specifiek zijn voor de Nederlandse context en de context van het beleidsonderwerp. Daarom zal dit 

onderzoek op kwantitatieve wijze, in navolging van Rasmussen, verklaringen proberen te vinden 

voor het stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs. De opzet van het onderzoek volgt in 

het volgende hoofdstuk.  
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Methodologische verantwoording: 

 

Zoals al aangegeven in de inleiding en verder gespecificeerd in het theoretisch kader, is er in de 

huidige wetenschappelijke literatuur vrijwel geen kwalitatief onderzoek terug te vinden naar 

verklaringen voor het stemgedrag van Europarlementariërs. Aan de hand van de door Noury 

gespecificeerde beleidsterreinen zal dit onderzoek wel naar verklaringen zoeken. Dit hoofdstuk zal 

de daarbij gebruikte methoden en technieken toelichten.  

 

Wetenschapsfilosofisch perspectief en de keuze voor onderzoeksmethoden 

 

Bij de keuze van de onderzoeksmethoden moet rekening gehouden worden met twee factoren, te 

weten de aard van het onderzoek en het wetenschapsfilosofisch perspectief. Wat betreft de aard 

van het onderzoek, is het belangrijk dat men bepaalt of het onderzoek kwantitatief of kwalitatief 

van aard is. Dit onderzoek zal op kwalitatieve wijze worden uitgevoerd. Er is hier voor gekozen, 

omdat de mening van Rasmussen (2008) dat er alleen met kwalitatief onderzoek gezocht kan 

worden naar verklaringen voor het stemgedrag, wordt gedeeld. Passende onderzoeksmethoden bij 

kwalitatief onderzoek zijn het doen van observaties en het houden van interviews. In dit onderzoek 

wordt gebruik gemaakt van interviews met parlementariërs. 

  

Zoals gezegd dienen de onderzoeksmethoden tevens te passen binnen het gehanteerde 

wetenschapsfilosofisch perspectief. Dit perspectief vormt  ‘de lens’ van het onderzoek. Dit 

onderzoek wordt gedaan vanuit een verklarend perspectief. De antwoorden van respondenten 

zullen namelijk worden gebruikt om het afwijkende stemgedrag te verklaren. Deze antwoorden 

worden beschouwd als feiten van de betreffende respondent. Interviews zijn een geschikte 

methode om deze feiten te achterhalen.  

 

Casusselectie 

 

De keuze van respondenten voor het onderzoek vloeit voort uit de casusselectie. De casusselectie van dit 

onderzoek ligt al zeer expliciet besloten in de hoofdvraag. Uit de vraag ‘wat zijn verklaringen voor het 

afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs op specifieke beleidsterreinen’, blijkt al dat 

Nederlandse Europarlementariërs de casus zijn. Doordat de casus betrekking heeft op personen, zijn deze 

personen logischerwijs ook de respondenten. De specifieke beleidsterreinen waarover in de hoofdvraag 

wordt gesproken, staan nogmaals op de volgende pagina weergegeven. Deze beleidsterreinen zullen de 

leidraad vormen in de interviews met de respondenten. Hieronder wordt de keuze voor de respondenten 

toegelicht.  

 

Respondenten 

 

Voor wat betreft de keuze van de Europarlementariërs, is er getracht van elke Nederlandse politieke partij 

die vertegenwoordigd is in het Europees parlement in de termijn 2004-2009, minimaal één (oud)- 

Europarlementariër te interviewen. Het wordt in dit onderzoek belangrijk geacht om van iedere partij een 

vertegenwoordiger te spreken, omdat iedere partij de cohesie van de alliantie anders kan ervaren. Maar 
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nog belangrijker is het feit dat het contact en de druk van de partij(organisatie) in Nederland kan 

verschillen. Om deze factor goed te kunnen toetsen, is het belangrijk dat er met iedere partij wordt 

gesproken. Helaas wilde geen van de Europarlementariërs van de ChristenUnie-SGP meewerken aan het 

onderzoek. Daarnaast is er bewust voor gekozen om  de partij Europa Transparant  niet op te nemen in 

het onderzoek, omdat deze partij zich veel heeft onthouden van stemming en bovendien tot 1 januari 

2008 niet deel uitmaakte van een Europese alliantie.  

De overige partijen zijn dezelfde als de partijen in de zittingsperiode 1999-2004. Dit is de periode waarin 

Noury zijn onderzoek deed en de in dit onderzoek gehanteerde beleidsterreinen vaststelde. Omdat de 

partijen dus nauwelijks veranderd zijn en tot op zeker hoogte zelfs de parlementariërs niet, is het 

gerechtvaardigd onderzoek te doen bij de partijen uit de periode 2004-2009. Bovendien wil dit onderzoek 

ook gebruik maken van oud-Europarlementariërs, waardoor de na 2004 eventueel vertrokken leden toch 

nog gehoord kunnen worden. Omdat ook oud-Europarlementariërs hun ervaringen nog goed kunnen 

beschrijven, kan de verzamelde data zodoende worden verrijkt.  

 

De volgende respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek: 

 

• Arie Oostlander: o.a. lid commissie Buitenlandse zaken, CDA (lid 1989-2004) 

• Erik Meijer: o.a. lid commissie Vervoer en toerisme en plaatsvervangend lid commissie 

Buitenlandse zaken, SP (lid sinds 1999) 

• Ieke van den Burg: o.a. lid commissie Economische en Monetaire zaken en lid  

begrotingscontrolecommissie, PvdA (lid sinds 1999) 

• Jan Mulder: o.a. lid begrotingscommissie en begrotingscontrolecommissie en lid van college van 

quaestoren, VVD (lid sinds 1994)  

• Johanna Boogerd: o.a. lid commissie Landbouw, D66 (lid van 1994-1999 en 2003-2004) 

• Jules Maaten: o.a. lid commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 

plaatsvervangend lid commissie Buitenlandse zaken, VVD (lid sinds 1999) 

• Kathalijne Buitenweg: o.a. lid commissie lid commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en 

Binnenlandse zaken en plaatsvervangende lid commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid, GroenLinks (lid sinds 1999) 

• Sophie in ’t Veld: o.a. lid commissie Economische en Monetaire zaken en plaatsvervangend lid 

commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse zaken, D66 (lid sinds 2004) 

 

Operationalisatie 

 

Uit de hoofdvraag blijkt ook dat er in dit onderzoek wordt gekeken naar het stemgedrag op 

specifieke beleidsterreinen. Deze beleidsterreinen zijn in 2004 door Noury aangewezen als 

beleidsterreinen waarop Nederlandse Europarlementariërs relatief vaak afwijken van de alliantie. 

Noury is tot nu toe de enige geweest die deze zaken voor Nederland bekeken heeft. Het is daarom 

een logische keus om deze beleidsterreinen onder de loep te nemen, op zoek naar verklaringen. De 

door Noury aangewezen beleidsterreinen zijn de volgende: 

 

- EU budget 

- Toetreding van Turkije 
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- Europees arrestatiebevel 

- Migratie –en asielbeleid 

- Landbouwbeleid 

- Milieubeleid 

 

De respondenten dekken deze beleidsterreinen doordat zij veelal nauw betrokken zijn geweest bij 

één van de onderwerpen, vanwege een plaats in de commissie die het onderwerp behandelt.  

In het theoretisch kader zijn al enkele (mogelijke) verklaringen genoemd voor het afwijkende 

stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs. Deze verklaringen zullen getoetst worden. Dit 

toetsen gebeurt, zoals gezegd, door middel van interviews. 

 

In de interviews is gevraagd de beleidsterreinen waarop men naar eigen zeggen vaak afwijkt van 

de alliantie, hoe sterk deze alliantie is en naar welke factoren er meespelen bij het bepalen van de 

stemkeuze. Ook de contacten tussen de Nederlandse Europarlementariërs en de Nederlandse partij 

en de persoonlijke opvattingen van de parlementariër kwamen hierbij aan bod. Hierbij zullen de 

door Noury aangewezen beleidsterreinen een casus vormen aan de hand waarvan de 

parlementariërs hun verhaal kunnen doen. Aan de hand van een specifieke stemming op het 

behandelde beleidsterrein waarop afwijkend stemgedrag werd vertoond, zijn de factoren uit de 

literatuur getoetst.  In tabel 3 staat schematisch weergegeven hoe de vooraf bekende (mogelijke) 

verklaringen zijn getoetst. Deze mogelijke factoren zijn in het theoretisch kader uiteengezet.  

 

De gehanteerde interviewstijl is die van het semigestructureerde interview. Er is dus wel gewerkt 

met een topiclijst, maar hierbij was het de bedoeling de respondent zo vrij mogelijk te laten 

spreken over de geselecteerde stemming. Dit past ook bij  het wetenschappelijk perspectief van dit 

onderzoek, de waarheid ligt bij de respondent. Om toch enige sturing te kunnen geven aan de 

relevantie van deze waarheden, is er een topiclijst.  

 

Verklarende factor Operationalisatie 

Belang beleidsonderwerp 

NL partij 

- Mate van contact tussen nationale partij en 

Europarlementariërs 

- Is het standpunt van de nationale partij hetzelfde als dat 

van de alliantie? 

- Zijn er veel stemonthoudingen bij het beleidsonderwerp? 

Belang beleidsonderwerp 

lidstaat 

- Indien het belang voor een lidstaat groot is, wijkt men 

dan eerder af? 

- Gaat het om een Nederlands belang, een ideologisch 

belang of de Nederlandse cultuur? 

- Zijn er veel stemonthoudingen bij het beleidsonderwerp? 

 17 



 

Mate van cohesie binnen 

de alliantie 

- Hoe sterk is de ideologische verbondenheid van de 

alliantie? 

- Hoe effectief is de organisatie van de alliantie? 

- Hoe groot is de macht van het nationale parlement? (zie 

belang beleidsonderwerp lidstaat) 

- Indien er sprake is van een hoge cohesie, wijkt men dan 

minder snel af? 

- Zijn er veel stemonthoudingen bij het beleidsonderwerp? 

Persoonlijke belangen - Re-election: houdt men rekening met de achterban bij het 

bepalen van de stemkeuze? 

- Office-seeking: gelooft men dat meestemmen met de 

alliantie eerder de mogelijkheid geeft tot deelname een 

belangrijke commissies? 

- Policy: Levert men bij voorstellen die gemaakt zijn door 

een eigen commissie meer strijd om de alliantie te 

overtuigen?  

- Zijn er veel stemonthoudingen bij het beleidsonderwerp? 

- Welke rol spelen persoonlijke belangen bij het maken van 

de stemkeuze? 

Persoonlijke opvattingen - Welke rol spelen persoonlijke opvattingen bij het maken 

van de stemkeuze? 

- Zijn er veel stemonthoudingen bij het beleidsonderwerp? 

Tabel 3: Operationalisatie van in de literatuur gevonden verklaringen 

 

Op basis van bovenstaande tabel en het theoretisch kader is een topiclijst opgesteld. Deze topiclijst 

is terug te vinden in bijlage 1.  

 

Onderzoeksdomein en analyse-eenheid 

 

De locus van het onderzoek is het Europees Parlement in Brussel. Het gaat hier om een onderzoek 

op een microniveau, er worden namelijk individuele interviews houden met  

(oud-)Europarlementariërs 

 

De analyse-eenheid die hierbij aansluit is die van het individu, oftewel de Europarlementariër. 

Hoewel het bij stemgedrag misschien vaker om groepen (de Nederlandse Europarlementariërs) 

gaat, zullen de interviews individueel verschillen. Daarbij is een groep vanzelfsprekend opgebouwd 

uit individuen en in het onderzoek vormen zij dan ook het startpunt. Dit sluit de invloed van 

groepsprocessen op het stemgedrag overigens niet uit, maar dit betekent dat er vanuit het individu 

zal worden geredeneerd. 
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De afhankelijke variabele: het afwijkende stemgedrag 

 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het afwijkende stemgedrag van de Nederlandse 

Europarlementariërs er uitziet; de afhankelijke variabele. Hoe hoog is de cohesie van de Europese 

allianties en Nederlandse delegaties en hoe vaak wordt daar (procentueel gezien) van afgeweken?  

Dit wordt gedaan op basis van andere onderzoeken van Abdul Noury en het Instituut voor Publiek 

en Politiek.  Het laat zien hoe vaak de Nederlandse Europarlementariërs afwijken en bij welke 

partijen dit het meest gebeurt. Dit hoofdstuk gaat niet in op de vraag op welke beleidsterreinen er 

wordt afgeweken, gezien het feit dat dit al uitvoerig aan bod is gekomen in de inleiding en de 

methodologische verantwoording.  In het hoofdstuk met de resultaten van het empirisch onderzoek 

wordt vervolgens ingegaan op de vraag waarom er wordt afgeweken zo is, de onafhankelijke 

variabele.  

 

De cohesie van Europese Allianties 

 

Alvorens te kijken naar de mate van afwijkend stemgedrag en de beleidsterrein waarop dit 

gebeurt, is het belangrijk om te kijken naar de mate van overeenkomend stemgedrag binnen de 

alliantie, de cohesie. Afwijkend stemgedrag van Nederlandse partijen kan dan in het perspectief 

van gehele alliantie worden gezien. Afwijkend stemgedrag wordt namelijk minder bijzonder 

wanneer er een erg lage cohesie is en andersom. Een hoge cohesie betekent minder afwijkend 

stemgedrag, een lage cohesie meer afwijkend stemgedrag.  

 In onderstaande tabel staat de cohesie van alle Europese allianties in 2004 weergegeven. Zoals 

blijkt is de cohesie van de Groenen en de PES erg hoog en die van de EDD erg laag.  

 
 

 

 

Overzicht afkortingen allianties en aangesloten Nederlandse partijen: 

EDD:  = Europa van Democratieën in diversiteit (ChristenUnie-SGP) 

ELDR:  = Tegenwoordig: Alliantie voor Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) (VVD, D66) 

GUE/NGL = Europees Unitair Links/ Noords Groen Links (SP) 

PPE-ED: = Europese Volkspartij en Europese Democraten (CDA) 

PSE:  = Partij Europese Socialisten (PES) (PvdA) 

UEN:  = Unie voor Europa van Nationale staten  

Verts/ALE: = De Groenen/ Vrije Europese Alliantie (GroenLinks) 

Tabel 4: Cohesie van Europese allianties. Bron: Noury (2004). 

 

De Cohesie van Nederlandse delegaties 

 

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft in maart 2009 een onderzoek gepubliceerd naar 

het stemgedrag van Europarlementariërs. Het onderzoek analyseert roll-call votes van Nederlandse 

Europarlementariërs in de periode van oktober 2007 tot en met september 2008. Dit komt neer op 
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1600 stemmingen. Aan de hand van deze stemmingen is ook de cohesie binnen iedere Nederlandse 

delegatie gemeten. Dit is gedaan aan de hand van de Agreement Index van Simon Hix. Dit is een 

index op schaal van 0 tot 1, waarbij 0 geen cohesie inhoudt en1 maximale cohesie.  Uit deze 

meting blijkt dat de cohesie bij alle delegaties erg hoog is. De ChristenUnie-SGP kent de hoogste 

cohesie, te weten 0,99. De cohesie is het laagst bij de VVD, te weten 0,94. Toch is ook dit nog een 

erg hoge cohesie. Tabel 5 geeft de cohesie van de Nederlandse delegaties weer.  

 

Delegatie Agreement Index 

CDA 0,981143 

PvdA 0,951122 

VVD 0,943954 

GroenLinks 0,987727 

SP 0,976952 

ChristenUnie-

SGP 

0,993863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Cohesie van de delegaties. Bron: IPP (2009) 

 

De hoge cohesie van de Groenen is dus ook terug te zien bij GroenLinks. De Nederlandse fractie 

met de hoogste cohesie, de ChristenUnie-SGP maakt echter deel uit van de alliantie met de laagste 

cohesie. Een lage cohesie van de alliantie hoeft dus niet ook een lage cohesie van de Nederlandse 

fractie te betekenen. 

 

Europese alliantie of nationale delegatie?  

 

Tot slot stelde het onderzoek van het IPP in een enquête ook de vraag welk standpunt 

Europarlementariërs volgens als het standpunt van de nationale delegatie afwijkt van de Europese 

alliantie. De resultaten staan hieronder in tabel 6.  

 
Keuze Aantal 

Standpunt van de alliantie 0 

Standpunt van de delegatie 15 

Eigen standpunt 7 

Onthouden van stemmen 1 

Niet stemmen 0 

Nooit voorgekomen 0 

Hangt er vanaf 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Welk standpunt volgen Europarlementariërs indien verschillend? Bron: IPP (2009) 

 

Geen enkele Europarlementariër kiest voor het volgen van het standpunt van de alliantie en vijftien 

Europarlementariërs zeggen mee te stemmen met het standpunt van de nationale delegatie. Het 

standpunt van de fractie lijkt dus belangrijker te zijn dan het standpunt van de alliantie.  
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Samenvattend, kennen alle Europese allianties, met uitzondering van de EDD, een vrij hoge 

cohesie. Dit geldt nog meer voor de cohesie binnen de Nederlandse delegaties. Als er gekozen 

dient te worden tussen de alliantie of delegatie, kiezen de meeste Europarlementariërs voor het 

standpunt van de delegatie. Maar zoals al eerder gezegd, gebeurt dit slechts op een aantal 

specifieke beleidsterreinen (Noury, 2004). In het volgende hoofdstuk zullen daarom de 

verklaringen aan bod komen voor het afwijken op die specifieke beleidsterreinen en daarmee ook 

voor het volgen van het delegatiestandpunt.  
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Resultaten: 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven; de 

onafhankelijke variabele. Allereerst zullen verklaringen voor afwijkend stemgedrag in het 

algemeen, die in het onderzoek naar voren gekomen zijn, behandeld worden. Dit gebeurt aan de 

hand van de empirische deelvragen en de operationalisatie daarvan. Vervolgens zullen de 

verklaringen voor het afwijken op de specifieke beleidsterreinen worden gegeven. De algemene 

verklaringen worden gescheiden van de specifieke verklaringen, omdat op deze manier duidelijk 

wordt welke factoren op welk beleidsterreinen van toepassing zijn. Niet iedere algemene verklaring 

is namelijk van toepassing op de specifieke beleidsterreinen. Zonder dit onderscheid zouden deze 

verklaringen niet naar voren komen in het onderzoek.  

 

Algemene verklaringen: 

 

Belang van het beleidsonderwerp voor de partij in Nederland 

 

Ten aanzien van het belang van het beleidsonderwerp voor de Nederlandse partij is het ten eerste 

opvallend dat alle respondenten zich als zeer autonoom beschouwen. Beide parlementen hebben 

een eigen mandaat en daarom voelt men zich niet genoodzaakt om zich te schikken naar het 

standpunt van de Nederlandse partij indien dit verschilt. Op de vraag of de heer Oostlander wel 

eens gevraagd werd door het CDA in Nederland op bepaalde wijze te stemmen, antwoordde hij 

bijvoorbeeld: “Absoluut niet! Nee, dat zou zo slecht gevallen zijn. Nee, dat is helemaal niet 

mogelijk! En dat wisten ze ook. Ik heb nooit... dat hebben zo nooit uitgehaald” (Oostlander). De 

andere respondenten huldigden een soortgelijke opvatting.  

 

Ten tweede werd het belang van een beleidsonderwerp voor een partij in Nederland in veel 

gevallen dan ook niet of nauwelijks gecommuniceerd. Is er wel sprake van communicatie over het 

stemgedrag, dan is dit voor de Europarlementariërs nog geen aanleiding om het stemgedrag af te 

stemmen.  Alleen de VVD heeft regelmatig contact met de fractie in Nederland. Sinds 1994 is er 

iedere week een Europese afgevaardigde aanwezig bij de fractievergadering in Den Haag. Dit zorgt 

er voor dat eventuele spanningen tussen beide fracties kunnen worden weggenomen. Soms blijft er 

een meningsverschil, maar dankzij het overleg worden deze verschillen van elkaar geaccepteerd 

(Mulder). Andere partijen zoals het CDA en D66 daarentegen, hebben veel minder contact met de 

Nederlandse partijgenoten. Zo gaf mevrouw Boogerd aan dat ze in haar periodes in het Europees 

Parlement slechts één keer naar Den Haag is afgereisd voor politiek overleg met de D66-fractie 

(Boogerd). Hier lijkt in de loop der jaren echter wel wat veranderd. Mevrouw in ’t Veld gaf aan dat 

er met enige regelmaat wordt gebeld met de Haagse fractie. De heer Oostlander zei dat er 

nauwelijks contact was tijdens zijn eerste twee termijnen. Volgens hem had dit te maken met de 

paarse kabinetten in Nederland, die sturing van het CDA (als oppositiepartij en als partij onder het 

juk van een niet Christendemocratisch regeerakkoord) bemoeilijkte. “De eerste tien jaar dat ik in 

het parlement zat, toen hadden we paarse kabinetten. Dat was fijn, want dan kon je prijsschieten. 

Je had geen enkele band met de Nederlandse politiek. De laatste periode, toen was er dus wel een 

Christendemocratische regering in Nederland, toen lag dat anders” (Oostlander). De 
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Christendemocratische regering hing volgens Oostlander als “een soort dreiging boven het hoofd”. 

Hierdoor werd men voorzichtiger in uitspraken over (het beleid van) de regering. Een 

Christendemocratische regering betekende ook meer pogingen van het CDA in Nederland om de 

Europese CDA-ers te beïnvloeden.  Dit leidde effectief echter niet tot meer sturing van het 

stemgedrag.  

 

GroenLinks en de PvdA hebben wel contact met de fractie in Nederland, maar niet zo regelmatig als 

de VVD. Er is vooral contact tussen medewerkers onderling en tussen parlementsleden met 

dezelfde portefeuille. Het belang voor de partij en de eventuele gevolgen voor het stemgedrag 

worden echter vrijwel nooit besproken. Volgens mevrouw Buitenweg heet dit te maken met het feit 

dat Europese onderwerpen pas later gaan spelen in Nederland. “Op het moment dat iets bij ons erg 

speelt, dan speelt het in Den Haag nog niet zo. Want bij ons wordt de wetgeving gemaakt, pas 

later heb je de implementatie. Dus wij zitten veel eerder in het traject en met weinig media-

aandacht in het begin. En als er dan als kleine fractie met zeven mensen iets anders speelt op dit 

moment wat veel media-aandacht geeft, nou dan gaat die hele fractie daar dus naar toe” 

(Buitenweg).  

 

Er is dus weinig communicatie om het belang van een beleidsonderwerp af te stemmen tussen de 

Europese en Nederlandse fracties. Hierdoor wordt een eventueel afwijkend standpunt in Nederland 

vaak niet opgevangen in Brussel. Als dit wel gebeurt, voelen de parlementariërs geen druk om hun 

stemgedrag hier op aan te passen, zoals gezegd hierboven.  

 

Toch is het ook zo dat de Nederlandse Europarlementariërs wel eens afwijken van de Europese 

alliantie. Deze afwijking is dan in lijn met wat de Nederlandse fracties in Den Haag vinden. Het is 

belangrijk te benadrukken dat ook hier de Europarlementariër zélf het besluit neemt anders te 

stemmen wanneer men een onderwerp belangrijk acht voor Nederland. “Als het belangrijk was in 

het Nederlandse programma, dan aarzelde je absoluut niet om afwijkend te stemmen. De 

verplichting om de lieve vrede te bewaren die voelde je hier minder dan in Den Haag” 

(Oostlander). Alleen wanneer punten gevoelig liggen binnen de Europese alliantie wordt er niet 

zonder meer afgeweken. Binnen de Christendemocratische fractie wordt er dan nog al eens gebruik 

gemaakt van stemonthoudingen. Dit wordt gedaan om het verschil toe te dekken (Oostlander). 

Binnen de liberale fractie wordt echter alleen gebruik gemaakt van stemonthoudingen als er wel 

een meningsverschil bestaat, maar het onderwerp niet belangrijk is. “Een stemonthouding vind ik 

iets voor als je het werkelijk absoluut niets kan schelen en als je het niet de moeite waard vindt om 

een mening te geven. Ik onthoud mij niet zo vaak, omdat ik vind dat ik meestal een standpunt 

moet innemen “(Mulder).  

 

Samenvattend komt er uit de empirie naar voren dat het belang van het beleidsonderwerp voor de 

partij in Nederland voor Europarlementariërs van weinig invloed is op het stemgedrag. Door een 

gebrek aan communicatie over het belang bij veel partijen is het Nederlandse partijstandpunt 

veelal niet duidelijk en kan er zodoende ook geen rekening mee gehouden worden. Is dit standpunt 

wel duidelijk, dan betekent dat niet automatisch dat het stemgedrag daar op wordt aangepast. De 

Nederlandse Europarlementariërs zijn vrij in hun keuze wel of niet mee te stemmen met het 
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Nederlandse partijstandpunt. Andersom voelen zij zich ook vrij het stemgedrag wel aan te passen 

aan het Nederlandse partijstandpunt. Alleen bij controversiële tegenstelling, zoals 

partnerschapsbeleid, wordt er door bijvoorbeeld het CDA gekozen voor een stemonthouding in 

plaats van een afwijkende stem. Deze conclusie wordt mooi weergegeven in onderstaand citaat van 

Jan Mulder: 

 

“Als een beleidsterrein belangrijk is voor Nederland, dan wordt er extra aandacht aan besteed. 

Maar dan wordt er op precies dezelfde wijze gereageerd. Wij proberen er zoveel mogelijk uit te 

halen voor Nederland, onafhankelijk van wat de Tweede Kamerfractie doet.” (Mulder). 

 

Belang beleidsonderwerp voor de lidstaat 

 

Bovenstaand citaat sluit ook mooi aan bij de het belang van een beleidsonderwerp voor een 

lidstaat.  Hieruit blijkt dat wanneer het belang van een beleidsterrein voor Nederland groter is, dat 

dit geen gevolgen heeft voor het stemgedrag. Men gaat op dezelfde wijze te werk.  Alle 

respondenten onderschrijven deze conclusie. De heer Maaten (VVD) geeft bijvoorbeeld aan dat 

wanneer het belang van een groot Nederlands bedrijf in het geding komt, men wel drie keer 

nadenkt voor dat men tegenstemt. “Zoiets als Philips of KLM, de Hoogovens, dat soort bedrijven. 

Als dat zo’n bedrijf met een bepaald probleem zit, dan luister je daar wel extra goed naar. Dat wil 

niet per definitie zeggen dat je doet wat ze willen, maar je luistert er wel extra goed naar. Als je 

een besluit neemt waardoor Philips 10.000 banen moet schrappen en jij zegt: we doen het lekker 

toch en de banen gaan verloren, dan zeggen de Nederlanders: ‘Nou dank je wel voor je stem’. En 

dan moet je wel een verhaal hebben. Je moet dan wel iets kunnen melden en dat is waarom je er 

extra goed over nadenkt” (Maaten). 

 

Daarnaast zijn er een aantal beleidsterreinen aan te wijzen waarop niet een specifiek Nederlands 

belang wordt verdedigd in de strikte zin van het woord, maar wel de Nederlandse (politieke) 

cultuur. Dit gebeurt bij onderwerpen als het drugsbeleid, euthanasiewetgeving en burgerlijke 

vrijheden. Alle partijen, met uitzondering van de ChristenUnie-SGP, stemmen in zo’n geval om de 

Nederlandse waarden te behouden. “Het drugsbeleid was dwars door de partijen heen een 

landenconflict. En ik denk dat Nederland toen ook wel een beetje een buitenbeentje was (Boogerd). 
  

De Nederlandse Europarlementariërs wijken echter het vaakst af als er een ideologisch belang in 

het geding komt.  Hiermee wordt een belang bedoeld dat voortvloeit uit de ideologie van de partij. 

Zo week mevrouw Boogerd bijvoorbeeld alleen af als een onderwerp niet liberaal genoeg was: “Ik 

stemde vooral met de fractie mee, alleen als het ging om zaken die echt des D66 waren en het was 

niet liberaal genoeg, dan week ik echt af. Maar het ging er dus vooral meer om of een onderwerp 

des D66 was, iets meer links liberaal of pro-milieu” (Boogerd). Dit is ook goed te zien bij de 

Europese VVD-fractie. Als het gaat om één van de speerpunten van de VVD, dan wijkt de partij 

frequent af van de Europese alliantie. “Het debat toen Gerrit Zalm nog minister van Financiën was 

over het stabiliteitspact en überhaupt het monetaire beleid, daar neemt de VVD in Nederland zo’n 

duidelijk profiel op in dat wij op dat punt ook wel zijn afgeweken van de stemlijn van de Europese 

fractie. Dat komt ook omdat er toen toch geen sprake van kon zijn dat wij hier een ander 
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standpunt in zouden nemen dan waar de VVD in Nederland een keihard punt van had gemaakt in 

het Nederlandse debat en het profiel bepaalde. En dan ga je daar in mee zonder na te denken 

haast. Je verdedigt dat hier dan ook wel, maar dat was zo’n  specifiek VVD-punt dat je die lijn echt 

gewoon inneemt. Punt uit” (Maaten). 

 

Een overkoepelend factor die terug te zien is bij zowel het ideologische, culturele als Nederlandse 

belang, is de achterban. Bij elke stemkeuze die op een van de genoemde belangen belangrijk is 

voor de lidstaat of de kiezers van de partij in de lidstaat, wordt rekening gehouden met hoe de 

stemming in eigen land zal worden ontvangen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit bovenstaand citaat over 

Philips, maar ook andere citaten impliceren dit. Is het beleid immers niet liberaal genoeg, dan 

zullen kiezers van D66 weg lopen en voor de kiezers van de VVD geldt hetzelfde als het gaat om 

het begrotingsbeleid.  

 

Het belang van het onderwerp voor de lidstaat, het Nederlandse belang, maakt voor het 

stemgedrag dus weinig uit. Wanneer een onderwerp ideologisch gezien erg belangrijk is, heeft dit 

wel gevolgen voor het stemgedrag. Daarnaast blijkt dat wanneer een onderwerp de Nederlandse 

politieke (cultuur) raakt, alle partijen, met uitzondering van ChristenUnie-SGP, afwijkend stemmen 

om deze cultuur te verdedigen.  

 

Mate van cohesie binnen de alliantie 

 

De mate van cohesie van binnen de alliantie lijkt van weinig invloed te zijn op het stemgedrag. 

Ongeacht de mate van cohesie, wanneer Nederlandse Europarlementariërs besluiten dat afwijkend 

stemgedrag noodzakelijk is, wijken zij af. Dit geldt zeer sterk voor de SP. “De SP is lid van een 

confederale fractie. Dat betekent dat consensus bereiken wel het doel is, maar dat 

gemeenschappelijk stemgedrag niet altijd belangrijk is” (Meijer).  De allianties hebben ook weinig 

middelen om de cohesie af te dwingen zoals dit in Nederland wel is. “Het verschil met iedere 

nationale fractie is dat als ik die vrijheid zou nemen binnen de VVD-fractie in Nederland, ik zeker 

weet dat de volgende keer dat er nieuwe verkiezingen zijn, mijn plaats niet zeker is. Maar mijn 

fractievoorzitter is een Engelsman en hij heeft nul komma nul te zeggen over de plaats van mij op 

de lijst. Dus dat maakt het heel gemakkelijk” (Mulder). Alle respondenten beamen dit. De 

partijdiscipline kan ook niet worden afgedwongen door de verdeling van commissieplekken. 

Iedereen geeft aan dit gebeurt op basis van fractiegrootte. De enige manier waarop de cohesie in 

de fractie kan worden afgedwongen is via het systeem van ‘voor wat, hoort wat’. Dit houdt in dat 

Europarlementariërs steun van hun fractie kunnen verwachten voor hun eigen voorstellen op het 

moment dat zij vaak meestemmen met de fractie. Stemt men echter vaak afwijkend, dan wordt de 

kans dat een eigen voorstel door de fractie wordt gesteund ook een stuk kleiner. “Ik heb een 

collega die er echt een hobby van maakt om het oneens te zijn met de fractie. En daarvan zie je 

dan ook wel dat het soms tegen hem werkt. En dan ben je dus heel principieel bezig, maar als het 

puntje bij paaltje komt, krijg je niet meer automatisch de steun die je graag zou willen. Mensen 

denken een keertje extra na voordat ze jou gaan steunen. En soms zal het een keer gebeuren dat 

je eigenlijk geen steun krijgt waar je het wel had verwacht. Maar dan sta je toch ineens in je 

eentje” (Maaten).  
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Hoewel de Nederlandse Europarlementariërs zich bij het stemmen dus niet laten beïnvloeden door 

de mate van cohesie, wordt er wel degelijk een cohesie ervaren. Dit ligt natuurlijk in lijn der 

verwachting, gezien het feit dat de allianties worden gevormd op basis van ideologische 

overeenkomsten.  “Je kon wel merken dat je met Christendemocraten in een club zat. Er waren 

heel veel terreinen waar je automatisch een soortgelijke opvatting huldigde. Zeker als het ging om 

de relativering van de markt, decentraal denken. Überhaupt het idee waarmee Europa gestart is, 

om soevereiniteit te delen” (Oostlander). Ook Mevrouw Boogerd heeft dit zo ervaren: “Je bent 

natuurlijk toch een groep. En als je dan maar als een stelletje wilde vogels… dat is ook niks hè. En 

verder zijn liberalen natuurlijk toch liberaal. En D66 is toch een liberale partij, dus er waren best 

veel onderwerpen waar we gewoon liberaal dachten” (Boogerd). Mevrouw In ’t Veld bevestigt dit 

beeld.  

 

Tot slot wordt de mate van cohesie van de alliantie beïnvloed door de nationale parlementen. 

Lidstaten die van origine Eurosceptischer zijn, hebben een sterkere band met hun Europese fracties 

en deze fracties wijken dan ook frequenter af. Zo werken de Engelse Conservatives standaard met 

andere stemlijsten dan de rest van de Christendemocratische fractie (Oostlander) en ook de 

Italianen in de liberale fractie werken met eigen stemlijsten (Maaten). Het verband tussen 

Euroscepsis en een verminderde cohesie binnen de alliantie werd ook voor Nederland duidelijk na 

de afwijzing van het Europese Grondwetverdrag. Nadat Nederland een eurosceptisch geluid had 

laten horen, besloot de VVD dit geluid ook meer te laten horen in het Europees Parlement. Dit had 

meer afwijkend stemgedrag tot gevolg, waardoor de cohesie binnen de alliantie afnam. “Nederland 

was ineens officieel Eurosceptisch. We hadden opeens een grote stempel op: wij zijn Eurosceptisch. 

En dan is het natuurlijk ook wel je opdracht om daar rekening mee te houden” (Maaten).  

 

Al met al kan er gezegd worden dat Nederlandse Europarlementariërs de cohesie binnen de 

alliantie wel ervaren, maar niet bang zijn om toch af te wijken. Er zijn dan ook weinig middelen om 

de discipline af te dwingen, uitgezonderd het systeem van ‘voor wat, hoort wat’. De cohesie van de 

alliantie wordt beïnvloed door de mate waarin de partijen van de lidstaten zich met de stemmingen 

‘bemoeien’.  

 

Persoonlijke opvattingen 

 

Alle respondenten geven aan dat persoonlijk opvattingen meespelen bij het maken van de 

stemkeuze. Iedereen kan wel een of twee voorbeelden noemen waarop hij/zij is afgeweken als 

gevolg van een persoonlijke opvatting die niet overeenkwam met de alliantie. Er zijn wel 

verschillen te zien in de mate waarin wordt afgeweken als gevolg van persoonlijke opvattingen. Zo 

zegt de heer Mulder iedere week wel eens af te wijken, omdat hij het standpunt persoonlijk niet 

kan steunen. De heer Oostlander daarentegen kan zich slechts één afwijking herinneren, op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking.  

 

Naast het feit dat een verschil in persoonlijke opvatting te maken heeft met de normen en waarden 

van de parlementariër, komt het verschil ook voort uit de mate waarin men met een 
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beleidsonderwerp bezig is geweest. Hier komt de term ‘policy’ van Faas (2003) naar voren. Er kan 

gesteld worden dat men eerder op basis van een persoonlijk opvatting afwijkt, wanneer men  in de 

commissie heeft gezeten die het voorstel heeft geschreven. Als de fractie vervolgens het voorstel 

niet steunt, besluit men veelal zijn persoonlijke opvatting (en die van de betreffende commissie) te 

volgen bij het stemmen. “Je bent soms intensief maandenlang bezig met het ontwikkelen van een 

bepaald standpunt, je neemt een positie in. En dan kan het zijn dat het bij een uiteindelijke 

stemming je collega’s zeggen: daar denken wij toch heel anders over. En dan zeg ik: Dat kan wel 

zo wezen, maar ik heb daar een standpunt over ingenomen” (Maaten). Ook de kennis die men 

heeft van een beleidsterrein speelt mee bij het afwijken vanwege een persoonlijke opvatting. Op 

een beleidsterrein waarvan men zegt kennis te hebben, wijkt men eerder af. Dit geldt voor de heer 

Oostlander bijvoorbeeld voor ontwikkelingssamenwerking en voor de heer Mulder bij landbouw. 

Ook mevrouw Boogerd wijkt eerder af op landbouw, omdat zij daar naar eigen zeggen meer kennis 

heeft dan gemiddeld.  

 

Persoonlijke opvattingen zijn dus van invloed op het stemgedrag van Nederlandse 

Europarlementariërs. Er is wel verschil in de frequentie waarmee dit gebeurt. Verder blijkt dat men 

eerder een persoonlijk opvatting zal handhaven tijdens stemmingen als men veel met een 

beleidsonderwerp is bezig geweest en/of er veel van af weet.  

 

Persoonlijke belangen: 

 

Over het algemeen zeggen de respondenten dat persoonlijke belangen niet van invloed zijn op hun 

stemgedrag. Voor wat betreft ‘office-seeking’ blijkt dat hiermee weinig rekening gehouden wordt. 

De plekken in commissies worden eens in de vijf jaar verdeeld, dus de Nederlandse 

Europarlementariërs hebben weinig baat van eventueel ‘positief’ stemgedrag. Er zijn immers geen 

commissieplekken meer te verdelen. Bovendien blijkt dat de commissieplekken verdeeld worden op 

basis van persoonlijk gezag (Boogerd) en anciënniteit (Mulder). 

 

Er is wel een rol weggelegd voor ‘re-election’. Dit speelt met name wanneer de verkiezingen 

naderen. Dit is op twee manieren terug te zien. Ten eerste wordt er rekening gehouden met de 

Nederlandse partij. De Nederlandse partij bepaalt immers de plaatsing op de kieslijst voor de 

volgende verkiezingen. De Nederlandse Europarlementariërs willen hen daarom niet al te veel in 

het harnas jagen. Zo hield De heer Oostlander hier rekening mee door voorzichtiger te zijn met zijn 

publicaties. “Ik hield daar eigenlijk rekening mee door ja... je manier van argumenteren 

voorzichtiger op te schrijven en te publiceren. Vanuit de gedachte ‘als je het er niet mee eens bent, 

dan moet je het proberen te weerleggen want waarschijnlijk zit je op één lijn’” (Oostlander). Ten 

tweede wordt er rekening gehouden met de achterban, de kiezers bij de verkiezingen. Naast het 

feit dat er meer wordt nagedacht over de beeldvorming in Nederland van iedere stemming, wordt 

er door sommigen ook getracht meer publiciteit te genereren. Zo zegt de heer Maaten over zijn 

actieplan om kleine bedrijfjes die kwikbarometers maakten, van de ondergang te redden: “Dat doe 

je aan de ene kant dus omdat je het zielig vindt voor die bedrijfjes, maar ook omdat je weet dat 

daar publiciteit mee gegenereerd wordt.  Je hebt er wel argumenten bij, maar publiciteit speelt 
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daar zeker ook een rol in. Het is ook een persoonlijk belang dat jouw naam in de krant genoemd 

wordt” (Maaten).  

 

Persoonlijke belangen spelen dus vrijwel geen rol bij het stemgedrag van Nederlandse 

Europarlementariërs. Alleen wanneer de verkiezingen naderen, wordt er rekening gehouden met 

een mogelijke herverkiezing.  

 

Verklaringen voor het afwijkende stemgedrag op de specifieke beleidsterreinen: 

 

Hieronder zal per beleidsterrein worden weergegeven welke specifieke verklaringen er te vinden 

zijn voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs. Ook hier zullen 

bovenstaande algemene verklaringen een factor zijn, maar er wordt enkel ingegaan op de 

specifieke verklaringen voor afwijkend stemgedrag op het beleidsterrein.  

 

Toetreding van Turkije 

 

De toetreding van Turkije is in het Europees Parlement een heet hangijzer. “Over de toetreding van 

Turkije is een grote verdeeldheid. Binnen alle fracties” (Mulder). Dit betekent echter niet dat alle 

Nederlandse partijen ook afwijken op dit beleidsonderwerp. De verdeeldheid kan namelijk ook door 

andere fracties binnen de coalitie ontstaan, waardoor de Nederlandse fracties gewoon 

meestemmen met de lijn van de alliantie. Zo wijkt D66 bijvoorbeeld niet af. “Daar waren wij altijd 

voor volgens mij” (Boogerd). De resultaten van Noury (2004) wezen uit dat het CDA, de 

ChristenUnie-SGP en de SP wel afweken van de alliantie als het gaat om de toetreding van Turkije. 

In dit onderzoek blijkt ook dat de VVD afwijkt op dit punt. Dit doet de partij echter pas na 2004 

(sinds de afwijzing van de Europese grondwet door Nederland, zie hierboven) en dat verklaart 

waarom dit niet zichtbaar was in de resultaten van Noury.  

 

De heer Oostlander was rapporteur voor de toetreding van Turkije. Toch week het CDA frequent af 

van de lijn van alliantie. Dit werd veroorzaakt door een groot aantal Christendemocratische fracties 

dat tegen de toetreding van Turkije was vanwege de religie van het land. Zij stemden dus tegen 

het stemadvies van rapporteur Oostlander. “Als rapporteur geef ik dan een stemadvies. En dan 

hoop ik dat ze volgen hè? Ik moest ze wel overtuigen, maar ik had niet de hele fractie achter me” 

(Oostlander).  De ideologische verbondenheid van het CDA met andere Christendemocratische 

fracties was op dit beleidsonderwerp dus niet zo sterk als gebruikelijk. Veel andere fracties waren 

principieel tegen op basis van religie, terwijl het CDA het stondpunt innam dat toetreding mogelijk 

moest zijn als Turkije aan de criteria voldeed.  

 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de Nederlandse politieke cultuur een rol speelt bij dit 

beleidsonderwerp. Alle Nederlandse partijen in het Europees Parlement zijn namelijk van mening 

dat Turkije toegelaten moet worden als het voldoet aan de criteria. Er bestaat verschil van mening 

wanneer dit het geval is, maar over het principe is men het eens. “Maar heel grappig dat wij op dat 

soort punten dus principieel waren en ons voor dat soort dingen interesseerden. In het laatste 

parlement dat ik Turkije-rapporteur was, was mijn rivaal Joost Lagendijk. Die was eigenlijk 
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aanvoerder van degene die… maar we werden het op de feiten eens. Dat was ook heel leuk. Dat 

was een staaltje van hoe je ook heel fair en eerlijk en open politiek kan bedrijven samen. Dus we 

zijn eigenlijk bevriend geworden in die tijd hè. En het verschil tussen ons waren niet de feiten, 

maar welk oordeel je daar aan verbond” (Oostlander). Het feit dat het CDA dus redeneerde 

volgens de Nederlandse politieke cultuur is ook een verklaring voor het afwijkende stemgedrag.  

 

Ook de SP redeneert volgens de Nederlandse politieke cultuur. Zij is ook van mening dat Turkije in 

principe kan toetreden als het aan de criteria voldoet. “Ik heb altijd gezegd dat de Kopenhagen-

criteria geen Ankara-criteria mogen worden. Maar als Turkije aan de Kopenhagen-criteria voldoet, 

zie ik geen reden waarom zij niet mogen toetreden” (Meijer). Deze visie wordt echter niet gedeeld 

door de meerderheid van Europees Unitair Links, de alliantie waar de SP deel vanuit maakt, en dat 

maakt dat de SP afwijkt op dit beleidsterrein.  

 

Zoals gezegd, wijkt ook de VVD af van de alliantie als het gaat om de Toetreding van Turkije. Dit 

gebeurt sinds de afwijzing van de Europese Grondwet in 2005. “De toetreding van Turkije was op 

zichzelf niet zo’n belangrijk onderdeel in de campagne over de grondwet. Maar het is wel belangrijk 

in het Europa-debat in Nederland. Want de uitbreiding was natuurlijk wel een thema en in hoeverre 

de criteria strikt gehandhaafd moesten worden. En ik denk dat de meeste Nederlanders, zeker na 

de stemming over het verdrag… Tot die tijd was je echt een beetje outcast hier in het EP als je te 

kritisch was over uitbreiding… Maar goed, na die stemming vonden we toch dat we echt geen keus 

meer hadden en dat we het standpunt - wat we eigenlijk toch al wel altijd vonden, namelijk dat we 

strikt naar de criteria moesten kijken - hebben we dat veel harder ingenomen na het referendum 

dan daarvoor. En dat is al een verschil. Dat heeft dus ook meegespeeld bij de stemmingen over 

Turkije” (Maaten). Voor de VVD speelt het belang van het beleidsonderwerp voor de partij en de 

achterban daarvan dus ook een rol bij het bepalen van het stemgedrag rondom de toetreding van 

Turkije. Omdat de achterban zich expliciet had uitgesproken tegen de Europese grondwet en 

daarmee impliciet ook tegen de toetreding van Turkije, is de partij de toetredingscriteria strikter 

gaan hanteren. Dit leidde tot meer afwijkend stemgedrag. 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat de (verminderde) ideologische verbondenheid, de politieke 

cultuur en het belang van het onderwerp, specifieke verklaringen zijn voor het afwijkende 

stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs op dit beleidsterrein.  

 

Budget van de EU 

 

Het onderzoek van Noury wijst uit dat alle Nederlandse partijen in het Europees Parlement afwijken 

van de alliantie als het gaat om het budget van de EU. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt 

dat de verklaringen voor dit afwijken uiteenlopen. Waar partijen als het CDA en D66 slechts 

afwijken om een bepaalde post op de begroting te proberen te wijzigen, wijkt de VVD af omdat 

men van mening is dat de Europese Unie zuiniger moet zijn. “Wij waren toch als D66 van mening 

dat een begroting van Europa helemaal niet overdreven hoog is, gelet op de taken die er toch 

liggen. Het was alleen dat landbouwbudget, dat was dan weer een D66-lijn” (Boogerd). De heer 
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Mulder zei echter het volgende: “Over het algemeen is de neiging van de VDD om wat zuiniger te 

zijn. Om te zeggen van ‘Als er geen absolute noodzaak is dat geld uit te geven, hoef je het niet op 

de begroting te zetten om het uit te geven’. Het moet een nuttig doel hebben. En als wij dus over 

de begroting stemmen ,dan komt het wel naar voren dat in de voorgaande jaren van de 

begrotingslijn nog maar 70% gebruikt is. En dan zeggen ze,’ We willen toch meer geld’. En dat zeg 

ik vaak ‘Laten we eerst maar eens de begrotingslijn op gebruiken en dan meer geld vragen. Dat 

kan altijd nog in een begroting achteraf, dan dat je dat van te voren al doet”. Uit deze twee citaten 

blijkt een tegenstelling binnen de liberale fractie (ALDE). Zowel D66 als de VVD zijn lid van deze 

alliantie, maar men vertoont toch ander stemgedrag. Hier uit blijkt dat de ideologische 

verbondenheid van de alliantie op dit beleidsterrein minder sterk is dan normaal.  

 

Ook de SP is van mening dat er Europese Unie zuiniger zou moeten zij met het geld. Dit komt 

vooral doordat men vindt dat er teveel geld wordt verspild en dat het niet altijd duidelijk is waar 

het geld aan wordt besteed. “De jaarrekening van de Europese Unie is al een aantal jaren op rij 

niet goed gekeurd door de Europese rekenkamer. Bij het vaststellen van een nieuwe begroting 

stemmen wij dus ook niet zonder meer in. Laten we eerst maar eens orde op zaken stellen” 

(Meijer). In bovenstaand citaat is een ideologisch belang te zien. De SP is van mening dat er 

zorgvuldig om gesprongen dient te worden met geld van onder andere de Nederlandse burger. 

Aangezien de SP de belangen van Nederland zegt te verdedigen in de EU1, kan men spreken van 

een ideologisch belang.  

 

Daarnaast speelde bij de VVD het belang voor de partij in Nederland ook mee. Zoals al eerder 

gezegd, was het stabiliteitspact ten tijde van het ministerschap van Zalm een belangrijk speerpunt 

van de partij. Afwijken van deze lijn was in die periode daarom geen optie voor de VVD-ers in het 

Europees parlement (Maaten). Overigens kan deze verklaring ook gezien worden als een belang 

van de lidstaat. Het stabiliteitspact was immers niet alleen een speerpunt van Zalm en de VVD, 

maar van de gehele regering. Omdat de druk van dit pact echter meer gevoeld werd door de VVD 

dan door de andere coalitiepartijen, wordt deze verklaring bij het belang voor de partij geplaatst.  

 

Het afwijken van de meeste partijen komt dus voort uit onvrede over een bepaalde post op de 

begroting. Voor de VVD gaat echter een principiëlere verklaring op, namelijk dat men van mening 

is dat er zuiniger zou moeten worden omgesprongen met EU-geld. Deze mening is overgenomen 

van de VVD in Nederland, wat aangeeft dat ook het belang voor de partij in Nederland een rol heeft 

gespeeld.  

 

Europees arrestatiebevel 

 

Stemmingen rondom het Europees arrestatiebevel lijken de uitzondering te zijn op de eerder 

gepresenteerde regel dat het Nederlands belang amper een rol speelt bij het stemgedrag. Het 

Europees arrestatiebevel valt in de ‘derde pijler’: Politionele en Justitiële Samenwerking in 

                                                 
1 “Met een stem op de SP stemt u resoluut tegen nog méér Brusselse bevelen en bevoegdheden. Met een stem 
op de SP zegt u met ons: een beter Europa begint in Nederland” (Verkiezingsprogramma SP voor het Europees 
parlement 2009-2014).  



Strafzaken (PJSS). Beleidsterreinen in deze pijler zijn met name intergouvernementeel, wat wil 

zeggen dat er veel zeggenschap is voor individuele lidstaten. Nationale belangen spelen hier dan 

ook een belangrijke rol. “Maar daar zijn bepaalde mensen op tegen. Al die landen die van nature 

nationalistisch zijn ingesteld, die altijd een uitzonderingspositie hebben, onder andere het Verenigd 

Koninkrijk, die zijn ontzettend tegen een Europees arrestatiebevel. Die zeggen: ’wij hebben onze 

eigen rechtspraak, wij hoeven dat gedoe van Brussel niet te hebben’. Wij zijn daar sterk op tegen. 

En ook daar vind je weer bepaalde mensen die vinden dat ook, ook bij onze fractie. Dus dat is een 

controversieel onderwerp en ik ben er dus voor” (Mulder).  

 

Deze nationale belangen zijn ook terug te zien in het feit dat er door partijen zoals de PvdA, 

overlegd wordt over het stemgedrag met de Nederlandse fractie. “In de derde pijler zitten ook veel 

dingen waar we het niet mee eens zijn.  Dat heeft ook met de verhoudingen te maken; dat  er in 

de derde pijler weinig rechten zijn voor het parlement en dat het vaak uit de Raad komt. En dat 

regeringen ook proberen bepaalde dingen door te drukken. En die derde pijler ligt ook heel 

gevoelig in Nederland, waar ook de Eerste kamer heel vaak tegen het beleid van de minister stemt. 

Dus dat is iets wat vaak wordt doorgesproken en waar dus ook intensief contact is met Tweede 

Kamerleden en Europarlementariërs. Uiteindelijk moet er dan in Den Haag besloten worden en dan 

is het belangrijk dat het door beide parlementen geaccordeerd wordt. Maar het probleem is dat er 

ook een aantal beleidslijnen ingezet zijn, zeker na 11 september, waar we het niet mee eens zijn. 

Dus dat is de reden” (Van den Burg). Doordat dus vooral lidstaten invloed hebben als het gaat om 

het Europees arrestatiebevel, overlegt de PvdA op dit punt met de Nederlandse fractie. Er wordt 

overlegd hoe het Nederlands belang het beste kan worden behartigd.  

 

Tot slot is het belangrijk op te merken dat de effectiviteit van de organisatie, de partijcohesie, bij 

het Europees arrestatiebevel nauwelijks een rol lijkt te spelen. Dit heeft vermoedelijk te maken 

met het feit dat, zoals hierboven gezegd, het arrestatiebevel valt in de ‘derde pijler’. In deze pijler 

is de rol van het parlement klein ten opzichte van de lidstaten. Partijcohesie is daarom minder 

‘zinvol’ om te handhaven, aangezien de invloed van de stemmingen van het Europees Parlement 

niet groot is.   

 

Het afwijkende stemgedrag rondom het Europees arrestatiebevel kan dus verklaard worden door 

het feit dat hier sprake is van een Nederlands belang, waardoor fracties eerder van de alliantie 

afwijken. Dit komt doordat er wordt overlegd met de Nederlandse partij en door de verminderde 

effectiviteit van de organisatie van de alliantie.  

 

Asiel- en migratiebeleid: 

 

Hoewel uit de resultaten van Abdul Noury alleen bleek dat de ChristenUnie-SGP afweek op dit 

beleidsterrein, blijkt uit dit onderzoek dat er meer partijen afwijken als het gaat om asiel- en  

migratiebeleid. Dit komt goed naar voren bij de stemming over de zogenaamde terugkeerrichtlijn. 

De terugkeerrichtlijn ‘voorziet in het harmoniseren van de terugkeer van illegale immigranten, de 

vaststelling van normen voor detentie en een aantal juridische garanties’ (Europarl.europa.eu). 
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Naast de ChristenUnie-SGP, wijkt ook de PvdA hier af van de Europese alliantie. De alliantie (PES) 

is weliswaar verdeeld, maar een meerderheid stemt tegen de richtlijn. De voltallige PvdA-delegatie 

onthoudt zich echter van stemmen, vanwege een ideologisch belang. De reden hiervoor was dat de 

normen van detentie een stuk lager waren dan hoe het in Nederland al geregeld was en de richtlijn 

voor Nederland een versoepeling van de regels zou betekenen. “En bij de terugkeerrichtlijn ging 

het volgens mij over de termijn hoe lang je mensen mocht vasthouden. En dat was voor 

Nederlandse begrippen een stuk slechter dan dat wij al geregeld hadden, maar het was wel 

belangrijk om de richtlijn door te laten gaan. En dat was de reden om te onthouden, omdat het in 

de andere landen er nog slechter uit zag. Dus eigenlijk: In onze visie, vanuit wat we willen 

bereiken, is het onder de maat, maar we hebben toch besloten niet tegen te stemmen omdat het 

voor landen zoals Italië wel een verbetering was. Dat zijn altijd hele moeilijke afwegingen. Soms 

moet je genoegen nemen met iets minder, omdat er niet snel een beter resultaat bereikt kan 

worden” (Van den Burg). Het afwijkende stemgedrag is in dit geval zeker niet om een Nederlands 

belang te verdedigen. Integendeel, door niet tegen te stemmen werd de kans op aanname van de 

richtlijn groter, waarmee ook kans op verslechtering van de Nederlandse regelgeving groter werd. 

Het afwijken is daarom te verklaren vanuit een ideologisch belang. Vanuit de ideologie geredeneerd 

was de PvdA namelijk van mening dat de richtlijn niet moest worden tegengehouden, omdat het 

voor andere lidstaten een verbetering zou betekenen.  

 

GroenLinks heeft bij de stemming over de terugkeerrichtlijn meegestemd met de Europese alliantie 

(de Groenen). Mevrouw Buitenweg vertelde echter dat zij en haar collega Lagendijk eigenlijk voor 

de richtlijn waren. Maar omdat de richtlijn een enorme verslechtering voor Frankrijk zou betekenen 

en de Franse alliantiegenoten hier niet op zaten te wachten, is er vanuit de alliantie druk 

uitgeoefend om allemaal tegen te stemmen. Hoewel dit dus juist niet tot afwijkend stemgedrag 

heeft geleid, is dit wel een mooi voorbeeld van hoe fractiediscipline een rol speelt bij stemmingen 

rondom asiel- en migratiebeleid. 

 

Als het gaat om asiel- en migratiebeleid in het algemeen overlegt de GroenLinks-fractie nogal eens 

met de partij in Nederland. Dit is echter ook niet van invloed op het stemgedrag van de 

Europarlementariërs. Het contact tussen beide fracties is er vooral om de Nederlandse fractie in 

Den Haag te overtuigen van het Europese standpunt dat de grenzen onvoorwaardelijk open zijn.  

Mevrouw Buitenweg zei hierover: Ik irriteer hen ook wel eens hoor, kan ik zeggen. Bijvoorbeeld 

over de arbeidsmigranten uit de nieuwe lidstaten. Daar zie je dat de FNV steeds van mening 

verandert, de SP überhaupt altijd al tegen is en dat de PvdA met de FNV meegaat. En dan is de 

vraag: Blijft GroenLinks zitten bij de VDD zitten of gaan wij dan ook maar meer tegen? En daarvoor 

ben ik wel een paar keer naar Den Haag gegaan om te zeggen: ‘Nee we moeten wel vasthouden 

aan de open grenzen, en zo is gewoon het partijstandpunt en daar houden we ook aan vast.  En 

dan zie je dat je soms ook andere redenen hebt. Voor de Tweede Kamer is dan bijvoorbeeld het 

argument van: Als wij nu zeggen tegen de minister ‘misschien gaan wij niet akkoord, tenzij er 

wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de eerste arbeidsdienst of zo’. Dat 

is binnen de Nederlandse verhoudingen een heel legitiem argument. Maar Europees gezien, wat 

hebben die Polen er in godsnaam mee te maken dat Nederland weer een klein administratief ding 

moet doen?  Ja, dan had Nederland maar zijn boel op orde moeten hebben! Je kan toch niet tegen 
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hen zeggen: ‘Jullie hebben alles geïnvesteerd, maar omdat Nederland iets nog niet heeft gedaan 

gaat het toch lekker niet door’” (Buitenweg). Het beleidsonderwerp is dus zeker relevant voor de 

partij in Nederland, maar dit zorgt juist voor contact vanuit Europa met Nederland in plaats van 

andersom zoals de literatuur verwacht. Het stemgedrag wordt dan ook niet beïnvloed. 

 

Naast de ChristenUnie-SGP, blijkt dus ook de PvdA wel eens af te wijken op dit onderwerp. Dit 

gebeurt vanuit een ideologisch belang; andere landen hebben ook recht op betere regels ten 

aanzien van detentie. Ook blijkt dat GroenLinks  wel contact heeft met de partij in Nederland als 

het gaat om dit onderwerp, maar dat dit niet tot afwijkend stemgedrag leidt.   

 

Milieubeleid: 

 

Uit de interviews komen drie Nederlandse partijen naar voren die naar eigen zeggen wel eens 

afwijken als het gaat om milieubeleid. Dit zijn D66, PvdA en GroenLinks. “D66 stemde nog wel 

eens wat anders als het om milieuzaken ging, daar waren we soms wat progressiever dan de 

anderen” (Boogerd). Mevrouw In ‘t Veld geeft zelfs aan dat D66 tegenwoordig structureel afwijkt 

van de liberale fractie als het gaat om milieubeleid. “Bij milieuzaken volg ik Kathalijne Buitenweg 

en Joost Lagendijk” (In ’t Veld). Voor de PvdA en GroenLinks zijn meer specifieke redenen aan te 

wijzen.  

 

Voor GroenLinks geldt, net als bij asiel– en migratiebeleid, dat er overlegd wordt met de fractie als 

het gaat om de te volgen lijn op milieugebied. Het gaat dan niet om concrete stemmingen, maar 

wel om de grote lijn, ook in relatie met de aanstaande verkiezingen. “Zo kwam in december het 

klimaatpakket van de Top (red: VN klimaatconferentie). Dan moeten we dus kijken van: Vinden we 

nou dat we daar heel positief tegenover moeten staan of niet? Eigenlijk vinden we het allemaal te 

mager. Maar andere kant willen we bij de Europese verkiezingen ook zeggen dat Europa belangrijk 

is voor het milieubeleid. Nou, als we dan de hele tijd zeggen dat het allemaal niet deugt, hoe 

belangrijk is die claim dan nog? Nou voor zulk soort vragen bellen we dan over hoe onze insteek 

zal zijn. Maar dat is dus niet op concrete wetgeving” (Buitenweg). 

 

Het ligt voor de hand om deze verklaring te plaatsen bij de factor ‘re-election’. Dat is echter niet 

het geval, omdat ‘re-election’ een persoonlijk belang veronderstelt. Beiden Europarlementariërs 

van GroenLinks zijn evenwel niet opnieuw verkiesbaar, dus van een persoonlijk belang is geen 

sprake. Het gaat hier wel om het belang van het beleidsonderwerp voor de partij in Nederland. 

Omdat het milieubeleid van Europa één van de speerpunten wordt van GroenLinks tijdens de 

campagne voor de Europese verkiezingen, is het voor de partij in Nederland belangrijk dat 

GroenLinks zich goed profileert op dit onderwerp in Europa.  

 

De PvdA wijkt, als het gaat om milieubeleid, vooral af op klassieke ‘Noord-Zuid’ onderwerpen, zoals 

tabakssubsidie. Voor deze subsidie geldt dat de landen uit het Noord-westen van Europa subsidie 

op tabaksteelt niet vinden stroken met de doelstelling van de EU om een goede gezondheid te 

bevorderen. De subsidie zou derhalve moeten worden afgeschaft. De Zuidelijke landen zijn juist 

van mening dat deze subsidie moet blijven bestaan, omdat veel boeren in deze landen anders hun 
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baan zullen kwijtraken. De PvdA-fractie is van mening dat de subsidie moet worden afgeschaft en 

wijkt hier dan ook af van de alliantie. Deze verklaring kan worden geplaatst bij de factor ‘belang 

van het beleidsonderwerp voor de lidstaat’, maar ook bij een ideologisch belang. Omdat er echter 

bij alle Nederlandse fracties, hoewel niet genoemd in de interviews, afwijkend stemgedrag 

zichtbaar is bij stemmingen over tabakssubsidie2, wordt deze verklaring in dit onderzoek gezien als 

een Nederlands belang. Het volgende citaat bevestigt dit: “Een voorbeeld van beleidsterreinen 

waarop we afwijken? Dat zijn vaak combinaties van partijpolitiek en Nederland, zoals de 

landbouwbegroting en tabakssubsidie, dat soort zaken” (Van den Burg). 

 

Daarnaast zijn er stemmingen over kernenergie waarop de PvdA vaak afwijkt van de alliantie. De 

stemmingen over kernenergie worden dan ook vaak gemerkt als zogenaamde ‘vrije stemmingen’, 

waarbij ieder individueel lid van de alliantie zijn stem kan bepalen en er dus geen vastgestelde 

stemlijst aanwezig is. Dit heeft te maken met de controverse van het onderwerp en de 

verschillende stellingen die de landen daar over innemen. “Er zijn een aantal dingen dat vrije 

stemmingen is. Bijvoorbeeld kernenergie, genetische manipulatie, bijna gewetenskwestie zeg 

maar. Waar dan bijna automatisch gezegd wordt dat het vrije stemmingen zijn, waarbij delegaties 

maar ook individuele personen eventueel hun eigen lijn kunnen volgen” (Van den Burg). In een 

dergelijk geval is de verklaring dan dus een combinatie van persoonlijke opvattingen en een 

ideologisch belang.  

 

Op het beleidsterrein milieu zijn dus vele verklaringen aan te wijzen voor het afwijkende 

stemgedrag. Waar het bij GroenLinks gaat om een belang voor de partij in Nederland, gaat het bij 

de PvdA om zowel een Nederlands belang, een ideologisch belang en om persoonlijke opvattingen. 

Een generaliserende uitspraak over het afwijkende stemgedrag is daarom hier niet mogelijk.  

 

Landbouwbeleid 

 

Ook het landbouwbeleid is een onderwerp waar een Noord-Zuid scheiding is te zien. “En soms zie 

je dus, bijvoorbeeld bij landbouwsubsidie, dat je echt een Noord-Zuid deling hebt” (Van den Burg). 

Hierbij is het Noordelijke deel voor aanpassing van het landbouwbeleid (afschaffen of verlagen van 

de subsidies) en is het Zuidelijke deel voor continuering van het landbouwbeleid. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat alle geïnterviewden het landbouwbeleid noemen als een onderwerp waarop 

Nederland als geheel vaak hetzelfde stemt. Zo zei de heer Oostlander dat Nederland een eigen 

landbouwvisie heeft, maar dat die gedeeld wordt door veel andere landen. Ook mevrouw Boogerd 

gaf aan dat D66 nog wel eens afweek van liberalen als het gaat om het landbouwbeleid. In het 

huidige Europees parlement wijkt D66 echter niet meer af op landbouwterrein. “Ik kan mij niet 

voorstellen dat D66 afwijkt op landbouwbeleid, want daarop volg ik gewoon Jan Mulder en die zit 

toch in de zelfde fractie” (In ’t Veld). De verklaring voor het wel afwijken kan dus worden gevonden 

in het Nederlandse belang dat zwaar wordt meegewogen door de parlementariërs.  

 

                                                 
2 Zie bijvoorbeeld ‘Acht EU-lidstaten willen tabakssubsidies rekken’, http://www.vilt.be/Acht_EU-
lidstaten_willen_tabakssubsidies_rekken  

http://www.vilt.be/Acht_EU-lidstaten_willen_tabakssubsidies_rekken
http://www.vilt.be/Acht_EU-lidstaten_willen_tabakssubsidies_rekken


Alleen de VVD (en daarmee in het huidige Europees parlement ook D66) zegt deze belangen wat 

minder zwaar mee te wegen. Zo zegt de heer Maaten dat er stemmingen over landbouw zijn 

waarbij de Europese fractie minder fanatiek tegen is dan de nationale fractie wanneer die had 

kunnen stemmen. Dit is echter geen beletsel om toch wat positiever tegen het landbouwbeleid te 

staan. “Je ziet dus bij stemmingen over landbouwbeleid dat onze Tweede Kamerfractie zeer kritisch 

is over het Europese landbouwbeleid. Dat zijn wij ook wel en dat is de liberale fractie hier ook wel, 

maar toch beduidend minder fanatiek. Dus ik denk dat wij hier soms akkoord gaan met dingen die 

wij in de Tweede Kamer tegen tegengestemd zouden hebben. Vermoed ik. Dat zijn dan weliswaar  

onderwerpen die als zodanig helemaal niet tot stemming gekomen zouden zijn in de Tweede 

Kamer, dus je kunt het niet zo vergelijken. Maar ik denk dat we minder een automatisch negatieve 

reactie hebben dan de Tweede Kamerfractie” (Maaten). Dit is ook terug te zien in de speerpunten 

van Jan Mulder voor de Europese verkiezingen; hij pleit juist voor behoud van de toegezegde 

subsidies.  “In de begroting worden bepaalde dingen toegezegd. Zoveel voor dit, zoveel voor dat 

en zoveel voor dat. Nou ik vind in het algemeen dat men zich daar aan moet houden, dat je daarin 

niet te veel veranderingen moet aanbrengen. En dat is onder andere vele keren geprobeerd met 

landbouw. En daar heb ik mij nogal tegen verzet. Ik vind ook dat voor boeren moet gelden dat er 

een betrouwbare overheid is. Zij hebben een grondige verandering gehad in het landbouwbeleid. In 

2003 hebben wij gezegd: ‘Je moet produceren voor de wereldmarkt.’ Dat betekent dat prijzen op 

en neer gaan als nooit te voren. Ik vind dus, wij hebben ze een bepaalde compensatie beloofd voor 

de prijsdaling, en die je moet dan ook houden (Mulder).   

 

Kortom, het afwijkende stemgedrag op het beleidsterrein landbouw komt voort uit de scheidslijn 

tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten. Het belang van Nederland, als voorstander van 

hervormingen in het landbouwbeleid, wordt door de parlementariërs zwaar gewogen bij 

stemmingen. Alleen de VVD zegt specifiek hier niet altijd rekening mee te houden.  

 

Kortom: 

 

Uit bovenstaande resultaten mag blijken dat er veel verschillende verklaringen zijn voor het 

afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs. Niet iedere verklaring gaat echter 

voor elk beleidsterrein op. Zo speelt het Nederlands belang bij het landbouwbeleid wel een rol, 

maar bij het asiel- en migratiebeleid juist niet.  

In het volgende hoofdstuk, de conclusie, wordt daarom  aan de hand van deze uiteenlopende 

resultaten en door middel van de beantwoording van de deelvragen, een antwoord gegeven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek.  
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Conclusie: 

 

In de conclusie zal een antwoord gegeven worden op hoofdvraag wat zijn verklaringen voor het 

afwijkende stemgedrag van Nederlandse Europarlementariërs op specifieke beleidsterreinen? Dit 

antwoord wordt geformuleerd aan de hand van de factoren die bij de resultaten naar voren zijn 

komen. Hierin wordt zichtbaar dat ideologische belangen de belangrijkste verklaring zijn voor 

afwijkend stemgedrag. Ook de Nederlandse politieke cultuur en persoonlijke opvattingen spelen 

mee. Het belang van het beleidsterrein voor de partij in Nederland speelt nauwelijks een rol, 

evenals persoonlijke belangen.  

 

Allereerst kan er gesteld worden dat de Nederlandse Europarlementariërs niet vaak afwijken van 

de Europese alliantie. De cohesie van vrijwel alle allianties is hoog te noemen, net zoals de cohesie 

van de afzonderlijke Nederlandse delegaties. Wanneer het standpunt van de delegatie niet 

overeenkomt met dat van de alliantie, dan kiezen de meeste Europarlementariërs ervoor om het 

standpunt van de delegatie te kiezen. Deze keuze wordt met name gemaakt op de beleidsterreinen 

landbouw, milieu, asiel–en migratiebeleid, EU-budget, Europees arrestatiebevel en de toetreding 

van Turkije. Hieronder wordt weergegeven welke factoren op deze beleidsterreinen wel een rol 

spelen en welke niet en hoe dit zich verhoudt tot de literatuur.  

 

Belang van het beleidsterrein voor de partij in Nederland 

 

Het contact tussen de Europarlementariërs en de fracties in Den Haag is over het algemeen niet de 

oorzaak van dit afwijkende stemgedrag. Bij de meeste partijen is er wel sprake van regelmatig 

contact, maar in dit contact wordt zelden gesproken over de stemkeuze. Dit heeft te maken met 

het feit dat de Nederlandse Europarlementariërs zichzelf als zeer autonoom beschouwen en 

redeneren vanuit het eigen mandaat. Daarnaast speelt ook het verschil in de agenda mee. De 

meeste wetsvoorstellen die in het Europees Parlement aan de orde komen, komen pas tijdens de 

implementatie ervan in het Nederlandse parlement aan de orde. Op een aantal beleidsterreinen 

echter is de invloed van de Nederlandse partij wel zichtbaar. Zo werd de VVD-fractie gemaand 

zuinigheid te betrachten bij stemmingen over het EU budget en zich iets terughoudender op te 

stellen tegenover te toetreding van Turkije.  

 

Dat belang van het beleidsterrein voor de partij in Nederland geen rol speelt, is een verschil met de 

resultaten van het onderzoek van Rasmussen (2008). In haar onderzoek bleek het belang van het 

beleidsterrein voor Denemarken en het contact tussen nationale en Europese parlementariërs van 

grote invloed te zijn op het stemgedrag. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door de meer 

Eurosceptische houding van Denemarken, waardoor er meer geluisterd wordt naar het nationale 

belang.  

 

Nederlands belang 

 

Het Nederlands belang speelt volgens de geïnterviewden geen rol bij het bepalen van de 

stemkeuze. Toch komen er in het onderzoek een tweetal beleidsterreinen naar voren waar 
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geconcludeerd kan worden dat hier sprake is van een Nederlands belang. Dit zijn het 

landbouwbeleid, tabakssubsidies en het Europees arrestatiebevel. Voor het landbouwbeleid geldt 

dat het Nederlands belang overeenkomt met vrijwel alle Noordelijke lidstaten, dus een specifiek 

Nederland belang kan dit niet genoemd worden. Bij het Europees arrestatiebevel is er wel een 

specifiek Nederlands belang dat meespeelt. Een Europees arrestatiebevel betekent namelijk het 

inleveren van soevereiniteit op het gebied van rechtspraak. Onder meer bij de VVD en de PvdA is 

hier verzet tegen te vinden.  

 

Ook dit is een verschil met het onderzoek van Rasmussen, waar het belang van de lidstaat de 

belangrijkste verklaring was voor afwijkend stemgedrag. In dit onderzoek komt dit slechts in 

beperkte mate naar voren op twee beleidsterreinen. Dit kan waarschijnlijk wederom verklaard 

worden door de meer Eurosceptische houding van Denemarken.  

 

Nederlandse (politieke) cultuur 

 

Ideologische belangen en belangen vanuit de Nederlandse (politieke) cultuur een spelen een veel 

grotere rol. De Nederlandse (politieke) cultuur komt naar voren bij onderwerpen die de 

Nederlandse normen en waarden raken. Hierbij speelt dus geen belang in de strikte zin van het 

woord een rol, maar wel manieren van met elkaar omgaan en kenmerken van de Nederlandse 

cultuur. Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de anti-discriminatierichtlijn die genoemd is in de 

inleiding, waar drie Nederlandse (schaduw)rapporteurs voor aangewezen waren. De richtlijn is dan 

zo belangrijk voor de Nederlandse cultuur, dat drie mensen hierover rapporteren. Ook voor de 

toetreding van Turkije geldt dit. Naast Arie Oostlander als rapporteur was ook Joost Lagendijk 

schaduwrapporteur. Bovendien waren alle Nederlandse fracties het eens over het feit dat als 

Turkije aan de criteria voldoet, het land mag toetreden. Er bestond alleen verschil over wanneer er 

aan de criteria voldaan is. Hier is afwijkend stemgedrag dan ook goed zichtbaar. Niet iedereen 

binnen de Christendemocratische fractie (EVP-ED) steunde bijvoorbeeld Oostlander als rapporteur. 

Het CDA week daarom af van het standpunt van de alliantie.  

 

Wat in dit onderzoek, in navolging van Arie Oostlander, de Nederlandse (politieke) cultuur is gaan 

heten, is in de wetenschappelijke literatuur bij Rasmussen (2008) terug te vinden als de ‘Deense 

identiteit’. Ook zij zegt dat parlementariërs eerder afwijken van de alliantie als de Deense identiteit 

in het geding komt. Dit is dus een overeenkomst tussen beide onderzoeken.  

 

Ideologisch belang 

 

Veruit de meeste afwijkingen van Nederlandse Europarlementariërs komen voort uit ideologische 

belangen. Wanneer een opvatting van de delegatie niet strookt met die van de alliantie, is dit een 

belangrijke reden om af te wijken. Dit ideologische belang valt vaak samen met het belang van het 

beleidsonderwerp voor de partij in Nederland. Zoals gezegd, betekent een groter belang voor de 

partij in Nederland geen ander stemgedrag, maar omdat beide fracties ideologisch natuurlijk 

overeenkomen is er vaak wel overleg. Dit is terug te zien bij de beleidsterreinen milieu, budget, 

asiel –en migratie en het Europees arrestatiebevel.  
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Dit komt overeen met het onderzoek van Hix (2001), waarin ook hij concludeert dat het 

(ideologische) standpunt van de partij de voornaamste reden is om af te wijken. Dit komt volgens 

Hix doordat de partij de plaats op de kieslijst bepaalt bij volgende verkiezingen, maar zoals 

hieronder zal blijken gaat dat niet op voor de Nederlandse Europarlementariërs.  

 

De mate van cohesie van de Europese alliantie 

 

De mate van cohesie van de alliantie is volgens de Europarlementariërs niet van invloed op hun 

stemgedrag. Allen zijn zij het er over eens dat er wel sprake is van cohesie, maar niemand voelt 

zich niet vrij om af te wijken. Er zijn dan ook weinig middelen om de cohesie te handhaven. De 

commissieplekken worden één keer aan het begin van een zittingsperiode verdeeld, dus daar valt 

niet mee te sturen. Ook bepalen de Nederlandse partijen de posities op kieslijsten voor de 

volgende verkiezingen, dus ook hier is geen sturing door de alliantie mogelijk.  

 

Deze factoren van Faas, office-seeking en re-election (2003) blijken bij het afwijkende stemgedrag 

van de Nederlandse Europarlementariërs dus geen rol te spelen. Faas beargumenteert dat office-

seeking de belangrijkste factor was, maar in dit onderzoek is dit op geen enkele wijze bevestigd.  

Het feit dat er door de parlementariërs toch cohesie wordt ervaren, wijt men aan het feit dat de 

partijen ideologisch dicht naast elkaar liggen en er daarom veelal geen noodzaak tot afwijkend 

stemgedrag bestaat.  

 

Persoonlijke belangen 

 

Voor de derde factor van Faas, re-election, is wel een kleine rol weggelegd bij het afwijkende 

stemgedrag. Dit valt binnen de verklaring ‘persoonlijke belangen’. Sommige parlementariërs 

zeggen namelijk wel rekening te houden met herverkiezing. Men kijkt dan naar de mogelijkheden 

om met afwijkend stemgedrag de publiciteit te halen. Er wordt dan dus rekening gehouden met 

herverkiezing door rekening te houden met de achterban. Er wordt echter nooit rekening gehouden 

met herverkiezing door rekening te houden met de mening van het partijbestuur en de plaatsing 

op de kieslijst. Volgens alle Europarlementariërs zou men het dan wel heel bont moeten maken, 

om express laag geplaatst te worden.  

 

Persoonlijke opvattingen 

 

Ook de factor policy blijkt mee te spelen. Dit valt echter binnen de verklaring ‘persoonlijke 

opvattingen’. Wanneer een stemming gaat over een beleidsonderwerp waar men zelf actief in is 

geweest in een commissie of als (schaduw)rapporteur, dan wijkt men eerder af van de alliantie 

indien de standpunten niet overeenkomen. Men vindt het dan niet te verkopen tegenover de 

betreffende commissie om niet het standpunt van de commissie te volgen. Een onthouding behoort 

wel tot de mogelijkheden. Hiermee kan men laten blijken dat men het niet eens is met de resolutie 

of wetsontwerp, maar dat aanname belangrijk is voor het algemeen belang. Een onthouding kan 
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ook betekenen dat men zich in een spagaat bevindt tussen commissie, alliantie en persoonlijke 

opvattingen.  

 

De persoonlijke opvattingen komen ook naar voren bij de zogenaamde vrije stemmingen. Dit zijn 

stemmingen waarvan de alliantie op voorhand zegt dat er geen stemlijst zal worden gehanteerd, 

omdat er te grote verschillen bestaan tussen de delegaties. De delegaties en individuele leden 

kunnen dan zelf bepalen wat hun stemkeuze is. Dit is terug te zien bij het milieubeleid, waar 

stemmingen over kernenergie binnen de PES-alliantie vrije stemmingen zijn. Dit is dan ook een 

verklaring voor het afwijken van de PvdA op milieuterrein.  

 

Kortom 

 

Er zijn verschillende verklaringen voor het afwijkende stemgedrag van Nederlandse 

Europarlementariërs. Het vaakst spelen ideologische belangen een rol. Dit is terug te zien bij vier 

van de zes onderzochte beleidsterreinen. Ook de Nederlandse (politieke) cultuur en het 

Nederlandse belang (hoewel niet letterlijk gezegd) spelen een rol. Persoonlijke belangen kunnen 

nauwelijks als verklaring voor het afwijkende stemgedrag worden gerekend. Alleen rond 

verkiezingstijd houdt een aantal parlementariërs hier rekening mee. Persoonlijke opvattingen zijn 

wel een belangrijke verklaring voor het afwijkende stemgedrag. Parlementariërs zijn niet bang om 

af te wijken van de alliantie (er zijn dan ook weinig middelen om de cohesie te handhaven) en 

laten zich ook niet leiden door de fracties in Den Haag. De Nederlandse Europarlementariërs 

zouden daarom eerder eigenwijs dan volgzaam genoemd kunnen worden; de parlementariër 

bepaalt zelf welke factor op welk beleidsterrein voor hem of haar meespeelt.  
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Discussie: 

 

In de discussie worden kritische kanttekeningen geplaatst bij dit onderzoek en worden suggesties 

gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

Allereerst kan er een kanttekening worden geplaatst bij de relevantie van een onderzoek naar het 

stemgedrag van Europarlementariërs. Veel van het werk van Europarlementariërs speelt zich af in 

de zogenaamde achterkamertjes, waar deals worden gesloten en steun voor resoluties wordt uit 

onderhandeld. Wanneer een partij dus niet voor of tegen een bepaalde wet stemt, wil dit niet 

automatisch zeggen dat de partij of Europarlementariër ook inderdaad voor of tegen is. Het 

stemgedrag kan onderdeel zijn van een ‘package deal’. Dit relativeert het belang van onderzoek 

naar stemgedrag van Europarlementariërs. Aan de andere kant onderschrijft dit gegeven het 

belang van een onderzoek naar afwijkend stemgedrag juist. Hoewel veel van het stemgedrag dus 

van te voren wordt bepaald via afspraken en package deals, zijn er toch stemmingen waar 

Nederlandse Europarlementariërs het nodig vinden om af te wijken. Bij deze stemmingen kan 

klaarblijkelijk geen deal worden gesloten of een afspraak worden gemaakt. Een onderzoek naar de 

verklaringen van deze afwijkingen is in dit licht dus wel relevant. 

 

Ten tweede is het aantal respondenten in dit onderzoek een kanttekening waard. Acht van de 

zevenentwintig Europarlementariërs hebben meegewerkt aan het onderzoek. Hoewel er van iedere 

partij, met uitzondering van de ChristenUnie-SGP en Europa Transparant, minimaal één 

parlementariër is geïnterviewd, kan er een vraagteken geplaatst worden bij de representativiteit 

van dit onderzoek. Waar voor de ene CDA-parlementariër persoonlijke opvattingen misschien wel 

een rol spelen, hoeft dit voor een andere CDA-collega niet zo te zijn. Een grotere groep 

respondenten zou deze eventuele verschillen aan het licht kunnen brengen.  

 

Ten derde dient in de resultaten rondom de verklaring ‘persoonlijke belangen’ rekening gehouden 

te worden met de sociaal wenselijkheid van de antwoorden. Een antwoord waarin vertelt wordt dat 

persoonlijke belangen een grote rol spelen, kan voor de Europarlementariërs grote gevolgen 

hebben. Daarom is een, indien er persoonlijke belangen meespelen, politiek correct antwoord 

waarschijnlijker dan een ‘eerlijk’ antwoord.  

 

Ten vierde is het opvallend te zien dat er grote verschillen in uitkomst zijn tussen het onderzoek 

van Rasmussen (2008) en dit onderzoek. Zoals in de conclusie gezegd, heeft dit vermoedelijk te 

maken met het feit dat Denemarken meer Eurosceptisch is dan Nederland. Deze verschillen tussen 

lidstaten maakt dit onderzoek niet generaliseerbaar voor andere landen.  

 

Tot slot zouden in een vervolgonderzoek de afwijkende beleidsterreinen van Noury opnieuw kunnen 

en moeten worden onderzocht. Omdat er bijna een nieuw Europees Parlement wordt verkozen, met 

nieuwe verhoudingen en vooral veel nieuwe gezichten, kan dan niet meer aangenomen worden dat 

de afwijkende beleidsterreinen nog altijd hetzelfde zijn. In een vervolgonderzoek is het ook 

interessant om te kijken naar invloed van belangengroepen en lobbyprocessen als mogelijke 

verklaring van afwijkend stemgedrag.  
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Bijlagen: 

 

Bijlage 1: Topiclijst semigestructureerde interviews 

 

In de interviews worden onderstaande topics behandeld. Dit gebeurt aan de hand van casussen die 

de respondenten of de onderzoeker aandragen. Bij een casus als bijvoorbeeld de toetreding van 

Turkije, wordt gevraagd naar de invloed van de factoren die gevonden zijn in de literatuur op het 

stemgedrag rond de casus. Ook zal er gevraagd worden naar mogelijk andere, niet in de literatuur 

genoemde, factoren die een rol hebben gespeeld.  

 

Topics: 

 

• Persoonskenmerken respondent (hoe lang al in EP, voorgaande werkzaamheden, 

nevenfuncties?) 

• Op welke beleidsterreinen zegt de respondent wel eens af te wijken van de alliantie? Kan 

de respondent zich herkennen in de beleidsterreinen van Noury? 

• Hoe is het contact tussen de respondent en Nederlandse partijleden en/of Nederlandse 

Europarlementariërs 

• Hoe ervaart de respondent de alliantie, hoe sterk is de partijdiscipline? 

• Wat voor rol spelen persoonlijke belangen van de respondent bij stemkeuze? 

• Wat voor rol spelen persoonlijke opvattingen van de respondent bij stemkeuze? 

• Kan de respondent wat over zijn rol toelichten bij de beleidsonderwerpen van Noury (aan 

de hand van een casus) 

- EU budget 

- Toetreding van Turkije 

- Europees arrestatiebevel 

- Migratie- en asielbeleid 

- Landbouwbeleid 

- Drugsbeleid 

• Wat is voor respondent van invloed op de stemkeuze? 

- Eventueel noemen van kenmerken uit de literatuur (belang van beleidsterrein, cohesie van 

alliantie, persoonlijke belangen zoals herverkiezing en office-seeking) 
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Bijlage 2: Coding Tree 
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