
 

Voordracht door Prof. Hendrik VOS op vrijdag 22 april 2022 

 

                 EUROPESE UNIE ‘Van crisis naar crisis’ 

                 ---------------------------------------------------- 
 

 

Vrijdag 22 april kwamen we naar onze vertrouwde feestzaal in de Westrand voor onze eerste 

voordracht van dit jaar. Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de UGent, bracht ons 

een uiteenzetting over de Europese Unie: ‘van crisis naar crisis’. 

 

De Europese politiek is niet evident, hij is zelfs ingewikkeld. 

De laatste jaren krijgen we vooral slecht nieuws te verwerken: de monetaire crisis, de 

vluchtelingencrisis, de Covid-19 pandemie en nu de oorlog in Oekraïne. 

 

De Europese Unie is 70 jaar geleden ontstaan uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal, de EGKS, een samenwerking van zes lidstaten. Later traden meer en meer landen toe, 

zodat de Europese Unie nu bestaat uit 27 lidstaten. 

Na WO II bestond Europa uit vele aparte staatjes waar chaos heerste. De pioniers streefden 

naar één markt waar regels en wetten dezelfde zijn.  

Denken we maar aan de jaren 60 toen het niet mogelijk was boter te kopen in Nederland 

zonder aangifte aan de douane. Tot 2016 was er in ons land slechts één bedrijf dat de post 

mocht verdelen. Eén Europese markt betekent dat de regels en wetten door iedereen moeten 

opgevolgd worden die in de EU een economische activiteit uitoefenen. 

 

 

In een halve eeuw zijn we naar een Europese integratie gegaan: 

- naar een Europese Unie zonder grenzen: geen controle meer van personen(in de 

Schengenzone), kapitaal, goederen en diensten  

- we hebben één markt en vele wetten om alles te regelen 

- we hebben één munt, de euro 

Dit is economisch zeer interessant en er is ook een grote consensus om deze eenheid te 

bereiken. Enkele voorbeelden, in alle lidstaten 

- vind je dezelfde waarschuwing op de sigarettenpakjes 

- moeten de ruitenwissers van een tractor hetzelfde aantal keren op en neer gaan 

- zijn legbatterijen verboden 

- is het speelgoedje in het Kinder Surprise Ei van dezelfde makelij. Deze reglementering 

is er gekomen omdat er in Zweden een baby gestikt was bij het inslikken van het 

speelgoedje. Er is dagen en maanden over gediscussieerd totdat er een consensus 

bereikt werd over de vorm, de afmetingen, de veiligheid enz. 

De Europese Unie streeft naar één markt en wil gelijke regels voor iedereen. Ze houdt zich 

bezig met grote problemen, maar ook met kleine, in onze ogen soms onnozelheden.  

De laatste 25 jaar zijn er heel veel wetten en regels bijgekomen. Alle Europese wetten samen 

beslaan nu reeds 100.000 bladzijden! 

 

 

De Europese Unie is geworden wat ze nu is: één markt, de meest gereguleerde markt ter 

wereld en ondanks de vele kritiek, toch succesvol. In de Europese Unie leven 450 miljoen 



mensen samen, in vrede, ze genieten van een uitgebreide sociale bescherming die nergens 

anders bestaat. We betalen er wel een prijs voor: 

- de lidstaten moeten aan soevereiniteit inboeten 

- kunnen zelf niet alle beslissingen nemen 

- moeten tot comprissen komen. 

Beslissingen moeten genomen worden met unanimiteit, wat quasi onmogelijk is met 27 

landen. 

Over alles verschilt men van mening, zowel bij kleine als bij grote problemen.  Het duurt 

soms lang eer men tot een consensus komt. 

 

 

De landen willen over bepaalde zaken toch ZELF beslissen. We zien dat er geen gezamenlijk 

beleid is over:  

- begroting, lonen, belastingen 

- gezondheidszorg 

- vluchtelingenproblematiek 

- buitenland 

 

De Europese Unie neemt geen standpunt in naar buitenlands beleid, bv. bij de moord op de 

Saoedische journalist in het consulaat in Turkije, een paar jaar geleden. 

 

 

Eén ding is duidelijk: WE RAKEN ELKAAR. Er is samenhang. Maar zijn ook crisissen. 

 

 

Hoe wordt een crisis aangepakt? 

We stellen vast dat wat in één lidstaat gebeurt, gevolgen heeft voor de andere landen: 

- een budgetontsporing kan impact hebben op de andere landen 

- als men belastingontduiking toelaat, betekent dit minder inkomsten in de andere 

landen 

- wie vluchtelingen toelaat of weigert, beïnvloedt het beleid van de anderen. 

Een gezamenlijk beleid is moeilijk want de belangen lopen niet gelijk met als gevolg: veel 

ruzie en discussie. 

Sommige landen WILLEN niet samenwerken, soms MOETEN ze toch. Er heersen zeer 

uiteenlopende meningen tussen de lidstaten, ook bij experten en economen. 

Voor de aanpak van een crisis is geen draaiboek, de Europese Unie zoekt naar 

compromissen.. De lidstaten hebben angst voor de chaos, ze beseffen dat de uitdagingen niet 

meer land per land kunnen aangepakt worden. De crisis MOET opgelost worden, we moeten 

samenwerken, we moeten water bij de wijn doen. Dit besef is de lijm tussen de lidstaten. 

 

De gevolgen van een crisis: 

Europa wint aan macht… 

- Begrotingen moeten voorgelegd worden 

- Banken staan onder toezicht 

- Er is het Coronaherstelfonds 

- Stilaan komt er een gezamenlijke grensbewaking en asielbeleid 

- Er wordt nagedacht over samenwerking op vlak van Defensie. Elk land apart heeft een 

klein budget en investeert dus in het goedkoopste materieel. Uiteindelijk komt dat 

duur uit, terwijl een operationele samenwerking onmogelijk is 

 



De lidstaten worden zich wel bewust van de uitdagingen waarop ze moeten samenwerken. De 

geschiedenis stottert soms, maar gaat niet blind achteruit. 

De uitdagingen zullen opgelost worden met structuren van de 21e eeuw en niet met deze van 

de 19e eeuw. 

 

Andere landen zijn vragende partij om eveneens tot de Europese Unie toe te treden.  

 

De Europese Unie gaat van crisis naar crisis, maar er heerst rust, vrijheid, welvaart. 

 

Na de boeiende uiteenzetting door prof. H. Vos werden een aantal vragen gesteld en werd 

o.m. nog ingezoomd op de oorlog in Oekraïne, de Brexit en de problematiek van het klimaat. 

 

 

We kunnen terugblikken op een boeiende, leerrijke en gezellige namiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


