
5. Hoe moet het verder met 
Europa ? 

In Europa is er een probleem met de democratie? 
Belangrijkste probleem is het ontbreken van directe parlementaire controle op de 
commissie met zijn commissievoorzitter en de raad van regeringsleiders met zijn 
president. Een ander probleem is de bureaucratie en de regeltjes-lust van de commissie. 
Anderzijds is er ook een probleem bij de deelnemende landen, die voor moeilijke 
beslissingen altijd ‘Europa’ de schuld geven. Het nemen van beslissingen is in Europa een 
nachtmerrie geworden. Er zijn fundamentele fouten in het beslissingsproces.  

“Een statenbond bestuurd door regeringsleiders en niet verkozen bureaucraten, pro 
forma gecontroleerd door een parlement zonder wetgevende bevoegdheid, is geen 
democratie”  
Jos De Man, uit zijn boek “Van burger tot onderdaan” 

Volgens Benjamin Barber, schrijver van “If mayors ruled the world”,  hebben de steden 
de sleutels in handen om ons een duurzame toekomst te schenken.  Nationale staten 
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kunnen de internationalisering niet aan. Volgens Barber maakt het creëren van supra-
nationale beslissingsniveaus, de dingen niet gemakkelijker aangezien de individuele 
landen sterk op hun onafhankelijkheid steunen. Landen zijn independent (onafhankelijk), 
terwijl de wereld interdependent (onderling afhankelijk) geworden is.  

Beslissingen over de landsgrenzen heen brengen weinig of geen oplossingen (zie hiervoor 
het stijgend aantal euro-sceptici). Wat we zelf niet kunnen oplossen wordt niet door 
Europa of de Verenigde Naties opgelost. toch zijn er een aantal problemen die op dat 
niveau zullen moeten opgelost worden: klimaatproblematiek, migraties,  de wereldwijde 
markt, multinationals, kapitaalstromen en speculaties, wapenhandel. Een aantal van 
onze politici denkt nochtans dat de vervelende beslissingen maar door Europa moeten 
genomen worden, zodat ze verder kunnen spelen in hun al dan niet kleine land. 

Steeds volgens Barber vertalen globale processen zich in steden in tastbare 
problematieken, die praktische oplossingen vereisen. Als die lokale oplossingen zich 
verspreiden in een netwerk van steden, kunnen steden een cruciale rol spelen in de 
uitbouw van een mondiaal verhaal van duurzaamheid. Steden zijn verplicht om 
pragmatisch naar oplossingen te zoeken, vooral omdat hun schaal nog echte participatie 
en dus echte democratie kan toelaten. 

Ulrike Guérot schrijft in ‘De Nieuwe Burgeroorlog’:  
“In de Europese burgeroorlog staan verliezers van de globalisering tegenover de 
winnaars ervan, stedelijke centra tegenover het platteland, jong tegenover oud, arm 
tegenover rijk en identiteiten tegenover kosmopolieten. Er doet zich een bijna 
prerevolutionaire situatie voor, die niets meer te maken heeft met het klassieke 
politieke schema van links en rechts, maar wel met het paradigma van de 
burgeroorlog; de overheersten tegenover de overheersers of gewoon ‘het volk’ 
tegenover de elite. Anders geformuleerd: de Europese nationale staten vallen als 
politiek lichaam uiteen.” 

Waarom keren zoveel kiezers zich tegen Europa? 

Onze nationale politici (en die van andere Europese 
landen) zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het 
Euro-scepticisme van veel Europeanen. Telkens er een 
beslissing moet genomen worden die onpopulair is, 
vertellen deze politici dat dit door Europa gevraagd wordt 
alsof wij geen deel uitmaken van die constructie.  

Het budget moet op orde gebracht worden want Europa vraagt dat. De staatsschuld 
moet naar beneden want Europa vraagt dat. We moeten besparingen doen want Europa 
vraagt dat. We moeten reorganiseren want Europa vraagt dat. We moeten 
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staatseigendom (communes) verkopen want Europa vraagt dat. We moeten allerlei 
diensten (elektriciteit, post, openbaar vervoer, enz) privatiseren want Europa vraagt dat. 

Het lijkt wel alsof wij zelf geen beslissingen kunnen nemen. En dan verwonderen onze 
politici zich dat de kiezer afhaakt, dat hij niets te maken wil hebben met Europa, dat hij 
zich liever terug plooit op zijn eigen land of regio waar ze ook al te weinig inspraak 
hebben (dit heeft niks met nationalisme te maken, maar alles met een gevoel van 
machteloosheid). Een overgroot deel van de bevolking vindt dat alles bedisseld wordt in 
achterkamertjes waar niemand enige zeggenschap of inspraak heeft (en dit geld 
trouwens niet alleen voor Europa maar ook voor onze federale regering). 

Veel mensen zijn bang voor de rechtse partijen en wijzen die af ondanks het feit dat er 
veel mensen voor die partijen stemmen. Veel mensen kiezen voor rechtse partijen omdat 
ze bang zijn voor de toekomst en vinden dat sociaal beleid ook grenzen heeft. Het wordt 
steeds moeilijker om beslissingen te nemen. Hoe kunnen we dit oplossen, want een groot 
deel van de bevolking wil wel een verenigd Europa, maar dan wel een sociaal en niet 
alleen een economisch en geglobaliseerd Europa. 

Een reorganisatie van Europa dringt zich op maar hiervan moeten eerst de politici 
overtuigd worden, want er is wat mis met de democratie in Europa. Een eenvoudige 
structuur die minder mensen telt en dus ook minder kost is wat onze Europese 
instellingen zouden moeten zijn. De macht moet niet overgebracht worden naar Europa, 
maar een aantal problemen zijn grensoverschrijdend en worden dus de nieuwe taken van 
de Europese Unie. Het moet niet de speeltuin worden van machtsgeile politici (zonder 
echte democratische controle), maar van politici en ambtenaren die van Europa een 
mooiere en gezondere wereld willen maken, die voor iedereen welvarend is zonder de 
natuur af te breken en de mensen aan hun lot over te laten. 

Wat is er mis met Europa? 
Jonathan Holslag schrijft over Europa het volgende:  
“In vergelijking met China of de Verenigde Staten is Europa een watjessamenleving 
geworden. De middenklasse heeft zich teruggetrokken in haar kookboeken-bibliotheken 
en slaat vanuit haar gesubsidieerde passief-woningen gade hoe de wereld voorbij raast. 
Terwijl overbetaalde ambtenaren de samenleving arm rekenen, worden hun kinderen 
onderworpen aan bezigheidstherapie in muffe pedagogen-pretparken. De onderklasse 
gaat met haar uitkeringen als een verslaafde te keer in dump-winkels, om daarna 
vanachter ranzige instantmaaltijden naar nog ranziger spelprogramma’s te kijken. Het 
laat haar koud dat de hele maakindustrie verdwijnt en dat de grenzen van Europa 
worden geteisterd.” 

En hij gaat verder: “In plaats van polarisatie, van zwart en wit, vertrekt echt politiek 
leiderschap van de aanvaarding van grijs en maakt het een verschil met een heldere visie 
die de grijze massa doet verlangen naar meer. Politiek leiderschap is per definitie 
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progressief. Het gelooft dat mensen en samenlevingen ondanks hun egoïstische 
doelstellingen toch in staat zijn een betere toekomst te scheppen, door de neuzen in 
dezelfde richting te zetten en elkaar tot verantwoordelijkheid, betrokkenheid en 
burgerschap aan te zetten. En zelfs als de weg naar die doelen moeizaam is, bochtig, en 
onvoorspelbaar, ja zelfs als zij nooit volledig zullen worden gerealiseerd of moeten 
worden bijgesteld, dan nog blijft politiek leiderschap succesvol met elke stap die het de 
samenleving voorwaarts doet zetten.” 

In haar boek ‘De nieuwe burgeroorlog’ schrijft Ulrike Guérot het volgende:  
“Het nieuwe politieke lichaam, de politieke bovenbouw van Europa, kan niet bestaan 
zonder economische en sociale onderbouw. De voorwaarde voor de beëindiging van de 
Europese burgeroorlog is de beëindiging van de euro- en bankencrisis. De politieke 
heroprichting van Europa vooronderstelt een gemeenschappelijke eed op de financiën, 
Eurobonds, Europese werkeloosheidsverzekering (basisinkomen?) en schuldsanering zijn 
daarvoor de drie basiselementen.” 

Montesquieu schreef al een hele tijd geleden dat de afzonderlijke delen van een federatie 
altijd klein moeten zijn, om dichtbij de burger te staan. Wij moeten niet streven naar de 
Verenigde Staten van Europa maar naar een Europese Federatie, bestaande uit veel 
kleine regio’s. Kijk naar Zwitserland met zijn 26 kantons die elk hun eigen bestuur 
hebben. De regio’s hebben net als de deelstaten van het huidige Duitsland een grote 
zelfstandigheid. De deelstaten van Duitsland hebben eigen grondwetten, parlementen en 
regeringen. De overheidstaken zijn lokale bevoegdheden behalve voor door de Duitse 
grondwet bepaalde taken die federaal zijn. Federale wetten hebben voorrang op 
deelstaat-wetten. 

“We verenigen geen staten, we maken mensen één.” 
Jean Monet, de vader van Europa 

Wanneer krijgen we politici die visie durven ontwikkelen en niet op korte termijn 
denken? Welke politieker gaat leiderschap vertonen zonder over te slagen tot 
autocratisch leiderschap? In de Europese politieke arena is het moeilijk om beslissingen 
te nemen en al zeker als het over de toekomst gaat. De Europese instellingen verdedigen 
een bepaald economisch model (een globaal kapitalisme) en drukken dit door zonder 
rekening te houden met de burgers van de landen van de Europese Unie.  
Vernieuwing, welvaart en duurzaamheid nastreven, een echt milieubeleid moeten leiden 
naar een democratisch Europa, dat een voorbeeld wil zijn voor de rest van de wereld. 
Omgekeerd is het zo dat een verbetering van de democratie vernieuwing, welvaart en 
duurzaamheid zal doen ontstaan. 
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5.1  Hoe moet het nu verder met Europa? 

De oorsprong van de Europese Unie 
Van oorsprong was de Europese Unie – aanvankelijk onder de naam E.G.K.S. – een 
nobel streven om door middel van een gemeenschappelijke kolen en staal markt 
stabiliteit in het naoorlogse Europa te verkrijgen. In de afgelopen decennia is het 
uitgegroeid tot een economisch machtsblok van meer dan twintig landen, dat voor veel 
Europese burgers lijkt te zijn verworden tot een (geld)verslindend monster, dat de 
economische groei als een enig doel stelt. Als intentieverklaring kan de Europese 
grondwet van 2003 gezien worden, die op de lange baan werd geschoven. Daarin staan 
op het sociale vlak meer hiaten, vage omschrijvingen en discussiepunten dan in welke 
grondwet ook van de lidstaten zelf. Gerechtvaardigd is daarom de vraag: bekommert het 
zich wel om het verval van sociale rechten en de groeiende kloof tussen arm en rijk? 
De oorsprong van de Europese Unie is eigenlijk een behoefte om economisch te gaan 
samenwerken. Dat is goed, maar mag niet het enige zijn. De doelstelling van Europa 
moet zijn om voor alle deelnemende landen een omgeving te creëren voor meer vrede en 
welvaart voor iedereen die zich hierin kan vinden. En met respect voor de eigenheid en 
soevereiniteit van elke regio. 

Wat moet Europa doen? 
• Europa moet niet de macht overnemen van de lokale 

parlementen. 
• Europa zou op democratische manier moeten bestuurd 

worden. 
• Europa moet ervoor zorgen dat de democratie en de 

mensenrechten in al zijn lidstaten werken en dat dit 
leidt tot een betere samenleving (economisch en 
sociaal) in alle deelnemende landen 

Europa staat op een kruispunt 
In juni 2015 loofde het progressieve Franse tijdschrift Marianne de Britten als een 
voorbeeld voor de rest van de Europese Unie. ‘De huidige problemen in de Europese Unie 
zijn fundamenteel en de neoliberale Europese verdragen die de natie-staten doen 
afbrokkelen en hen verhinderen democratisch te functioneren, verdienen dringend een 
echt democratisch debat en waar nodig een heronderhandeling.’ 

Peter Coy (chef economie van Bloomberg Businessweek) denkt dat het Europese project 
blaam treft, aangezien het een hersenspinsel is van kosmopolitische elites … die zichzelf 
boven alle Europeanen beschouwen. De elites zijn in een hogere versnelling dan hun 
eigen volk gegaan, dat minder “Europees” was dan zijzelf, en dat is vandaag de dag nog 
zo. Uit een EU-enquete eind mei 2018  blijkt dat 63% van de Spanjaarden zeer gehecht is 
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aan hun eigen stad of dorp. Slechts 49% voelt zich zeer verbonden met zijn land, en 
slechts 10% met de EU. Lokale gevoelens van loyaliteit in Spanje zijn sinds 2010 
toegenomen, terwijl nationale en continentale gevoelens van verbintenis juist zijn 
afgenomen.  

Guy Verhofstadt zei tijdens een lezing in Groningen: “Het slechtste wat we nu kunnen 
doen is ons terugplooien op ons eigen grondgebied en onze eigen economie. Wij 
Europeanen moeten dringend ons lot in handen nemen. We moeten sterke Europese 
instituties uitbouwen. Enkel zo kunnen we opnieuw vertrouwen scheppen in Europa en 
ons continent uit de crisis loodsen.” 

Ik huiver toch een beetje bij de uitdrukking “sterke Europese instituties” want dat ruikt 
mij toch wat teveel naar het concentreren van macht waar ik absoluut tegen ben. 
Europa, België en andere landen zouden, moeten kiezen voor de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel. Beslis de dingen liefst op een zo laag mogelijk niveau om de 
betrokkenheid van de burger te vergroten. Beslis op gemeentelijk niveau voor lokale 
problemen op provinciaal niveau voor provinciale problemen, op nationaal niveau voor 
Nationale problemen (dit niveau zou later moeten verdwijnen) en op Europees niveau 
voor Europese problemen. Europa zou een voorbeeld moeten zijn voor de hele wereld. 
Dat zijn we verplicht aan onze culturele en democratische erfenis. Hoe moet het verder? 
Hoe kunnen we de regeltjes-machine stoppen? Hoe komen we tot beslissingen waar de 
burger achter kan staan? 
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5.2 Europese samenwerkingen anders bekeken 

We spreken momenteel van een Europa met meerdere snelheden, waarmee bedoeld 
wordt dat niet iedereen even ver wil gaan met de Europese integratie. We moeten 
vermijden dat een of enkele lidstaten de vooruitgang van de anderen blokkeren. Er zijn 
landen die niet meedoen als het over de Euro gaat, of over Schengen, of over migratie of 
over milieu. Europa is een kluwen van samenwerkingen, internationale verdragen 
waardoor men door het bos de bomen niet meer ziet.  

Als België de laatste en definitieve staatshervorming (zoals Duitsland of Zwitserland) 
heeft gedaan, kan dit dienen als voorbeeld voor Europa en voor de rest van de wereld. Als 
Europa echt zou kiezen voor een federatie van regio’s of deelstaten, dan zouden 
afscheidingsbewegingen niet nodig zijn. De staten blijven voorlopig bestaan maar elk 
land kan een federatie vormen van regio’s of provincies (what’s in a name), die 
onafhankelijk kunnen beslissen over hoe ze hun regio besturen. Behoud van identiteit of 
eigenheid van regio’s moet behouden blijven. Er bestaat geen Europees volk, wel een 
Europa van mensen uit regio’s die samen naar vrede en welvaart zoeken. 

Het is de hoogste tijd om deze boel op te kuisen, al zal dit natuurlijk een groot aantal dik 
betaalde jobs kosten. Maar daar gaan we niet wakker van liggen, wel van de 
ondoorzichtigheid en het gebrek aan democratie van al deze instanties. Deze 
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verschillende organisaties of samenwerkingen zijn cherry-picking: een land wil wel 
deelnemen aan de Schengenzone, maar niet aan de Eurozone. Een ander land kiest voor 
een samenwerking via de EEA. Weer een ander land kiest voor de EFTA of voor de EU 
Customs Union. En ga maar verder met het bedenken van constructies of mooier 
genoemd samenwerkingen (plus een enorme creatie van dik betaalde functies  voor de 
partijvrienden). 

We will have to create an avant-garde … We could have a Union for the enlarged 
Europe and a Federation for the avant-garde. 
Jacques Delors (Parijs, 20 juli 1925), Frans politicus 

Laten we doen wat Jacques Delors voorstelde: de EU van vandaag splitsen in 2 
verschillende eenheden. Een federatie voor diegenen die de avant-garde willen zijn en 
over verdere integratie willen nadenken en stilaan uitwerken. Daarnaast moet er een 
Economische Ruimte worden gecreëerd, in feite een vrijhandelszone maar met hoge 
democratische eisen. 

Iets nieuws bouwen begint meestal met het afbreken van bestaande dingen. Zo moet er 
een einde komen aan al die verschillende samenwerkingen zoals Raad van Europa, 
Schengen zone, EU, Europese Commissie en Eurozone zoals ze nu bestaat, European 
Economic Area, de Europese Vrijhandelsassociatie om de belangrijkste te noemen. 

Een nieuwe kijk op Europese organisatie 
Dit moet een samenwerking zijn van landen die bereid 
zijn om verregaande samenwerking op te zoeken. Als het 
nodig is kan dit beginnen met enkele landen, die reeds de 
stap naar regio’s of deelstaten gezet hebben zoals 
Duitsland en België. Het meest ideale zou zijn dat alle 
landen van de Eurozone meedoen, maar dit vereist het 
afgeven van bepaalde bevoegdheden aan de Europese 
Federatie. Volgens het principe van de subsidiariteit zijn 
dit alleen die bevoegdheden die grensoverschrijdend zijn 
zoals de Euro of Milieu. Enkel op die manier kan er een 
echt beleid gevoerd worden op die bepaalde bevoegdheden. Een echt monetair beleid kan 
er pas komen als dit in één hand is en niet verspreidt over de ministers van de 
deelnemende regio’s. Het is evident dat die Europese Ministers verantwoording moeten 
afleggen aan het Parlement.  

Schengen en de Euro zouden beperkt blijven tot de leden van de Europese Federatie. 
Burgers van de lidstaten die het verdrag hebben ondertekend hebben geen visum nodig 
om binnen de Europese Federatie te reizen. Ook zijn dit de echte buitengrenzen van de 
Federatie. De andere regels van de huidige Schengenzone zouden uiteraard geldig blijven 
voor de landen van Europese Federatie maar niet langer voor andere landen. 
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Een Europese Federatie 
Dat dit momenteel heel utopisch is hoef je mij niet te vertellen. Dat dit alleen maar 
gerealiseerd kan worden in een langzaam en geleidelijk proces is duidelijk. Het zal tijd 
vragen want er is niet zoiets als een Europees volk. Wel zijn er veel regio’s die samen een 
beleid kunnen voeren en de Europese Federatie creëren. Wel moeten we politici vinden 
die van een utopische visie een realiteit kunnen en willen maken.  

Een eerste stap daar naartoe zou zijn dat elk deelnemend land (zeker de grote landen) 
hun land zouden organiseren zoals Duitsland of Zwitserland met een grote 
onafhankelijkheid voor de regio’s of deelstaten. Ik hoop vurig dat België als eerste het 
voorbeeld geeft, zeker omdat Brussel de hoofdstad van Europa is. We zijn het verplicht 
aan onze status. 

De tweede stap is het afschaffen van de nationale staten en het omschakelen naar een 
Europese Federatie van regio’s. De regio’s behouden een grote zelfstandigheid, maar 
hebben beslist om bepaalde beleidsdomeinen Europees aan te pakken. De Europese 
Federatie moet samenvallen met de Eurozone en Schengenzone. 

Spijtig voor mensen die graag programma’s zien over koningen en prinsen, want die 
moeten verdwijnen in deze nieuwe Europese Federatie. Ze moeten dan maar kijken naar 
programma’s over de jetset, de rijken der aarde waartoe de koningen behoren. Vast en 
zeker ook interessant om volgen. 

Economische Ruimte 
De Economische Ruimte (vervanger van de huidige EU Commissie) moet een uitgebreide 
ruimte scheppen waar economisch samengewerkt wordt maar waar tevens zekerstelling 
moet zijn van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten. Deze economische 
ruimte moet niet beperkt worden tot Europa, maar er moet wel voldaan worden aan 
bepaalde voorwaarden om toe te treden, zeker niet à la carte. 

De ER heeft tot doel de vrije handel in industriële goederen tussen de deelnemende landen 
te bevorderen en daarmee bredere doelstellingen te verwezenlijken: duurzame groei, 
volledige werkgelegenheid, hogere productiviteit en een rationeel gebruik van 
hulpbronnen. Er moet steeds gewerkt volgens de rechtssystemen van de deelnemende 
landen, regio’s of deelstaten; dus geen ISDS – Investor State Dispute Settlement, geen 
eigen zakenrechtbanken waarin bedrijven staten en wetten kunnen aanklagen voor 
‘oneerlijke concurrentie’.  

Vrijhandelsverdragen mogen niet gaan over minder controle op leefmilieu-normen, 
voedselveiligheid, sociale rechten, slechtere arbeidsomstandigheden, lagere lonen, vage 
arbeidscontracten zonder garanties op werk. 
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De ER wordt democratisch gecontroleerd door een parlement of beter nog door de 
deelparlementen van de deelnemende regio’s, met een stemrecht evenredig aan de  
bevolkingsaantallen van de deelnemende regio’s. 
Naast de economische doelstellingen is het de taak van de ER om de democratie, de 
rechtsstaat en mensenrechten veilig te stellen. Dus geen verdragen met landen die de 
democratie geweld aandoen zoals Rusland of Turkije. 
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5.3 Bevoegdheden van de Europese Federatie 

We moeten eens een keertje moedig zijn en beslissen welke beslissingen beter (want 
grensoverschrijdend) op Europees niveau gebeuren, welke op regio niveau (want 
gemeente overschrijdend) en welke op lokaal niveau. 

De deelstaten van Duitsland hebben eigen grondwetten, parlementen en regeringen. 
Anders dan in niet-federalistische landen hebben de deelstaten in Duitsland veel lokale 
bevoegdheden. Ze hebben ook invloed op de federale bestuurslaag: de Bondsraad, die de 
deelstaatregeringen vertegenwoordigt, beslist mee over veel federale wetten. In 
Duitsland zijn de overheidstaken in principe zaak van de deelstaten, tenzij de Grondwet 
bepaalde taken aan het federaal niveau heeft opgedragen. Dit is een goed voorbeeld van 
subsidiariteit dat beter door alle landen in Europa zou worden toegepast. 

Welke bevoegdheden kunnen beter naar het Europese niveau gaan, omdat ze onmogelijk 
op te lossen op het lagere niveau?  Volgens Martin Schulz zou het goed zijn om de 
bevoegdheden van Europa terug te bekijken. Hij ziet hierbij de volgende gebieden voor 
Europa: Internationale handel, Migratie, Belastingvlucht, Klimaatverandering, 
Georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De Nederlanders vinden dat er terreinen zijn 
waar de EU zich op basis van het subsidiariteitsbeginsel terughoudender zou moeten 
opstellen, zoals strafrechtprocesrecht, directe belastingen en sociale zekerheid. 

Welke bevoegdheden moeten naar het Europese niveau? 
Volgens het subsidiariteitsbeginsel moeten alleen die bevoegdheden naar Europa gaan 
die niet kunnen uitgevoerd kunnen worden op een lager niveau en dat zijn die 
bevoegdheden die een grensoverschrijdend effect hebben. Het mag niet de bedoeling zijn 
om alleen maar macht naar dat niveau te brengen. Zeker geen concentratie van alle 
macht. Besluitvorming over de grensoverschrijdende problemen worden genomen door 
het Europees Parlement, de andere wetten worden gemaakt per regio door de regionale 
parlementen. 

Europa moet zich bezighouden met die bevoegdheden die grensoverschrijdend zijn en niet 
op alle gebieden willen ingrijpen die eigenlijk door de regio’s kunnen en moeten 
gebeuren. 

• Buitenlandse zaken: Alle contacten op diplomatiek vlak. Maar ook één ambassade voor 
alle regio’s die deelnemen aan de Europese Federatie. 

• Binnenlandse zaken: interne veiligheid, georganiseerde misdaadbestrijding, 
terrorisme, justitiële en politiële samenwerking (enkel voor grensoverschrijdende 
zaken) 
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• Defensie en grensbewaking: een Europees verdedigingsleger dat enkel vredesmissies 
doet buiten de Europese Federatie en grensbewaking. 

• Migratie en ontwikkelingshulp: men moet de mensen die men binnenlaat een 
menswaardig bestaan kunnen aanbieden (dus geen armoede) en wie naar hier komt 
moet bereid zijn een bijdrage te leveren aan onze verzorgingsmaatschappij. Gelijktijdig 
hiermee zou er een grote inspanning moeten gedaan worden door het verhogen van de 
bijdragen voor ontwikkelingshulp om die landen te gaan helpen die nu in nood zijn. 
Europa is het zichzelf verplicht om iets te doen voor bv Afrika. En daarenboven lost 
men daarmee veel migratie op. 

• Milieu en energie: milieu, klimaatverandering, bescherming van visbestanden, 
landbouw- en visserij-beleid: voor zover het een impact heeft op het milieu (dus 
stimuleren van bioteelt en niet het sponsoren of subsidiëren van grote 
landbouwbedrijven). Europa moet energie-onafhankelijk worden, volledig 
onafhankelijk van fossiele brandstoffen. 

• Mobiliteit & Transport (binnen de Europese Federatie): snelwegen, hoge 
snelheidstreinen en internationale trein- en luchtverbindingen (bv. het uitwerken van 
een goed Europees treinnet om zoveel mogelijk goederen in containers door treinen te 
laten vervoeren binnen Europa). Eén verkeersreglement en verkeersborden zodat er in 
heel Europa dezelfde regels gelden. Een Europese nummerplaat, één kleur en structuur 
voor alle landen, maar georganiseerd per regio uiteraard. 

• Financiën: om deze structuur te bekostigen moet er een Europese belasting komen 
aanvullend op de regionale belastingen en met een duidelijke vermelding dat het om 
Europees geld gaat. Niet langer bijdragen van de Nationale staten, maar directe 
inkomsten naast directe verantwoordelijkheid.  

• Budgetcontrole en afbouw staatsschuld van deelnemende landen: Europa moet 
controle houden op de uitgaven en inkomsten van de regio’s binnen de staten. Een 
regio, land of Europese Unie die zijn ideeën laat betalen door de toekomstige generatie 
is de naam democratie niet waardig. 

• Monetair beleid: De Euro invoeren moet een verplichting worden voor elk nieuw land 
in de Europese Federatie. De ECB moet onder de controle worden gebracht van het 
Europees parlement. 

• Belastingontduiking of -ontwijking 
• Europese belasting voor bedrijven die in meerdere regio’s een filiaal hebben 
• Economische zaken en mededinging: houdt zich bezig met alle zaken die te maken 

hebben met de Europese economie, zoals handel, industrie, communicatie, ondernemen, 
innovatie, mededinging en consumentenzaken. 

• Sociale zaken: als we de BTW uniform maken en gebruiken om een sociaal beleid te 
voeren, waarbij iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden. Het sociaal beleid zou 
kunnen bestaan uit een Europees Basisinkomen en uit Collectieve 
Arbeidsovereenkomsten. 
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Het Europa dat ons voor ogen staat 

“Het Europa dat ons voor ogen staat, zal geen verbond van natiestaten zijn, en meer 
dan slechts een gemeenschappelijke economische ruimte. Europapolitiek betekent het 
ondersteunen en bevorderen van de regionale politiek, met uiteindelijk een grondwet 
van Europa als een netwerk van vrije regio’s, en dat betekent: de overwinning van de 
ongelijke balans tussen grote en machtige naties enerzijds en kleine en politiek 
machteloze landen anderzijds.” 
WALTER HALLSTEIN, 1964 

Wie heeft de leiding in handen in de Europese Federatie? 

Voor elk van deze beleidsdomeinen komt er een Europees Minister, die voorlopig (tot er 
een Europese Federatie is gecreëerd) nog moet samenwerken met de desbetreffende 
ministers van de deelnemende landen. 

Wij hebben geen president nodig zoals de Verenigde Staten van Amerika, die machtig is 
maar ook weer weinig te zeggen heeft. En we willen al zeker niet een circus zoals de 
verkiezing van de Amerikaanse President. Als we kiezen voor een President van de 
Europese Federatie dan moet die verkiezing gebeuren door het parlement en niet door de 
bevolking. Alle parlementsleden uit alle regio’s kunnen zich kandidaat stellen en 
stemmen. De Minister-President stelt zijn eigen team samen bestaande uit de ministers en 
een beperkt aantal kabinetsleden. Daarna moet dit goedgekeurd worden door het 
parlement. 

Heel belangrijk bij de reorganisatie is dat het parlement de taak krijgt die het verdient: 
het maken van wetten over de eigen beleidsdomeinen en de controle op de beslissingen en 
uitgaven van de Europese ministers en hun administraties. De wetsvoorstellen komen 
dus niet langer van de commissie maar van het parlement. Zo lang er geen echte 
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Europese Federatie is, werken de Europese ministers in een werkgroep samen met de 
nationale ministers van het desbetreffende beleidsdomein. 

Dit houdt in dat de Europese Commissie wordt afgeschaft in zijn huidige vorm en 
vervangen wordt door een beperkt aantal ministers met een eigen administratie, één 
voor elk grensoverschrijdend bevoegdheidsdomein (Noten 18) en een Minister-President. 
Ook de Europese Raad (regeringsleiders) moet worden afgeschaft, omdat het daar gaat 
om de wet van de sterkste, de grootste, de wet van de jungle. Ze onderhandelen dagen en 
als het moet nachten, waarbij de grote landen en de sterke figuren het steeds winnen van 
de anderen. Dit is geen democratie en daarenboven wordt de Europese Raad niet 
gecontroleerd door het parlement. 

De fracties zijn oude partijpolitiek in een nieuw parlement. Het is weer een tendens naar 
particratie, macht verwerven door groepen te vormen waarbij de groep snel belangrijker 
wordt dan de individuen. Omdat ze de democratie niet verbeteren maar eerder afbreken 
en dat ze daarenboven nog eens een extra kost veroorzaken moeten ze afgeschaft worden. 
Fracties dienen enkel om machtsblokken te creëren en dat is dus verder afglijden naar 
dystopia. 

14



5.5 Wat wij nodig hebben, is een mooie nieuwe 
maatschappelijke utopie 

“Stel dat we een grove kam door het Europese continent zouden halen. De nationale 
grenzen zouden in de kam blijven hangen. Die lastige dikke haren zouden we 
verwijderen. De burgers van de Europese regio’s en steden zouden dan een nieuw 
soort Europa “kunnen bouwen: decentraal, regionaal, niet-nationaal, parlementair, 
democratisch, duurzaam en sociaal. Dát Europa is een politiek-institutioneel systeem 
dat precies die samenleving mogelijk maakt waarvan Thomas More ooit droomde: een 
samenleving waarin geest, deugd en gezondheid in een moderne zin in het middelpunt 
staan. Deze postnationale democratie bestaat uit een netwerk van Europese regio’s en 
steden die zich onder de beschermende koepel van een Europese republiek bevinden. 
De burgers van deze republiek staan politiek gezien op voet van gelijkheid.” 

Ulrike Guérot is een in Berlijn gevestigde Duitse politieke denker en 
oprichter en directeur van het European Democracy Lab. In april 2016 
benoemde Donau University Krems Ulrike Guérot tot hoogleraar Europees 
beleid en de studie van democratie. 

De Europese Federatie in de praktijk 
De Europese burgers zullen lid blijven van een bepaalde samenleving of regio, maar 
zullen gelijktijdig ook een Europees eID en paspoort krijgen. Zij zijn burgers van een 
bepaalde regio maar met een Europees paspoort. 

Het is voor de hand liggend dat er voor de Europese Federatie één ambassade komt in 
vervanging van de ambassades van de deelnemende landen (wat een besparing, maar 
hoeveel minder vriendjes die kunnen benoemd worden!). 

Europees Parlement vervangen door Congres 
Het Europees Parlement in zijn huidige vorm wordt afgeschaft en vervangen door het 
Europees Congres. Het Europees Congres is niet langer een direct verkozen niveau maar 
bestaat uit de regio-parlementen, die per regio verkozen worden voor een periode van 5 
jaar. Het is niet nodig dat het congres met al deze mensen samenkomt zoals nu in het 
parlement om te lullen en te stemmen, om niet te spreken over het maandelijks 
verhuiscircus naar Straatsburg. Het belangrijkste orgaan in deze democratie zijn de 
parlementaire commissies van de eigen beleidsdomeinen. Alle bevoegdheden gaan naar 
het regio niveau, behalve voor de negen beleidsdomeinen die beter op Europees niveau 
beslist worden. 
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Parlementaire Commissies 
Aangezien het Parlement vervangen is door het Congres worden de parlementaire 
commissies veranderd in Congres Commissie. In de 9 Congres Commissies (één per 
beleidsdomein) zetelen politici uit alle deelnemende regio’s. Zij vergaderen rond 
agendapunten aangebracht door de Senaat en vergaderen in Straatsburg. Deze 
vergaderingen nemen een werkweek in beslag. De Europese minister is de voorzitter van 
deze commissie. Stemmen over wetsvoorstellen gebeurt later in de regionale 
parlementen, waarbij de stemmen samengeteld worden volgens evenredigheid. Er moet 
niet langer een akkoord zijn van elk parlement. Een wetsvoorstel is aangenomen als er in 
de samengetelde stemmen een gulden meerderheid is bereikt. Eén van de grote voordelen 
van deze Congresvorm is dat lobbying heel veel moeilijker wordt.  

Europese Senaat 
Om te vermijden dat het een senaat van partijen wordt, worden de leden van de 
Europese Senaat door loting aangeduid. De loting gebeurt onder de parlementsleden van 
de verschillende regio-parlementen. Deze loting zal jaarlijks plaatsvinden: het eerste jaar 
worden alle senatoren geloot, daarna wordt elk jaar 20 % van de leden vervangen. Op 
deze manier is er een continue vernieuwing van de leden, maar met behoud van 
continuïteit. Deze Europese Senaat heeft als vaste standplaats Straatsburg. De taken van 
deze senaat worden later besproken in de werkwijze. Ook dient de Senaat in te stemmen 
met belangrijke benoemingen. 

De Euro 
De Euro moet beperkt worden tot die landen die meegaan in de Europese Federatie, 
maar is ook een verplichting voor wie wil meedoen. Hoe kan een minister van financiën 
controle uitoefenen als een land geen deel uitmaakt van de federatie?  
Een ander probleem met de Euro is het gebrek aan democratische controle. In 
tegenstelling tot de Federal Reserve die verantwoording verschuldigd is aan het 
Amerikaanse congres, is de ECB niet aan democratische controle onderworpen. De ECB 
moet dus onder democratische controle komen van het Congres en de Senaat. 
En als de ECB nu sociaal zou worden? Ik zie nu een grote hoop mensen van de ‘elite’ recht 
veren en zwaar protesteren dat dit niet mogelijk is. Waarom niet? De ECB is niet het 
exclusief gebied voor de financiële elite. 

Hoe Europese Verkiezingen organiseren? 
Een eerste stap naar een echte Europese democratie is het gelijke kiesrecht. Iedere burger 
van de Europese Federatie heeft gelijke rechten, die zij uitoefenen via de door hen 
gekozen vertegenwoordigers van hun regio. De regio’s hebben een evenredige 
vertegenwoordiging in het Congres. Voor alle regio’s moet er een stemplicht komen, want 
stemmen is een burgerplicht. Deelnemen aan de verkiezingen is deelnemen als burger 
van een regio. 
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Wie kiest wie in dit nieuwe Europese gebouw? 
Voor het bestuur van gemeenten wordt er een lokaal bestuur gekozen. Alle inwoners van 
een gemeente moeten hun stem uitbrengen, zodat iedereen vertegenwoordigd is in de 
gemeenteraad. De kieskring is de gemeente. 

Ook voor de regio is er een regionale verkiezing van parlementsleden. De kieskring is de 
regio. De regio-parlementsleden maken deel uit van enerzijds het regio-parlement en 
anderzijds stemmen zij ook voor Europese aangelegenheden. Er zijn dus maar twee 
verkiezingen elke 5 jaar: gemeente en regio. De andere verkiezingen gebeuren door de 
verkozen parlementsleden. 

Het congres bestaat uit alle parlementsleden van de deelnemende regio’s.  
De senaat wordt geloot uit alle parlementsleden van de deelnemende regio’s en dit voor 
een periode van één jaar, waarna ze terugkeren naar hun regionaal parlement. 
De Minister-President wordt verkozen door het Congres. Ieder parlementslid uit de 
deelnemende regio’s kan zich kandidaat stellen.  
De Ministers worden door de Minister-President gekozen en voorgedragen aan het 
Congres voor goedkeuring. 
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