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vesteringen zeker te stellen, buitenlandse investeerders te interesseren en (dus) een succesvol keynesiaans werkgelegenheidsbeleid te voeren. Hierdoor was de wetgever in de positie om alle binnen
zijn jurisdictie concurrerende ondernemingen een
uniform regime van arbeidsvoorwaarden, milieueisen enzovoort, op te leggen. Voorzover onder deze
voorwaarden de internationale mededingingscapaciteit van de binnenlandse economie überhaupt
een probleem zou worden (zoals bij een chronisch
tekort op de betalingsbalans), bood ten slotte de
wisselkoerspolitiek voldoende additionele correctiemogelijkheden.
Sinds het midden van de jaren zeventig zijn de
nationale staten de controle over hun economische
grenzen geleidelijk aan kwijtgeraakt. De financiële
markten zijn geïnternationaliseerd, het dagelijkse
volume van de grensoverschrijdende financiële
transfers overstijgt vandaag de som van de deviezenreserves van alle nationale banken. De handel
werd zo sterk geliberaliseerd, dat consumenten
vrijwel zonder beperking een wereldwijde keuze
kunnen maken uit goederen en diensten. Binnen
de Europese Unie kunnen ondernemingen zich
vrij vestigen, zonder de toegang tot hun thuismarkt

De grenzen van de politiek in de
open economie

Democratische politiek en kapitalistische economie coëxisteerden tot lang na de Eerste Wereldoorlog in een antagonistische verhouding. Pas na de
crisis van de jaren dertig hebben zich meer eenduidige vormen ontwikkeld. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de politiek geleerd de kapitalistische crises te beheersen en de uitbuiting van de menselijke
arbeidskracht en de natuur te beperken. Dat gebeurde zonder de innovatieve dynamiek van de
markteconomie te verlammen. De opbrengsten
van de kapitalistische groei maakten zelfs uitbreiding van de sociale zekerheid en een stelsel van
marktcorrigerende maatregelen mogelijk, waardoor de tot dan toe ontegenzeggelijk precaire legitimatie van de democratische regeringsvorm zodanig werd versterkt, dat concurrerende vormen aan
het eind van de eeuw niet meer meetelden.
Deze 'democratische verburgerlijking van de kapitalistische economie' kon vooral plaatsvinden bij
de gratie van gegarandeerde controle van de nationale staat over zijn economische buitengrenzen.
Deze controle garandeerde fiscale autonomie,
waardoor het mogelijk was het rendement van in-
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in de waagschaal te stellen. Bovendien liberaliseert
de Europese Unie nu sectoren die voorheen ook na
tionaal van mededinging waren gevrijwaard, zoals
de telecommunicatie, het luchtverkeer, het goede
renverkeer op de weg of de energievoorziening.
Ook zijn de lidstaten aan strikte regels van 'negatie
ve integratie’ onderworpen, die concurrentieverval
sing moeten voorkomen (Scharpf 1996).
De internationalisering van de kapitaalmarkten
maakt nationale overheden tamelijk machteloos
tegen grote werkeloosheid door globalisering. Libe
ralisering van de handel en de vrije vestiging van
ondernemingen verminderden daarbij de mogelijk
heid van de staat en ook de vakbeweging om de uit
buiting van natuur en arbeidskracht door marktre
gulering aan banden te leggen,2 en de mogelijkheid
om een beleid van herverdeling te voeren. De staat
heeft dan nog over het monopolie van legitiem ge
zag, maar beschikt niet langer over het reguleringsmonopolie. Ondernemingen kunnen zich daaraan
onttrekken door grensoverschrijdend aan ‘beleidsshopping’ te doen. Nationale overheden zijn daar
entegen veroordeeld tot beleidsconcurrentie om de
gunst van de mobiele productiefactor en belasting
betaler.
Nu kan tegen deze diagnose het verwijt van ge
neralisering worden ingebracht. Blijft op de kapi
taalmarkten niet, zoals voorheen, het leeuwendeel
van alle beleggingen binnen de nationale grenzen?
Zeker, maar nu oriënteren de verwachte en in de
markt realiseerbare rendementen zich op interna
tionaal niveau. Het is ook waar, dat handelsquoten
in weerwil van globalisering nauwelijks nog groei
en, maar ook dat verandert niets aan het feit, dat de
gezamenlijke industrieproductie en grote delen
van de dienstverlening nu onder grotere mededingingsdruk dan ooit tevoren staan en dat de speel
ruimte voor het afwentelen van belastingen en regulerings- en arbeidskosten veel beperkter is dan
twintig jaar geleden. Inderdaad kan men tegenwer
pen, dat het nu bereikte niveau van de economi
sche globalisering absoluut geen nieuw historisch
fenomeen is. De vóór de Eerste Wereldoorlog en in
de jaren twintig bereikte mate van internationale
integratie van de kapitaalmarkten werd pas weer in
het laatste decennium van de vorige eeuw gehaald
en hetzelfde geldt voor de omvang van de directe
industriële investeringen in het buitenland en de
buitenlandse handel. (Hirst en Thompson 1996).

Dat biedt echter nauwelijks troost: het geïnter
nationaliseerde kapitalisme van de laatste eeuw
heeft enorme rijkdom, grote armoede, snelle groei
en diepe crises voorgebracht - precies zoals door
Marx en Engels is beschreven. Lijdzaamheid was
het devies voor de slachtoffers en de nationale poli
tiek bood nauwelijks beleidsalternatieven aan om
het lot van de economie wezenlijk te beïnvloeden.
De economische crisis van de jaren dertig was de
eerste die zich ook als politieke crisis manifesteer
de, met de opkomst van nazi-Duitsland als catastro
fe van democratische legitimiteit. De productieve
symbiose van de democratische politiek en de kapi
talistische economie werd pas bereikt in de naoor
logse jaren en onder bescherming van controleer
bare economische buitengrenzen. Zij worden pas
nu ernstig op de proef gesteld.
In de neoliberale literatuur over de politieke eco
nomie van de globalisering wordt het opheffen van
de grenzen toegejuicht, omdat beleids- en systeemconcurrentie ongebreidelde overheidsbemoeienis
inperken en de marktvrijheid tegen politieke inter
ventie beschermt (Streit en Mussler 1994). Andere
auteurs zijn van mening dat door het onvermijde
lijke verlies van de nationale beleidsruimte en de
mogelijkheid belastingen te heffen, het einde van
de democratie in zicht is (Cerny 1993; Streeck 1997;
Guéhenno 1994). Weer andere auteurs stellen
daartegen dat het verlies van de nationale politiek
goed te maken is door de uitbreiding van supra
nationale regulering (Leibfried en Pierson 1995).
Die zouden op hun beurt gelegitimeerd kunnen
worden door structuren van een Europese- of ‘kos
mopolitische democratie’ (Held 1993).
De eerste stelling lijkt me onvolledig, want zij
onderschat de welvaartstheoretische betekenis van
marktbeperkende en marktcorrigerende functies
van de natiestaat (Scharpf 1997a). Daarop wil ilc
hier niet nader ingaan. Mijn tegenwerpingen tegen
de tweede en derde stelling zijn van empirische
aard: de tweede lijkt mij te pessimistisch, omdat de
speelruimte voor nationale oplossingen, ondanks
de mondiale concurrentie, niet onderschat mag
worden. Het derde antwoord lijkt mij juist te opti
mistisch omdat het de feitelijke, maar ook de legitimiteitsbarrières van de Europese - en nu pas wer
kelijk internationale - politiek onderschat.
Een inschatting van het probleemoplossend ver
mogen en van de legitimiteitsproblemen van de nab
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wetgevende en fiscale monopolie van de staat.
Maar de doeltreffendheid hangt ook af van de legiti
miteit bij de ‘doelgroep’. In de termen van Max
Weber zal gehoorzaamheid pas bereikt worden als
deze 'de inhoud van het bevel omwille van het be
vel, tot grondbeginsel van gedrag heeft gemaakt’
(Weber 1956, 123). Waar dit geloof aan legitimatie
ontbreekt, blijft de bereidheid om gevolg te geven
aan a f te dwingen en te controleren gedragingen
beperkt - met het gevolg, dat de inzet van sancties
stijgt, terwijl overtredingen, corruptie, belasting
ontduiking en criminaliteit om zich heen grijpen.
Legitimiteit heeft dus zeer reële voordelen en haar
erosie wordt duur betaald. Maar waarop kan het ge
loof in de legitimiteit worden gegrondvest?
Max Weber heeft ‘democratische legitimiteit’
louter als variant van de charismatische, of rationeel-legaal gelimiteerde machtsvormen behandeld
(Weber 1956, 155-157, 172-174). In de tweede helft
van de twintigste eeuw heeft het geloof in de demo
cratische legitimiteit tegen alle concurrentie in
doorgezet en een onbeperkte monopoliepositie be
reikt in de politiektheoretische discussie.3 Als dus
de Europese Unie (en daarna pas alle andere supra
nationale instituties) aan een duurzaam of in elk
geval niet op te heffen democratisch tekort zou lij
den, dan zou dat het normatieve doodvonnis zijn
voor alle hoop op het herwinnen van de kans op
een democratische en sociale vermaatschappelij
king van het kapitalisme op Europees niveau.
Maar op welke wijze kan macht door democratie
worden gelegitimeerd? Het bondigste antwoord le
vert Abraham Lincoln’s trias van ‘government of
the people, by the people and for the people'. In de
democratie van de nationale staat kan de eerste van
deze dimensies - een als politieke gemeenschap
reeds geconstitueerd ‘nationaal volk’ - als een ge
geven aangenomen worden, zodat de democrati
sche discussie zich op de vraag concentreert, onder
welke voorwaarden de beide andere premissen
kunnen worden vervuld. Ze beantwoorden aan het
analytische onderscheid tussen inputgerichte en
outputgerichte versies van democratische legitima
tie. In een feitelijk bestaande en goed functioneren
de democratie zijn beide noodzakelijk en verster
ken zij elkaar, ondanks hun eigen logica.

tionale, Europese (en globale) politiek - een in
schatting die normatief en empirisch correct is wordt echter vertroebeld door het onoverzichtelijke
discours over het zogeheten ‘Europese demo
cratisch tekort'. Sommigen zoeken naar het bestaan
van ‘een Europese demos’ met bijbehorende boven
nationale legitimiteitsgronden (Habermas 1995;
Weiler 1995; Böckenförde 1997). Anderen zijn in
een - optimistischer - discours verwikkeld, waarin
de hoop op formeel geïnstitutionaliseerde vormen
van een ‘kosmopolitische democratie’ wordt gekop
peld aan projecten van maatschappelijke zelfregule
ring (Cohen en Rogers 1992), waarin de idealen en
de praktijk van politieke deliberatie en de capaci
teiten van overleg- en onderhandelingsnetwerken
(Piischas 1994; Benz en Lehmbruch 1996; Joerges
en Neyer 1997) centraal staan. De verscheidenheid
van deze discoursen maakt het noodzakelijk eerst
het thema van deze bijdrage te begrenzen. Ver
volgens zal ik voor het verklaren van de specifieke
legitimatieproblemen van de Europese politiek, een
normatief-analytische verheldering van de funda
menten van de democratische legitimiteit proberen
te geven.2
2 Democratie als methode ter
legitimatie van macht
Om te beginnen laat ik twee zaken buiten beschou
wing. Ten eerste is het hier toegepaste democratie
begrip instrumenteel. Het gaat mij dus niet om de
mocratische participatie als doel op zich (Lindner
1990), maar om de mogelijkheid tot - en de contro
le op - collectief handelen. Ten tweede maak ik on
derscheid tussen het toepassen van ‘democratie’ als
organisatiebeginsel van maatschappelijke interac
ties en het begrip democratie ter legitimatie van
overheidsgezag. Mijn overdenkingen beginnen
met de premisse van de ouderwetse welvaartstheo
rie, dat er een categorie van welvaartsrelevante bij
dragen (of probleemoplossingen) is die noch door
eenzijdig handelen van autonome individuen,
noch door de markt - en zelfs niet door vrijwilliggemeenschappelijk handelen in de burgerlijke
maatschappij - geproduceerd kunnen worden.
Daartoe behoren ook in het bijzonder de regelin
gen die de marlet aan banden leggen respectievelijk
corrigeren, die de kapitalistische economie een so
ciaal gezicht hebben gegeven. Als zij al doel
treffend zijn, berusten zij in laatste instantie op het
b
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lijkt het ook aannemelijk om een meerderheidsvotum als benadering van deze juiste oplossing en daarmee in de zin van Rousseau als manifesta
tie van mijn eigen ‘ware’ voorkeur - te behandelen,
die mij ook bindt wanneer ik eigenlijk anders had
moeten stemmen (Manin 1987). Toch zal in een
normale politieke situatie, waarin de reële voorkeu
ren geen homogeniteit vertonen, ook deze variant
van inputgeoriënteerde legitimatie van de macht
van de meerderheid tot totalitaire ideologie worden
(Offe en Preuss 1991).
Resteert een constructie van een inputgeoriën
teerde grondslag van de ‘meerderheidsmacht’,
wanneer men bij individu en ambtsdrager niet
slechts egoïstische belangen, maar op zijn minst
ten dele® ook op het gemeenschappelijk belang ge
oriënteerde of solidaristische voorkeuren veronder
stelt. Deze aanname schijnt niet bij voorbaat ir
reëel, zelfs niet onder de premissen van het Rational-Choice-beginsel (Brennan 1989; Kirchgässner
1992). Dat veronderstelt op zijn beurt het bestaan
van een gemeenschap waarvan de leden bereid zijn
zich wederkerig door solidaire richtinggeving te la
ten leiden, ook onder condities van normatief indi
vidualisme. Hoe zwaarder de offers wegen die aan
een meerderheidsbesluit vastzitten, des te groter de
noodzaak aan ‘het geloof in de gemeenschap'
(Weber 1956, 237).
Aangezien het hier over normatief-cognitieve
overtuigingen gaat, hoeft de vereiste van een soli
daire gemeenschap niet als vastomlijnde - etnisch
gefundeerde - feitelijkheid verstaan te worden
(Smith 1992). Haar ontwikkeling kan door histori
sche ervaring, door religieuze, culturele of ideologi
sche overtuiging en in zoverre ook door de politiek
beïnvloed en veranderd worden (Neuman 1996).
Maar het is niet de politiek zelf, doch het bewust
zijnsproces bij de adressanten die het legitimeren
de ‘geloof in de gemeenschap’ kan bewerkstelligen.
Waar. zo’n ‘wij-identiteit’ (Elias 1987) bestaat, kun
nen inderdaad voor de legitimatie van politieke be
sluiten op lokaal, regionaal en nationaal niveau
meerderheidsbesluiten volstaan en voldoen. Voor
de Europese Unie geldt uiteraard een geheel ander
verhaal. Het ontbreekt hier nog aan een solidaire
identiteit van Europese burgers (Risse 1997) en
nog meer aan politieke communicatieprocessen en
onderhandelingsstructuren, waardoor een ‘wil van
het volk’ in effectief beleid kan worden vertaald.

Government by the people

Ik begin met de inputgerichte logica. Op grond
daarvan gelden politieke besluiten als legitiem, in
dien en omdat zij op de toestemming van de demos
kunnen worden teruggevoerd. In de woorden van
Carl Schmitt: ‘wat het volk wil, is daarom goed, om
dat het (dat) wil’. Maar wat is ‘goed’ ? Met het Ro
meinse grondbeginsel volenti non fit iniuria laat
zich wellicht de dwangmatige handhaving van
eensgezinde beslissingen rechtvaardigen^, maar zo
gauw men overgaat tot meerderheidsbesluiten,
ontbreekt de individuele toestemming van de dissi
denten. De macht van een vijandig gezinde meer
derheid kan - daarvoor hoeft men zich niet eerst de
Goldhagen-these of het voormalige Joegoslavië te
herinneren - dodelijk voor de minderheid zijn.
Maar zelfs wanneer men niet van vijandig gezinde,
maar van slechts egoïstisch-rationele oriënteringen
uitgaat, laat de analytische democratietheorie zien,
dat de meerderheidregel slechts door aanvaarding
onder streng voorbehoud, niet tot volledig irratio
nele, normatief op geen enkele wijze te verdedigen
uitkomsten leidt (Riker 1982 ).5 Van normatief
dwingende, inputgeoriënteerde legitimiteit (daar
komt het voor fundering van de gehoorzaamheidsplicht op aan) van meerderheidsbeslissingen is pas
sprake, zodra men van een organisch begrip van
het volk uitgaat, of wanneer men homogene voor
keuren aan burgers toedicht. Dergelijke varianten
van de democratietheorie gaan ervan uit, dat de
handelingseenheden van de politiek niet de indivi
duele leden van de gemeenschap zijn maar de klas
se, de beweging, de partij o f zelfs ‘het volk’, aan wie
een gemeenschappelijke wil of in elk geval een ge
meenschappelijk belang wordt toegeschreven. De
normatieve individualist zou natuurlijk, in elk ge
val op deze grond, aan een morele verplichting tot
gehoorzaamheid aan meerderheidsbesluiten nau
welijks boodschap hebben.
Een tweede variant van de inputgeoriënteerde
democratietheorie vooronderstelt objectief homo
gene belangen van de burger.6 Men denke aan de
situatie van een gemeenschappelijke dreiging van
buitenaf, of van een dreigende uitputting van
grondstoffen (Ostrom 1990) o f de waarborg en de
productie van andere ‘gemeenschappelijke goede
ren’. Dan kan men in principe van het bestaan van
een ‘juiste’ oplossing uitgaan, omdat ze voor alle
deelnemers objectief de beste is 7 Maar in dat geval
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identiteit dan ook als een variabele, die een gediffe
rentieerder analyse mogelijk maakt en daarmee het
alles-of-niets-concept van volkssoevereiniteit om
zeilt. De inherente flexibiliteit sluit ook bovennatio
nale legitimiteit niet uit.
Hoe staat het, naast het benoemen van de crite
ria en de grenzen van de outputlegitimatie, met
haar realiseerbaarheid? Aangezien noch bij de le
den van de gemeenschap noch bij de dragers van
het gezag van het openbaar bestuur a priori identie
ke of solidaristische belangen kunnen worden ver
ondersteld, moet het probleemoplossend vermogen
van de politiek steeds tegelijk ook als een uitbuitings- en onderdrukkingspotentieel worden gezien.
Outputgeoriënteerde legitimatie vereist daarom in
stitutionele waarborgen tegen misbruik en een ef
fectieve toepassing van macht ten dienste van het al
gemeen belang. Bovendien zijn garanties tegen evi
dent oneerlijke verdelingseffecten noodzakelijk.
Het is dus niet verwonderlijk dat adequate ‘waarborgmaatregelen’ in de eerste plaats het output
georiënteerde discours beheersen. De argumenten
daarvoor hebben in de Federalist Papers (Coolce
1961) hun klassieke formulering gevonden, maar
de daadwerkelijke rijkdom aan institutionele vor
men van deze waarborgen gaat ver boven de checks
and balances van de democratie in Amerika uit. Ook
in de Britse Westminster-, de Zwitserse Concordan
tie- en de Duitse Bondsdemocratie komt het princi
pe van checks and balances tot uiting in juridisch
gegarandeerde grondrechten, vaak ook een onaf
hankelijk constitutioneel hof, een onafhankelijke
centrale bank, gegarandeerde bevoegdheden voor
sociale partners of kerken, vormen van maatschap
pelijke zelfregulering van door de overheid onder
steunde beroepen en sectoren. Uit deze schier on
overzienbare mozaïek heeft George Tsebelis in een
belangrijke theoretische doorbraak een classificatie
van politieke instituties naar aard en aantal van
‘veto players’ geabstraheerd (Tsebelis 1995). Ik ver
eenvoudig dit schema tot drie9 oorspronkelijk op
zichzelfstaande mechanismen10 om te waarborgen
dat er politieke besluiten worden genomen die op
het algemeen belang zijn georiënteerd.
• geïnstitutionaliseerde mechanismen waarvan de
werking bij het volk ligt; bestuurders zijn direct
of indirect afhankelijk via ofwel de ‘democrati
sche’ input, denk aan algemene verkiezingen en
referenda;

Vanzelfsprekend steunt ook geen enkele natio
nale democratie alleen maar op de inputgeoriënteerde legitimatie door de manifeste wil van het
volk (Scharpf 1970). Overal wordt deze aangevuld
of - zoals in geval van een politiek onafhankelijke
rechtspraak of een centrale bank - vrijwel geheel
verdrongen door outputgeoriënteerde legitimiteitsgronden, die op de ‘de juistheid’ van de op het alge
meen belang en de effectiviteit van beleid gebaseer
de besluiten betrekking hebben. Deze kunnen ook
voor de Europese politiek betekenis hebben. Hier
op wil ik mij nu richten.
Government for the people
In het outputperspectief is de ‘democratie’ zoveel als
govemmentfor the people. Anders gezegd: het criteri
um voor legitimatie behelst de oplossing van ge
meenschappelijke problemen en behartiging van
belangen van de leden van de gemeenschap. Maar
wat zijn ‘gemeenschappelijke belangen’? Wanneer
men hier ook van primair egoïstisch-rationeel geo
riënteerde burgers uitgaat, dan hebben zij hoog
stens een ‘veralgemeniseerbare belangstelling’ voor
de productie van puur collectieve goederen en het
belang van pareto-superieure oplossingen, zolang
niemand daar slechter van wordt. De normatieve
implicatie zou een strikt afgrenzen van de functies
van de staat zijn in de zin van het liberale constitutionalisme (Mü lier 1996). Ruimere grenzen zijn denk
baar als ook de mogelijkheid van verliescompensatie
door schadeloosstelling en inkomensoverdrachten
tot de taak van de overheid wordt gerekend. Het ge
bied van het legitimeerbare handelen wordt dan niet
slechts door het Pareto- maar door het Kaldor-criteriumbepaald (Scharpf 1992; 1997b).
Hiermee is ook outputlegitimatie aangewezen
op een ‘wij’-identiteit, die tenminste bepaalt wie bij
‘wij’ hoort en welke belangen behartigd moeten
worden. De eisen die aan de bindkracht van deze
wij-identiteit worden gesteld, worden zwaarder
naarmate meer offers of een grotere bereidheid tot
herverdeling worden gevraagd. Omgekeerd bete
kent dit dat politieke gemeenschappen met een
zwakke wij-identiteit - bijvoorbeeld de Europese
Unie, maar ook etnisch, religieus of ideologisch
diep verdeelde nationale staten - slechts over een
smalle basis van legitimatie beschikken. Hun ruim
te voor politiek handelen, zeker voor herverdeling,
is beperkt. Het outputperspectief beschouwt de wijb
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lijkheid in een eventueel conflict met regering en
parlement uiteindelijk ook slechts door de geantici
peerde reactie van het publiek en de kiezer verze
kerd is. Formeel onafhankelijke instellingen zijn
bij uitstek gedwongen hun argumenten bij het ne
men van beslissingen zo te laten wortelen in het al
gemeen belang - vooral als zij in conflict raken met
politiek gelegitimeerde instanties - dat zij op steun
van de publieke opinie kunnen rekenen. Hun onaf
hankelijkheid laat zich - in de woorden van een der
grootste Amerikaanse rechters - slechts zo lang
verdedigen als hun beleid ‘the sober second of
thought of the community’ vertegenwoordigt (Bic
kel 1962, 26).
Ook voor de systemen van onderhandelende be
sluitvorming waarin een groot deel van de beleids
ontwikkeling plaatsvindt, is de inbedding in de
openbare politieke discussie van belang. Dergelijke
gremia, onderhandelingen tussen coalitiepartijen,
tussen de federale regering en deelstaten, tussen
regering en de sociale partners en ook tussen de
Amerikaanse president en het Congres of tussen
de president en de premier in de Franse situatie
van cohabitation, staan bloot aan kritiek van ‘inputlegitimiteits’-adepten. Vanuit een oogpunt van outputlegitimiteit zou kritiek pas relevant zijn, als
door eenzijdig handelen voor de leden betere resul
taten bereikt zouden worden.
Indien bruikbare oplossingen alleen door sa
menwerking van formeel zelfstandige eenheden
bereikt kunnen worden, kunnen de uitgesproken
voorkeuren van de leden van elk van de betrokken
eenheden slechts in beperkte mate als criterium
dienen. Zolang geen van de partijen met een over
eenkomst hoeft in te stemmen waarin zij slechter
af is dan bij het mislukken van de onderhandelin
gen, is het onderhandelingsresultaat volgens het
outputperspectief in principe gelegitimeerd. Wat
natuurlijk niet wegneemt, dat er binnen die eenhe
den strijd geleverd kan worden over de vraag of er
niet meer in had gezeten. Maar niets staaft het ver
moeden dat het resultaat voor alle partijen beter ge
weest zou zijn, als alle onderhandelaars aan een
bindend mandaat of controle achteraf van (parle
mentaire) opdrachtgevers gebonden zouden zijn.
De karakteristieke zwakte van onderhandelingssystemen ligt dus niet in de loskoppeling van de
mocratische controle, maar in het gevaar dat de
partijen bij hardnekkig nastreven van de door hen

• mechanismen waarvan de werking op de institu
tionalisering van de uiteenlopend gelegitimeer
de vetoposities berust, die een rol spelen in on
derhandelingen;
• mechanismen waarvan de werking op consensuscriteria berust ten aanzien van het ‘objectief
juiste en noodzakelijke besluiten; deze worden
toevertrouwd aan politiek onafhankelijke en ter
zake deskundige instellingen (bijvoorbeeld
rechtbanken of centrale banken).
De legitimerende werking van het eerste mechanis
me berust feitelijk op Carl J. Friedrichs (1937, 16)
beroemde wet van de ‘anticiperende reactie’. Zo
lang politieke communicatie, betrekking hebbend
op het algemeen belang, aan de openbaarheid
blootstaat, wordt in het bewustzijn van de kiezers
het gewicht versterkt van ‘algemeen belang'-criteria
(Elster 1986; 1991; Habermas 1973; 1992, hfdst.
v in ).11 Een openbare argumentatie versterkt daar
mee tegelijk het risico voor de regering, dat beleid
dat schadelijk is voor het algemeen belang zich bij
de verkiezingsuitslag zou kunnen wreken (Scharpf
z9 9 7 b, 183-193)Dat betekent ook weer niet dat alle politieke be
sluiten een product van openbare deliberatie zou
den moeten zijn. Publieke aandacht is een extreem
smalle basis voor beleidsontwikkeling. Het volstaat
dat een regering in een situatie van onzekerheid op een moment dat zij nog niet kan weten welke
thema’s de oppositie zal aansnijden, welke de me
dia aangrijpen, en welke de kiezer op de verkie
zingsdag nog zullen interesseren - haar politiek
moet bepalen. Maar zolang de kiezer de uitkomst
van de verkiezing kan bepalen, en die uitkomst
door openbare politieke discussie kan worden beïn
vloed, hebben regeringen en meerderheden in het
parlement goede redenen om voor dat beleid te kie
zen, dat in een controversiële openbare discussie
met goede argumenten op basis van het algemeen
belang kan worden verdedigd (Scharpf 1997b, 183
188). Dat sluit ideologisch vertekende en verkeerde
beoordelingen zeker niet uit, maar het opzettelijk
verijdelen van oplossingen die het algemeen be
lang dienen, is in de politiek van constitutioneel-democratische staten toch een zeldzaamheid.
In principe geldt dat ook voor de, niet van verkie
zingen afhankelijke, expertocratie van de rechterlij
ke macht of van de centrale bank, wier onafhanke
b
212

£

m

2 0 0 0 • 27 • 4

F ritz W. S c h a rp f Democratische politiek in een economie zonder grenzen

bindend vermogen van de nationale staat verzwakt,
maar dat is eerder in het voordeel van de subnationale, zoals de Schotse, de Catalaanse of de Vlaamse
identiteiten dan van een nieuwe Europese identi
teit.
Kortom, Europa mist tot op heden de input
georiënteerde legitimatie, en daarmee de principië
le geldigheid van het meerderheidsprincipe. Wie
dus, zoals ongeveer het Duitse Bundesverfassungs
gericht in de beoordeling van het Verdrag van
Maastricht, de inputdimensie van het democratie
begrip sterk accentueert, en daarom een nogal sterk
demos-begrip vooronderstelt, moet dan wel conse
quent niet alleen de democratische legitimiteit van
de huidige Europese Unie ontkennen, maar ook
de kansen op een toekomstige oplossing voor het
Europese democratische tekort met scepsis bezien
(Kielmansegg 1996).

vertegenwoordigde deelbelangen, het mislukken
van de onderhandelingen op de koop toe nemen en
zo het algemeen belang een slechte dienst bewij
zen. Juist tegen dit gevaar biedt de inbedding van
de beraadslagingen in de politieke openbaarheid
een zekere bescherming. Immers, dat dwingt de
deelnemers rekening te houden met negatieve elec
torale sancties.
3 Europese politiek: begrensde legitimiteit
Op dit punt zij de lezer eraan herinnerd, dat in de
nationale politiek goed gemotiveerde inputgeoriënteerde en outputgeoriënteerde legitimatieargumenten, die elkaar wederzijds versterken, naast el
kaar bestaan. Maar wat is nu het gevolg van deze
overwegingen voor de democratische legitimatie
van het beleid van de Europese Unie?
Het ontbreken van inputlegitimatie

Zwakke outputlegitimatie

De Europese politiek moet een inputgeoriënteerde
legitimiteitsbasis ontberen. Dit komt niet primair
door de ontoereikende bevoegdheden van het di
rect gekozen Europese parlement. Ook als dat de
volledige legislatieve en politieke bevoegdheden
van een nationaal parlement zou hebben, zouden
zijn besluiten beslist niet alleen met een verwijzing
naar het meerderheidsprincipe kunnen worden ge
legitimeerd. In dat verband stelde Joseph Weiler de
retorische vraag : ‘wat zou de Denen er eigenlijk, in
het geval van een eventuele aansluiting bij Duits
land, toe kunnen brengen, een meerderheidsvotum in de Bundestag als moreel verplichtend te
zien?’ (Weiler 1996). De burgers uit de Europese
Unie ontbreekt het in elk geval tot nu toe aan die
solidaristische wij-identiteit en aan een pan-Europese politieke openbaarheid, die nodig is voor de le
gitimatie van een meerderheidsvotum - volgens
het maxime ‘the people can do no wrong’(Niedermayer en Sinnot 1995). Daarom gaan ook alle voor
stellen om door de invoering van Europese plebis
cieten met het ‘Europese democratisch tekort’ af te
rekenen (Grande 1996; Zürn 1996) aan het pro
bleem voorbij.
Het is niet waarschijnlijk dat dit snel zou kun
nen veranderen. Bindend Europees nationalisme,
de gebrekkige Europese identiteitsontwikkeling en
het voortbestaan van taalbarrières zijn daarvan de
oorzaken. Nu is het wel zo dat de economische en
institutionele integratie van Europa misschien het

De legitimatie van de Europese politiek is dus
aangewezen op outputgeoriënteerde argumenten,
die bovendien niet kunnen refereren aan de, in
engere zin, ‘democratische’ 12 controlemechanis
men zoals verkiezingen, referenda en openbaar
heid. Ofschoon zwakker dan ze geweest zou zijn
in combinatie met inputgeorienteerde mechanis
men, is ‘outputlegitimiteit’ in Europa niet zonder
betekenis.
Negatieve integratie door autonoom recht. Het minst
omstreden leek tot voor kort de legitimiteit van de
zogenaamde ‘negatieve integratie’. Dat slaat op de
rechtstreeks op de verdragsteksten gebaseerde in
terventies door de Commissie en het Europees Hof
met betrekking tot nationale handelsbarrières en
mededinging (Scharpf 1996). Zeker in de Duitse
juridische discussie werd nogal eens een beroep
gedaan op de ‘boven de bedoeling van de partijen’
uitgaande historische bestemming van Europa of
op een quasi-natuurrechtelijke Europese ‘economi
sche grondwet’ (Ibsen 1972; Behrens 1994). Vol
gens dergelijke interpretaties moeten de principes
van een radicaal marktliberale economische grond
wet zelfs de lidstaten in hun rol van ‘Heren van het
Akkoord’ binden (Mestmäclcer 1994).
Naast de in het proces van de Europese integra
tie mogelijk geworden loskoppeling van het auto
nome recht van de politiek, legt een tweede reeks
b
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den gerekend - moeten de argumenten voor outputlegitimiteit sterker zijn. Daarom is het interes
sant om te zien dat er nu een zekere vertraging op
treedt, tot uiting komend in de praktijk van de
Commissie, in de besluiten van het Hof en heel
duidelijk van de Top van Amsterdam (1997). De li
beralisering van de energiemarkt laat op nationaal
vlak verschillende oplossingen toe, het monopolie
van de post zal niet helemaal aan de mededinging
worden geofferd, de publieke positie van de Duitse
spaarbanken wordt ontzien en hetzelfde geldt voor
de publieke omroep. Kortom: het is niet louter
marktwerking wat de klok slaat, er lijkt nu ruimte
te komen voor een afweging tussen marktvrijheid
en publieke verplichtingen. Een afweging die een
openlijk legitimiteitsconflict zou kunnen vermij
den (Scharpf 1992; 1997b).

van argumenten de nadruk op de zelfstandige legi
timiteit van, uitsluitend naar criteria van op effi
ciëntie georiënteerde, onafhankelijke reguleringscommissies en de centrale bank (Majone 1996).
Dat geldt op het Europese vlak bijvoorbeeld voor
het mededingingstoezicht door de Commissie. En
denk ook aan de argumentatie van het Duitse b v g
in zijn 'pleidooi’ voor politieke onafhankelijkheid
van de (toen nog) toekomstige Europese Centrale
Bank. Daarin werd gesteld dat ‘de garantie van het
in een valuta gesteld vertrouwen’ door een onaf
hankelijke e c b beter gewaarborgd is dan door
‘overheidsorganen, die van hun kant (...) zijn aan
gewezen op de goedkeuring van kort aan het be
wind zijnde politieke autoriteiten’ .T3
Hoe overtuigend pleidooien voor de expertocratie op nationaal vlak ook kunnen zijn, in Europese
context is dat minder het geval, omdat de mogelijk
heden van de democratisch-politieke controle uit
eindelijk veel zwakker zijn. Minister Waigel (Fi
nanciën) zou de wettelijke positie van de Bundes
bank met een gewone parlementaire meerderheid
hebben kunnen ‘veiligstellen’, maar voor een wijzi
ging van de ‘bank’-artilcelen van Maastricht zou een
unanieme verandering van het Verdrag vereist zijn,
die bovendien geratificeerd zou moeten worden
door alle nationale parlementen. Hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor het mededingingsrecht.
Het Europees recht reikt dus weliswaar ver zo
lang zijn expansie door het nationaal recht wordt
ondersteund, maar zonder politieke legitimatie is
het in het geval van een politiek conflict buitenge
woon kwetsbaar. Het risico van zulke conflicten is
bovendien toegenomen, sinds de Commissie mid
den jaren tachtig het Europese mededingingsrecht
ook op ‘sectoren van semi-overheid’ (Mayntz en
Scharpf 1955) van toepassing heeft verklaard. De li
beralisering van de telecommunicatie kon nog met
de stilzwijgende steun van de meeste regeringen
worden bespoedigd, de liberalisering van het lucht
verkeer, het vrachtverkeer en van de elektriciteits
voorziening heeft bij enkele lidstaten al aanzienlij
ke weerstand opgeroepen (Schmidt 1997).
Naarmate mededinging dichterbij het kernge
bied van de door de publieke sector opgebrachte,
gefinancierde of gereguleerde infrastructuur en
dienstverlening komt - die in Duitsland als Da
seinsvorsorge en in Frankrijk als service public tot de
gelegitimeerde functies van de moderne staat wor

Positieve integratie door onderhandelen. Voor ‘positie
ve integratie’ komt meer kijken. De institutionele
voorwaarden, die negatieve integratie bevorderen,
ontbreken ten enenmale. We spreken van positieve
integratie als Europese regels het verlies aan natio
nale regulering compenseren. Zulke regels kun
nen niet alleen door de Commissie en het Hof wor
den ingevoerd en met voorbijgaan aan de politiek
als louter interpretatie van de verdragen worden ge
legitimeerd. Aangezien zij op grond van eerderge
noemde redenen ook niet majoritair gelegitimeerd
kunnen worden, blijft alleen de onderhandelingslegitimatie over. Zoals boven al werd betoogd, meen
ik dat het er hierbij vooral op aankomt of de daad
werkelijk betrokken belangen in de onderhandelin
gen zijn vertegenwoordigd en of de transactiekos
ten laag genoeg kunnen worden gehouden om de
welvaartwinst, die door de uitkomsten van de on
derhandelingen mogelijk werd, ook inderdaad te
realiseren (Scharpf 1997b).
Zeker wat betreft het eerste criterium lijken de
onderhandelingssystemen van de Eu-politiek op
een bijna ideale constructie. Rechtstreeks betrok
ken zijn de directeuren-generaal als bekleders van
een formele vetopositie, want zij hebben nu een
maal het recht van initiatief. Vervolgens de nationa
le ministers, die in de ministerraad een voorgestel
de richtlijn eenstemmig dan wel met gekwalificeer
de meerderheid moeten goedkeuren. En in een toe
nemend aantal gevallen ook de meerderheid van
het Europese parlement. Daarmee zijn de sectorbeb
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de meest zwaarwegende politieke problemen als
gevolg van economische integratie voor de Europe
se verzorgingsstaten niet door Europese oplossin
gen, en al helemaal niet door globale overeenkom
sten in het voordeel van die staten geregeld kunnen
worden.
Het spreken over ‘het Europese democratisch
tekort’ gaat, de argumenten samenvattend, aan de
realiteit van de Europese politiek voorbij. Meerder
heidsbesluitvorming zou inderdaad op normatieve
gronden niet te legitimeren zijn - maar is op het
gebied van positieve integratie ook geen serieuze
optie. Uit een oogpunt van democratische theorie
laten de onderhandelingsresultaten zich zeker zo
goed legitimeren als de resultaten van de praktijk
van beleidsvervlechting in het Duitse federalisme.
Misschien kan de discussie over het democratisch
tekort maar beter op nationaal vlak worden gevoerd
- de politieke gevolgen van het economische keurs
lijf roepen daar nog de meeste legitimiteitsproblemen op.

langen per lidstaat al vertegenwoordigd, nog aange
vuld door de expertgroepen en de ‘comitologie’ die
in het wetgevingstraject geraadpleegd worden. De
hindermacht van deze belangen is zo aanzienlijk,
dat wie zich in zijn belangen geschaad voelt het
proces gemakkelijk kan frustreren. In vergelijking
met de nationale politiek kan, verrassenderwijs,
daarentegen gesteld worden dat de outputlegitimiteit van positieve actie dan ook wel heel groot moet
zijn. De zwakte van de Europese politiek ligt dus
niet zozeer in een legitimiteittekort als wel in haar
geringe handelingsbevoegdheid of, beter gezegd,
in de discrepantie tussen de verwachtingen die aan
de Europese politiek worden gesteld en in haar fei
telijk probleemoplossend vermogen.
Aan deze delegitimerende discrepantie tussen
verwachtingen en institutionele capaciteiten heb
ben verschillende actoren bijgedragen: nationale
politici die bij elke gelegenheid om ‘Europese op
lossingen’ roepen, en visionaire politici die steeds
opnieuw aanzetten voor ‘de grote sprong vooruit’,
wat onder de gegeven omstandigheden toch niet
kan lukken. De Europese Unie, kan men ten slotte
stellen, is voor ‘legitimiteitsgroei’ afhankelijk van
de coöperatieve en oplossingsgerichte instelling
van de leden. Iets preciezer: dat betreft politieke
vraagstukken die op nationaal vlak niet meer en op
het Europese niveau wel kunnen worden verwerkt
(Scharpf 1997). Dit gaat niet alleen om de buiten
landse handelspolitiek en de mededingingspolitiek, maar ook om beslissingen over uniforme pro
ducteisen, die een grotere Europese markt moge
lijk maken. Het potentieel van de gemeenschappe
lijke Europese politiek is daarmee overigens nog
lang niet uitgeput (Scharpf 1996; 1997).
Voorlopig onbereikbaar blijft Europese integra
tie op terreinen waar zwaarwegende belangencon
flicten tussen de economisch hoogontwikkelde en
minder hoogontwikkelde lidstaten te verwachten
zijn, of waar de algemene Europese besluiten dras
tische verschillen in de mutatielcosten tussen de
nationale instituties teweegbrengen. Dat betreft on
gelukkig genoeg juist die beleidsterreinen waarin
op nationaal niveau de pijn van de economische in
tegratie het sterkst voelbaar wordt - namelijk het
werkgelegenheids- en sociaal beleid (Leibfried en
Pierson 1995; Scharpf 1999). Niet dat voortgang
hier onmogelijk is, maar de economische en insti
tutionele belangenconflicten zijn hier zo hevig, dat

4 Democratie van de nationale staat
zonder almacht
De nationale overheden ondervinden externe be
perkingen van hun autonomie. Dat is een pro
bleem voor de inputgeoriënteerde legitimeringsconcepten, die de democratische macht als uitdruk
king van de wil van het volk en manifestatie van de
volkssoevereiniteit definiëren. Het primaat van de
'volkswil’ en soortgelijke concepten laat zich moei
lijk rijmen met beperkte autonomie of gedeeltelijke
juridische vrijheid van handelen (Hindes 1991).
Wat het volk wil is niet alleen per se goed, maar het
moet ook gedaan worden. Vanuit dit perspectief
zouden we ons daarom moeten neerleggen bij het
feit dat de nationale politiek wordt beperkt door de
nieuwe exit-opties van de kapitaalverschaffers, on
dernemers en consumenten en met het juridische
terreinverlies aan Commissie en H of (door negatie
ve integratie). Voor de democratische autonomie
zijn dat niet te compenseren verliezen.
Vanuit het perspectief van outputgeoriënteerde
probleemoplossing daarentegen, is het probleem
van nationaal autonomieverlies irrelevant. Het doet
er minder toe hoe, dan met welk resultaat de poli
tiek een probleem behandelt. Legitimiteit hangt in
dit geval niet a f van populistische toegeeflijkheid,
maar van het probleemoplossend vermogen en de
b
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resultaatverantwoordelijkheid van de politiek. Ver
kiezingsuitslagen kunnen ‘inputgeorienteerd’ wor
den uitgelegd (wil de kiezer het mandaat van de
regering bevestigen of niet?), maar belangrijker
lijkt een ‘outputgeorienteerde’ uitleg te zijn, name
lijk of de kiezer meent dat de regering aan het eind
van haar probleemoplossend vermogen is geko
men. Dat betekent helemaal niet dat in de demo
cratische politiek alleen succes wordt gehonoreerd:
Winston Churchill en zijn regering hebben na
Duinkerken beslist niet aan legitimatie ingeboet,
en ook Helmut Schmidt is eerder versterkt dan ver
zwakt uit de eerste oliecrisis tevoorschijn gekomen.
Democratie veroorlooft niet alleen het varen voor
de wind met lichte bries en stralende zon. Als het
weer verslechtert stijgen de eisen die aan de stuur
man en de manschappen worden gesteld - zou dan
de indruk van hulpeloosheid en handelingsonbe
kwaamheid ontstaan, dan lopen niet alleen kabinet
ten gevaar, maar ook de legitimiteit van het demo
cratische politiek bestel zelf zou kunnen worden
ondergraven.
Daarom moeten crisissymptomen zoals stijgen
de werkeloosheid, een groeiende armoede en kra
kende sociale verzekeringssystemen beslist ernstig
genomen worden. Maar dit zijn primair politieke
uitdagingen, geen democratische crises. De geïn
ternationaliseerde economie getuigt van proble
men en gevaren. Maar zoals landen als Zweden,
Frankrijk, Groot-Brittannië en de vs totaal verschil

lende oplossingen zochten - en vonden - geduren
de de economische wereldcrisis uit de jaren dertig
zonder de democratische legitimatie in gevaar te
brengen, zo moeten ook in moderne crises landen
in staat geacht worden hun eigen politieke ant
woorden op de nieuwe uitdaging van de globalise
ring te ontwikkelen. Voor de legitimatie van het po
litieke systeem komt het er blijkbaar ook niet op
aan of alle sociale verworvenheden van de naoor
logse jaren kunnen worden verdedigd, of dat nieu
we, in de publieke discussie getoetste en geaccep
teerde vormen van maatschappelijke solidariteit en
economische efficiëntie kunnen worden getoetst.
Beslissend is, of het vertrouwen overeind blijft dat,
ten aanzien van dreigend gevaar en ten aanzien van
het gemeenschappelijk belang, al het mogelijke
wordt ondernomen om schade aan de gemeen
schap af te wenden en onvermijdelijke kosten (en
baten) eerlijk te verdelen.
Blijft dit vertrouwen overeind, dan kan ook een
economische wereldcrisis de democratie niet in ge
vaar brengen. Zo niet, dan dreigt niet alleen het
niet herkozen worden van de regeringspartijen,
maar ook de erosie van de politieke legitimiteit.
Met alle gevolgen van dien: van cynische uitbuiting
van het systeem tot gewelddadig protest, en van een
zich passief afkeren van de democratische politiek
tot agressieve radicalisering. De republiek van Weimar fungeert immer als waarschuwing.

Noten
1 Referaat op het Dvpw-congres Demokratie: Eine Kultur des
Western, Bamberg, 14 oktober 1997
2 Het historische voorbeeld hiervoor boden de Verenigde
Staten, waar de individuele staten voor de ‘New-Deal-Revolutie’ in 1937 uit angst voor concurrentie wat betreft de plaats
van vestiging niet de mogelijkheid zagen kinderarbeid te ver
bieden en andere maatregelen ter bescherming van de werk
nemer door te voeren, terwijl na de erkenning van federale
bevoegdheid van het Congres dergelijke maatregelen van eco
nomische regulering federaal konden worden doorgevoerd.
3 Zo bijvoorbeeld Habermas in zijn verhandeling Über den
inneren Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie (Ha
bermas 1996, 293-305).
4 Vanuit radicaal-individualistisch standpunt lijkt ook de
gedwongen intertemporaire zelfverpliditing problematisch
(Elster 1979).
5 Weliswaar kan het probleem van de cyclische instabiliteit

door institutionele waarborgen worden uitgesloten, maar
daardoor wordt de rationaliteit van de zo gestabiliseerde re
sultaten niet groter (Scharpf 1997b, hfst. 7).
6 Dezelfde logica volgt het Verdrag van Maastricht over
het Duitse b v g , wanneer er (met het oog op de nationale de
mocratie) wordt gezegd, dat voor de staten voldoende belang
rijk eigen werkterrein zou moeten overblijven, ‘waarin die
bepaalde staat een door hem gelegitimeerd en gestuurd pro
ces van politieke wilsvorming kan ontplooien en articuleren,
om zo datgene wat de natie - relatief homogeen - geestelijk,
sociaal en politiek verbindt, juridisch tot uitdrukking te
brengen’.
7 Ook voor Rousseau, aan wie gewoonlijk de collectivistische democratietheorie wordt toegeschreven, is er een indi
vidualistische wijze van interpretatie mogelijk in zover men
maar vooropstelt, dat de betrokken individuen dezelfde ‘ob
jectieve’ belangen hebben, omdat ze zich allemaal in dezelf-
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mogelijk maken en het afremmen van politiek handelen.
10 Voor de betekenis van ‘mechanisms’ in de sociale weten
schappen vergelijk Elster (1989, hfst 1; 1989a, viii) en
Scharpf (1997b, hfst. 2).
11 De nabijheid van Elster tot Habermas’ positie is duidelijk,
maar Elsters argument is empirisch bedoeld en normatief
minder pretentieus dan de door Habermas gepostuleerde
uitsluiting van ‘niet veralgemeenbare belangen’ van het, op
waarheid georiënteerde, discours (Habermas 1973,140-162).
12 Om eventuele misverstanden uit te sluiten, moet er aan
worden herinnerd, dat het adjectief ‘democratisch’ niet voor
inputlegitimatie gereserveerd mag worden.
13 Verdrag van 12 oktober 1993, 2 b v r 2134/92 en bv r

de positie (namelijk in een symmetrisch ‘prisinor’s dilemma’
of in de constellatie van een 'assurance game’ bevinden
(Runciman en Sen 1965).
8 Volgens het Condorcet-Jury-Theorem, zou de verkie
zingsuitslag het algemeen belang pas benaderen wanneer bij
divergerende individuele belangen en een convergerende de
finitie van het algemeen belang de individuele kiezers min
der waarschijnlijk zullen stemmen voor het algemeen be
lang.
9 Kaiser (1997) stelt de majoritaire democratie tegenover de
onderhandelingsdemocratie, waarbij hij onderscheid maakt
tussen ‘consociational veto points’, 'delegatory veto points’,
‘expert veto points’ en ‘legislatory veto points’. Deze nuttige
classificatie dekt het hier benadrukte dubbelaspect van het
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