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De economische crisis die begon in 2008 heeft niet alleen de financiële sector en de reële 

economie beïnvloed, maar heeft ook tot forse aanpassingen geleid op het gebied van 

financieel en economisch toezicht. Binnen de Europese Unie (EU) bijvoorbeeld was het 

duidelijk geworden dat de bestaande toezicht- en nalevingmechanismen op dit gebied 

niet effectief genoeg hadden gefunctioneerd. Het Stabiliteits- en Groeipact, het 

mechanisme dat dient om buitensporige tekorten van EU-lidstaten te voorkomen en zo 

nodig te corrigeren, had zijn doel niet weten te bereiken. Maar ook de samenwerking van 

financieel toezichthouders schoot tekort bij het overzien van multinationale financiële 

instellingen. De tekortkomingen die werden blootgelegd als gevolg van de crisis hebben 

dan ook geleid tot belangrijke hervormingen, zoals een grotere rol voor de Europese 

Commissie, strengere toezicht mechanismen en zwaardere sancties in geval van niet-

naleving van de regels. 

Deze aanpassingen zijn opmerkelijk in het licht van de trend in de afgelopen 

decennia binnen het toezichtbeleid van de Europese Commissie op het gebied van de 

Interne Markt. Hier bestaat sinds jaar en dag een zeer sterk nalevingmechanisme in de 

vorm van de inbreukprocedures (artikel 258 – 260 WVEU), waar de Commissie 

“ongehoorzame lidstaten” voor het hof kan dagen en kan vragen om het opleggen van 

sancties. Echter, de laatste jaren zijn juist diverse nieuwe, alternatieve procedures 

geïntroduceerd die eveneens tot doel hebben de naleving van Interne Markt-regels te 

vergroten. Deze nieuwere procedures zijn van een zachter karakter dan de 

inbreukprocedures, en maken gebruik van methoden zoals toegenomen transparantie en 

dialoog, peer review, het zwartmaken of juist ophemelen van bepaalde lidstaten, enzovoort. 

Hierbij wordt dus niet gegrepen naar hardere methoden zoals juridische procedures of 

het opleggen van boetes.  

Niet alleen binnen de EU, maar ook in internationale organisaties in het 

algemeen zijn er grote verschillen tussen de manieren waarop wordt getracht naleving 

van de regels van de organisatie te bewerkstelligen of in ieder geval te bevorderen. Het is 

dan ook interessant om te onderzoeken in hoeverre deze verschillende soorten harde en 

zachte mechanismen in staat zijn om op effectieve wijze naleving van de regels te 

bewerkstelligen. In dit proefschrift wordt daarom de vraag gesteld: Hoe effectief zijn de 



Europese inbreukprocedures in vergelijking met andere nalevingmechanismen in zowel de EU als in 

andere internationale organisaties? 

Vier verschillende internationale organisaties worden onder de loep genomen om 

een antwoord te kunnen geven op deze vraag: de EU, de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF). Deze organisaties zijn in zekere zin vergelijkbaar 

omdat zij soortgelijke procedures hanteren om toe te zien op de naleving van de vanuit 

de organisatie geldende regels op het gebied van economisch en financieel recht. Op 

institutioneel en inhoudelijk vlak bestaan uiteraard ook grote verschillen tussen de vier 

organisaties. Om tot een zinvolle vergelijking te komen wordt in dit proefschrift een 

analytisch raamwerk ontwikkeld waarmee de effectiviteit van de diverse mechanismen 

kan worden geëvalueerd. Dit raamwerk is gebaseerd op een piramidevormig model dat 

de diverse stadia van een nalevingmechanisme weergeeft. De piramide toont hoe een 

mechanisme vanuit een zachte basis geleidelijk aan gebruik kan maken van in 

toenemende mate hardere nalevingmethoden, met uiteindelijk de toepassing van sancties 

als ultieme mogelijkheid in het hardste stadium. 

Effectiviteit wordt gedefinieerd als de mate waarin een bepaald vooraf gesteld 

doel wordt behaald; het doel van een nalevingmechanisme is immers ervoor te zorgen 

dat de lidstaten zich houden aan de regels van de organisatie. Voortbouwend op de 

politicologische management en enforcement theorieën komen twee elementen naar voren die 

van belang zijn bij het bepalen van de keuze voor een bepaald type nalevingmechanisme: 

1. het karakter van de onderliggende verplichtingen die nageleefd dienen te worden (deze 

kunnen ofwel zacht en juridisch niet verbindend, ofwel hard en juridisch verbindend 

zijn), en 2. de oorzaak voor de niet-naleving van de regels (is het een expliciete en 

doelbewuste ongehoorzaamheid, of is dit onbedoeld?). Een nalevingmechanisme dat 

toeziet op naleving van bepaalde regels moet passen bij deze twee elementen. Om nu de 

effectiviteit van een dergelijk mechanisme te evalueren, moet volgens het ontwikkelde 

analytisch raamwerk een aantal vragen worden beantwoord: welk gedrag wordt verwacht 

van een lidstaat, wat is het karakter van de onderliggende verplichtingen, wanneer wordt 

een lidstaat als ongehoorzaam gezien en wat is de oorzaak van dit ongehoorzame gedrag? 

In eerste instantie worden deze vragen beschouwd voor een aantal mechanismen 

in de EU. Allereerst de inbreukprocedures zelf - het basismechanisme waarmee de 

overige procedures binnen en buiten de EU vergeleken worden. Dit mechanisme zelf 

kent verschillende stadia, die naarmate de procedure verder vordert toenemen in 



hardheid en uiteindelijk tot het opleggen van boetes kan leiden. Vervolgens drie meer 

recent geïntroduceerde, alternatieve procedures: het Scorebord voor de Interne Markt 

(IMS), een peer review mechanisme; SOLVIT, een alternatief 

conflictbeslechtingsmechanisme; en EU Pilot, een zacht systeem dat functioneert als 

voorportaal van de inbreukprocedures en werkt op basis van dialoog en een zekere mate 

van openheid tussen de verschillende partijen.  

Het blijkt, na analyse van de procedures en beantwoording van de vier 

voornoemde vragen, dat de inbreukprocedures behoorlijk effectief functioneren. De 

inbreukprocedures zijn door de jaren heen harder geworden van karakter, onder andere 

zichtbaar in bijvoorbeeld de introductie van boetes. Dit leidde ertoe dat een steeds groter 

aantal zaken snel wordt opgelost in de vroege, zachte stadia van de procedure. Hier ziet 

men de invloed van de wetenschap dat een harde procedure bestaat, en ook 

daadwerkelijk wordt toegepast. Het idee is dat als een lidstaat niet zijn gedrag aanpast in 

de vroege stadia, deze de harde kant niet zal ontlopen. Het is dus beter om het gedrag 

aan te passen dan juridische procedures of boetes te riskeren.  

De drie nieuwere alternatieve procedures versterken dit beeld. Deze 

mechanismen bieden een alternatieve route om op een relatief goedkope, snelle manier te 

komen tot een oplossing voor een nalevingprobleem. De effectiviteit van de systemen 

blijkt onder meer uit de succesratio’s van deze mechanismen, alsook de gelijktijdige 

zichtbare afname van het aantal inbreukprocedures. Een verklaring voor de effectieve 

werking van zowel de oorspronkelijke inbreukprocedures als de alternatieve 

mechanismen kan worden gevonden in de wisselwerking tussen de harde en de zachtere 

mechanismen.  

Als nu de werking van de Europese procedures vergeleken wordt met die in 

andere internationale organisaties, wint deze verklaring aan kracht. Uit de analyse blijkt 

dat twee elementen een cruciale rol spelen als men een lidstaat wil dwingen zich te 

houden aan de regels van de internationale organisatie: 1. Het karakter van de 

onderliggende verplichtingen moet aansluiten bij het type nalevingmechanisme, en 2. De 

mogelijkheid tot een wisselwerking tussen de verschillende type mechanismen binnen 

een organisatie.  

De OESO kent voornamelijk zachte verplichtingen. Het doel van het peer review 

type nalevingmechanisme in deze organisatie is dan ook niet zozeer het dwingen tot 

naleving. Het werk van de OESO concentreert zich veeleer op het beïnvloeden van het 

gedrag van de lidstaten en door middel van het uitwisselen van informatie, transparantie 



en het uitvoeren van kwalitatief hoogstaande analyses deze lidstaten in de gewenste 

richting te duwen. Hier is een duidelijke gelijkenis te zien met de zachte karakters van de 

procedures en de onderliggende verplichtingen.  

De WTO heeft twee typen mechanismen, een relatief hard 

geschilbeslechtingssysteem (de zogenaamde Dispute Settlement Understanding ) en een 

zacht peer review systeem à la OESO (het Trade Policy Review Mechanism – TPRM). Binnen 

de WTO bestaat echter een slechte wisselwerking tussen deze twee systemen, waarbij 

bovendien een mismatch bestaat tussen het zachte TPRM en de harde verplichtingen waar 

het op toeziet. Bij de WTO is het vooral het zachte TPRM mechanisme dat onder deze 

twee tekortkomingen lijdt, en daardoor ineffectief is.  

Het IMF, als laatste, kent problemen van een andere orde. Hier zijn alle 

ingrediënten aanwezig voor een goede wisselwerking tussen bestaande harde en zachte 

mechanismen, waar echter meer gebruik van zou kunnen worden gemaakt. Vooral de 

artikel IV consultaties ontberen een harde toezichtkant die de preventieve werking kan 

verbeteren. Er is daarbij weinig tot geen wisselwerking met het harde mechanisme dat 

wel bestaat in de vorm van de Balance of Payment programma’s.  

Uit de analyse in dit proefschrift blijkt dat de Europese inbreukprocedures samen 

met de alternatieve mechanismen een effectieve manier vormen om ervoor te zorgen dat 

lidstaten zich houden aan hun verplichtingen. Het is duidelijk geworden dat, ten eerste, 

zachte procedures een essentiële rol spelen, ook als de onderliggende verplichtingen van 

een harder karakter zijn. Het is relatief ineffectief om enkel een hard mechanisme in te 

zetten om naleving te bewerkstelligen, zeker indien er geen sprake is van doelbewuste 

ongehoorzaamheid. Ten tweede, een hard back-up mechanisme versterkt de rol van de 

zachte procedures. Lidstaten zijn eerder geneigd om hun gedrag aan te passen als ze 

weten dat er uiteindelijk een hard en potentieel kostbaar instrument ingezet gaat worden 

in de vorm van juridische procedures en eventuele boetes. Ten derde, en volgend uit de 

vorige twee punten, het is belangrijk dat een wisselwerking wordt mogelijk gemaakt 

tussen de verschillende procedures binnen een organisatie om het volle potentieel van 

zachte en harde nalevingmechanismes te bereiken. 

 


