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Samenvatting 

Het onderwerp 
Sinds de eurocrisis in 2010 is losgebarsten, zijn politici van de landen in de 

eurozone een stuk ongeruster dan voorheen over het economisch beleid in 

mede-lidstaten. Een plan van de Italiaanse regering om de pensioenhervorming 

terug te draaien, leidt tot boze reacties in het Nederlandse parlement. Italiaanse 

politici op hun beurt bekritiseren de Duitsers vanwege gebrek aan stimulerend 

begrotingsbeleid. En Duitse politici volgen arbeidsmarkthervormingen in 

Frankrijk op de voet. De crisis liet zien dat wat er in de economie van onze buren 

gebeurt, gevolgen kan hebben voor de eigen economie. In dit onderzoek 

analyseer ik het bestuurlijk systeem waarmee de eurozone invulling geeft aan 

deze wederzijdse afhankelijkheid.  

 

Het bestuur van de eurozone was vóór de crisis relatief eenvoudig. De 

belangrijkste elementen waren: regels voor publieke schuld (maximaal 60% van 

het BNP), voor begrotingstekorten (maximaal 3% van het BNP) en tevens de ‘no 

bailout’ regel. De ‘no bailout’ regel garandeert dat elk land uiteindelijk zelf 

verantwoordelijk is voor de publieke schuld en andere landen niet financieel te 

hulp zullen schieten. Verder geloofde men destijds dat de markten landen 

zouden disciplineren als zij geen gezond economisch beleid zouden voeren.  

 

De crisis liet zien dat dit bestuur veel te simplistisch was en dat de wederzijdse 

afhankelijkheid van landen in de eurozone veel dieper gaat dan gedacht. Tevens 

is gebleken dat de markten landen niet disciplineren bij ongezond beleid, maar 

juist de problemen verergeren. En de regel dat elk land zelf verantwoordelijk is 

voor de eigen schulden bleek uiteindelijk naïef. Griekenland, Cyprus, Spanje, 

Portugal en Ierland kregen financiële hulp en de Europese Centrale Bank moest 

vergaande stappen nemen om verdere escalatie te voorkomen. De voor dit 

onderzoek meest relevante conclusie die getrokken werd, was dat landen in de 

problemen kunnen raken ondanks gezonde begrotingen en overheidsschuld, 

doordat problemen elders in de economie uit de hand lopen. De economische 

groei in sommige lidstaten bleek gestoeld op zwakke fundamenten en macro-

economische onevenwichtigheden, zoals te hoge private schuld of 

verslechterende concurrentiekracht. Als deze niet worden aangepakt, leiden ze 

tot een verlies aan marktvertrouwen en een explosie van publieke schuld als 

resultaat. De eurozone had echter geen enkel effectief mechanisme opgetuigd om 

deze onevenwichtigheden te monitoren en aan te pakken.     

 

Het huidige bestuur van de eurozone is sterk uitgebreid en ziet er totaal anders 

uit. Er werden tal van nieuwe instrumenten opgetuigd in de crisis, met als een 
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van de kerninnovaties de macro-economisch onevenwichtighedenprocedure 

(MEOP). De MEOP kan gezien worden als een gezondheidscan voor economieën. 

Deze bestaat uit een jaarlijkse cyclus waarbij de Europese Commissie onderzoek 

doet naar macro-economische onevenwichtigheden in de economieën van de 

lidstaten en, indien nodig, hier gepast beleid bij aanbeveelt via zogeheten 

landenspecifieke aanbevelingen. De MEOP is onderdeel van het overkoepelende 

Europees Semester voor de coördinatie van economisch en begrotingsbeleid in 

de EU. Met de MEOP kan de Commissie landen aanbevelingen doen om 

hervormingen door te voeren in het belastingsysteem, het pensioenstelsel, de 

regels op de arbeidsmarkt of om de product- en dienstenmarkten te 

liberaliseren. Op papier werkt de MEOP als een escalatieladder, hoe ernstiger de 

onevenwichtigheden hoe dwingender de aanbevelingen. En als er buitensporige 

onevenwichtigheden bij een land worden vastgesteld en het reageert niet 

afdoende op de aanbevelingen, riskeert het land een boete.  

 

De puzzel  

De euro is de enige wereldmunt zonder een centrale staat. In plaats vanuit één 

machtscentrum wordt de euro bestuurd door een diffuse machtsstructuur 

waarbij technocratische procedures zoals de MEOP een belangrijke rol vervullen. 

De euro is ook een relatief jonge munt, waarbij markten haar bestaansrecht en 

eenheid nog testen. Er is continue debat in politieke en academische kring over 

nut en noodzaak van de euro en welke institutionele structuur vereist is voor een 

robuuste muntunie. De effectiviteit van de huidige instrumenten is onzeker. 

Sommigen geloven dat een stabiele munt veel meer beleidsdiscipline nodig heeft 

onder lidstaten en strenge mechanismen om dit te controleren. Anderen zien de 

euro en haar bestuur juist als een aanval op de nationale soevereiniteit en als 

fundamenteel ondemocratisch. Het debat over de MEOP brengt deze 

verscheidenheid aan opvattingen goed naar voren aangezien de aanbevelingen 

raken aan de kerncompetenties van de individuele lidstaten, zoals 

belastingbeleid. Voor de legitimiteit zou het problematisch zijn indien blijkt dat 

de EU beleid opdringt aan lidstaten op deze terreinen. Tegelijkertijd zijn er tal 

van voorstanders die juist wijzen op het gebrek aan effect dat de MEOP op 

landen heeft. Zij zoeken juist naar mogelijkheden om de MEOP te versterken.  

 

In dit onderzoek analyseer ik dit debat en beargumenteer ik dat veel stellingen 

over de effectiviteit, legitimiteit en beleidsinhoud van de MEOP gestoeld zijn op 

een gebrek aan empirische onderbouwing. Daarbij probeer ik invulling te geven 

aan dit empirisch tekort door te bestuderen hoe de MEOP in de praktijk werkt. 

De argumenten inzake het gebrek aan effectiviteit van de MEOP zijn bijvoorbeeld 

vaak gestoeld op de jaarlijkse implementatiescores die weergeven in welke mate 

landen opvolging geven aan de aanbevelingen. Echter, deze scores vertellen in 

feite niet veel over de effectiviteit van de MEOP, aangezien ze niets zeggen over 

de vraag of landen hun beleid aanpassen in reactie op de MEOP of onafhankelijk 
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daarvan. Met andere woorden, implementatiescores laten niet zien of er een 

causaal verband is tussen de aanbeveling en de verandering van beleid in 

lidstaten. Hierdoor kunnen deze scores niet zomaar klakkeloos worden 

overgenomen als basis voor uitspraken over effectiviteit. Dit onderzoek stelt dat 

je eerst moet onderzoeken tot welke effecten de MEOP kan leiden, via welke 

kanalen en onder welke voorwaarden de effecten zich openbaren, voordat er iets 

gezegd kan worden over de normatieve vraag of de MEOP effectief is. Immers, er 

zijn ook helemaal geen maatstaven in het debat om te bepalen wat realistisch is 

als verwachting van een dergelijk instrument.  

 

De aanpak 

Aangezien de MEOP kan helpen om een volgende eurocrisis te voorkomen, is het 

van belang om de effecten van het instrument te onderzoeken. Echter, gezien 

alle bedenkingen die hierboven zijn besproken, zal men ook moeten kijken naar 

de wijze waarop de MEOP invloed uitoefent op lidstaten. Ik wil weten of deze 

uitoefening van druk op lidstaten hiërarchisch is en dus mogelijk problematisch 

vanuit de optiek van legitimiteit. En tot slot is het ook van belang te onderzoeken 

wat de inhoud is van de beleidsaanbevelingen. Met andere woorden, tot welk 

soort hervormingen roept de MEOP eigenlijk op?  

 

Om dit te onderzoeken heb ik de eerste vijf jaar van de werking van de MEOP 

bestudeerd. Deze analyse bestaat uit twee onderdelen: ten eerste een brede 

analyse van de achtergrond en ontwikkeling van de MEOP (hoofdstuk 3), een 

analyse hoe de MEOP op papier werkt en welke instituties en actoren verbonden 

zijn aan de MEOP (hoofdstuk 4) en een analyse van de reikwijdte van de MEOP 

en de ideologische richting van de aanbevelingen (hoofdstuk 5). Het tweede deel 

bestaat uit vijf casussen waarbij de implementatie van aanbevelingen in lidstaten 

wordt onderzocht op basis van kwalitatieve procesanalyse. Deze casussen zijn: 

 Loonindexatie in België (hoofdstuk 6); 

 Liberalisatie van gereguleerde beroepen in Italië (hoofdstuk 7); 

 Segregatie op de arbeidsmarkt in Frankrijk (hoofdstuk 8); 

 De huizenmarkt in Nederland (hoofdstuk 9); 

 Het lopende rekening overschot in Duitsland (hoofdstuk 10). 

 

In alle casussen heb ik het implementatieproces door de jaren heen gevolgd om 

te onderzoeken of en op welke wijze de MEOP invloed uitoefent op het beleid 

van de lidstaten. Elke aanbeveling is onderzocht binnen de economische en 

politieke context van het land en geanalyseerd tegen de achtergrond van het 

intellectuele debat over dit beleidsonderwerp. Dit deel van het onderzoek is 

gebaseerd op grondige documentanalyse en 76 diepte-interviews met de meest 

direct betrokken beleidsmakers.  

 

Het resultaat 
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De meeste critici van de MEOP hebben vooral gekeken naar het directe effect dat 

het instrument uitoefent op verandering in beleid. Als men dit als 

basisuitgangspunt neemt, is het begrijpelijk waarom velen teleurgesteld zijn 

over het effect dat de MEOP op landen heeft. Dit onderzoek brengt enige nuance 

aan op deze stelling, maar ondersteunt het argument dat de capaciteiten voor 

directe beleidsbeïnvloeding redelijk beperkt zijn. Er zijn voorbeelden waarbij 

sprake is van beleidsaanpassingen, maar de invloed van de MEOP is dan wel 

afhankelijk van andere factoren, zoals marktdruk of binnenlandse politiek. De 

MEOP kan een factor van betekenis zijn bij hervormingen, maar is over het 

algemeen niet de meest bepalende factor. De analyse laat zien dat effecten zich 

vooral openbaren binnen het ambtelijke domein. Voor nationale parlementen is 

het vrij eenvoudig om de aanbevelingen te negeren. Immers, de aanbevelingen 

geven vaak geen aanleiding tot debat, omdat ze algemeen zijn en geen nieuwe 

informatie bevatten. Tevens is niet altijd duidelijk waarom de EU op deze 

beleidsterreinen een relevante actor zou zijn.  

 

In het geval van België zijn de directe effecten van de MEOP nog het meest 

zichtbaar. Beleidsmakers in België stelden dat de aanbevelingen een serieuze 

factor van betekenis waren bij de uiteindelijke hervorming van het systeem voor 

loonindexatie. De verklaring hiervoor is onder meer dat de Europese Commissie 

in België in hoog aanzien staat, haar autoriteit wordt gerespecteerd, met name 

door de regering van Michel die graag hervormingsgezindheid wilde uitstralen.  

 

Vanuit een breder perspectief dan alleen het kijken naar het directe effect 

worden de beïnvloedingsmogelijkheden van de MEOP prominenter. 

Binnenlandse politieke factoren zijn doorslaggevender voor het uiteindelijke 

doorvoeren van een hervorming, maar in het proces dat daaraan vooraf gaat, kan 

de MEOP van invloed zijn. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de perceptie van 

het probleem en het belang dat aan het oplossen van het probleem wordt 

gehecht. In vier van de vijf casussen gaat het in de kern over het problematiseren 

van een onderwerp. In Nederland was de rol van de aanbeveling om er op te 

wijzen dat de reeds genomen maatregelen inzake de hypotheekmarkt 

onvoldoende waren. Dit terwijl de Nederlandse regering beargumenteerde 

voldoende ingegrepen te hebben en dat de huizenmarkt nu vooral rust nodig 

had. In Duitsland ging het om het doorbreken van het beeld dat het overschot op 

de lopende rekening vooral een reflectie is van Duitslands’ sterke positie op de 

exportmarkt en manieren om het op te lossen als aanval op Duitslands’ 

concurrentiekracht.  

 

Dit soort nationale denkbeelden kunnen diep geworteld zijn, zoals in België waar 

het loonindexatiesysteem wordt gezien als één van de pijlers van het sociale 

stelsel waar beleidsmakers vooral vanaf moet blijven. In Italië was het van 

belang om te blijven hameren op verdere hervorming van de gereguleerde 
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beroepenmarkt. Een dergelijke hervorming brengt politiek nadeel met zich mee 

voor politici en slechts diffuse voordelen op de langere termijn. Kortom, niet een 

heel aanlokkelijk perspectief voor politici. Alleen in Frankrijk ging de 

aanbeveling niet over het problematiseren van een onderwerp, aangezien 

segregatie op de arbeidsmarkt een voor de hand liggend en algemeen 

geaccepteerd probleem is. Tegelijkertijd probeerde de Commissie ook in deze 

casus één onderbelicht element te problematiseren, namelijk het probleem van 

de extreem korte contracten.  

 

De effecten van de MEOP blijken veelal cognitief in plaats van direct: de MEOP 

helpt in het vormen van een beleidsframe. Het feit dat de Commissie haar 

analyse presenteert op basis van grondige procedurele waarborgen en gesteund 

wordt door een grote meerderheid van lidstaten geeft autoriteit aan de 

argumenten. De MEOP is een middel om bepaalde economische denkbeelden 

over beleid mainstream te maken. Lidstaten worden geconfronteerd met een 

Europese manier van denken over beleidsonderwerpen. Neem de Duitse casus: 

als er alleen naar de implementatie van aanbevelingen gekeken wordt, lijkt de 

MEOP niet tot veel effecten te leiden. Echter, door de jaren heen is de manier 

waarop over het probleem van lopende rekeningoverschotten wordt gesproken 

stevig veranderd, zowel in de Europese beleidswereld als in de Duitse. De MEOP 

dwong tevens de Duitse beleidsmakers om hun stellingen goed te onderbouwen. 

Deze beleidsmakers waren het vaak niet eens over de precieze analyse en 

moesten binnen het raamwerk van de MEOP tot een gemeenschappelijke visie 

komen. Ondanks het feit dat niet iedereen in Duitsland overtuigd was van de 

argumenten van de Commissie en ondanks het feit dat de aanbeveling niet altijd 

uitvoerig in het parlement werd besproken, werd in alle interviews die ik 

Duitsland heb gehouden, beaamd dat de discussie sterk veranderd is. Of de 

verandering in het beleidsframe zich ook vertaalt in daadwerkelijke aanpassing 

van het beleid is afhankelijk van binnenlands politieke factoren.  

 

De analyse ten aanzien van de onderzoeksvraag over hiërarchie laat zien dat de 

MEOP niet dermate dwingend is dat zij leidt tot een verstoring in de 

verhoudingen van het democratisch stelsel tussen regering en volk. De MEOP 

dwingt landen geen beleid op en de rol van sancties is niet erg geloofwaardig. 

Wat de MEOP wel doet, is het verhogen van de politieke kosten bij een gebrek 

aan actie. De MEOP geeft een signaal af dat zaken aangepakt moeten worden. 

Maar of dit signaal gevoeld wordt als het onder druk zetten van landen is 

afhankelijk van het binnenlandse politieke sentiment en van de rol van de markt. 

Voor sommige regeringen kan een signaal vanuit Brussel dat het niet goed gaat 

met hervormingen behoorlijk vervelend zijn, voor anderen maakt het weinig uit. 

Als markten bezorgd zijn over een land willen politici negatieve signalen uit 

Brussel voorkomen omdat deze tot oplopende rentes kunnen leiden. Echter, over 

het algemeen werkt de MEOP vooral via de kracht van het argument. 
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Bureaucratische stappen, zoals escalatie binnen de procedure, maken over het 

algemeen weinig indruk op nationale beleidsmakers. De MEOP werkt niet op 

fundamenteel andere wijze in Italië als in Duitsland, ondanks het feit dat Italië 

dichter bij de sanctieprocedure zit, gegeven de buitensporige 

onevenwichtigheden in het land.   

 

Het non-hiërarchische karakter van de MEOP heeft zich door de jaren gevormd 

als gevolg van bewust gemaakte keuzes door de Europese Commissie. 

Bijvoorbeeld de keuze om te focussen op betrokkenheid van en interactie met 

lidstaten. Dit onderzoek laat zien dat dergelijke keuzes niet volledig vanuit de 

Commissie zelf kwamen. Leden van de Raad protesteerden tegen de rigide 

houding die de Commissie aanvankelijk innam en claimden meer ruimte en 

flexibiliteit. Een andere keuze die het karakter van de MEOP vorm heeft gegeven 

is het feit dat de Commissie zo veel lidstaten onder de procedure heeft geplaatst 

en 81% (eigen berekening) van de totale aanbevelingen onder de procedure 

heeft geschaard. Omdat hierdoor de reikwijdte van de MEOP zo groot is 

geworden zien actoren geen daadwerkelijk verschil meer tussen een MEOP 

aanbeveling en een algemene Semester aanbeveling. In theorie zou een 

aanbeveling gekoppeld aan de MEOP meer gewicht in de schaal moeten leggen 

dan een gewone Semester aanbeveling. Dit politieke gewicht is minder als 

vrijwel alles en iedereen onder de procedure valt. Als de Commissie ervoor had 

gekozen om slechts enkele landen en slechts een paar thema’s onder de MEOP te 

laten vallen, dan was het signaal dat hiervan uitging een stuk krachtiger geweest 

en was de procedure ook meer hiërarchisch van karakter.  

 

Gezien dit zeer brede karakter van de MEOP is het erg lastig om een oordeel te 

vellen over de beleidsinhoud van het instrument. De MEOP wordt niet bestuurd 

op basis van een duidelijk afgebakende economische logica. De formulering van 

de aanbevelingen is – wederom – afhankelijk van binnenlands politieke factoren 

en de gebruikte terminologie heeft hierdoor geen eenduidige betekenis, omdat 

deze per land kan verschillen. In sommige beleidsvelden kan men een 

overkoepelend beleidsframe identificeren, zoals het flexisecurity frame bij 

aanbevelingen op de arbeidsmarkt. Men kan ook een trend waarnemen waarbij 

een steeds groter aandeel van de aanbevelingen een sociaal karakter heeft. Maar 

verdergaande kwalificaties blijken moeilijk te staven met gedegen empirisch 

bewijs. Er is dus ook geen grond voor het bestempelen van de MEOP als 

neoliberaal instrument.  

 

Reflecties 

De effecten, de beleidsinhoud en het non-hiërarchische karakter van de MEOP 

verschillen dus per politieke context. Alhoewel het een zeer technocratische 

procedure betreft, moet de Commissie in de uitvoering constant rekening 

houden met politieke factoren. Het onderzoek laat ook zien dat er een reëel en 
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legitiem verschil van inzicht bestaat tussen Europese en nationale actoren over 

nut en noodzaak van een aanbeveling, het tempo van implementatie, het gebruik 

van indicatoren in de analyse, oordelen over de mate van vooruitgang die er is 

geboekt, en of dit überhaupt een thema is waarbij een Europese dimensie 

aanwezig is en de EU dus een legitieme actor in het debat. Zelfs als de Commissie 

volledig gelijk heeft in het wijzen op bepaalde zaken, wordt er verschillend over 

gedacht of ze dit wel moet doen, omdat haar betrokkenheid in gevoelige 

debatten contraproductief kan werken voor diegenen die graag een hervorming 

door willen voeren. Deze hervormers verzwijgen vaak bewust de rol van de 

Commissie in het publieke debat, aangezien de EU een makkelijk doelwit is voor 

belangengroepen of oppositiepartijen. Het beeld van Europa als ‘de politieman’ 

of als ‘buitenlandse inmenging’ kan zeer overtuigend zijn. 

 

Het voorgaande argument betekent niet dat we maar moeten stoppen met de 

MEOP, maar het waarschuwt wel voor het introduceren van meer hiërarchische 

elementen in de MEOP. We kunnen niet zomaar aannemen dat het opvoeren van 

de druk op landen via de MEOP ook gaat leiden tot meer resultaat. Verder 

kunnen we er niet zomaar vanuit gaan dat de kennis van de Commissie superieur 

is aan die van de lidstaat en dat de implementatie van hervormingen slechts 

gehinderd wordt door klassiek politiek-economische obstakels, zoals 

belangengroepen die overtuigd, gedwongen of gekocht moeten worden. Vaak 

gaan hervormingen gepaard met grote strategische onzekerheid. Dit onderzoek 

laat niet alleen zien dat de MEOP niet zo hiërarchisch is, maar ook dat hiërarchie 

in de MEOP problematisch kan zijn aangezien het zich slecht verhoudt tot 

strategische onzekerheid op nationaal niveau. Dit is een belangrijk argument als 

we het over de effectiviteit van de MEOP hebben. Zij die in het debat 

beargumenteren dat de MEOP ineffectief is, doen dit vaak met in het achterhoofd 

bepaalde ideeën over wat een muntunie nodig heeft aan sturing op 

sociaaleconomisch terrein. Hierarchisch sturen vanuit de EU kan leiden tot 

legitimiteitsproblemen die uiteindelijk weer terugslaan op de effectiviteit.  

 

Het laatste hoofdstuk in het onderzoek beargumenteert dat het niet op voorhand 

duidelijk is dat een sterkere grip op nationaal beleid door de EU essentieel is 

voor een stabiele muntunie. Er zijn andere methoden om de muntunie te 

verstevigen die het ook toestaan om simpelweg de grenzen te accepteren van 

wat een instrument als de MEOP uiteindelijk kan bereiken. Als we kunnen 

vaststellen dat de MEOP vooral werkt via de kracht van het argument, dan 

moeten we precies dat element verstevigen om te komen tot een effectievere 

procedure.   


