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1. Inleiding 
 
Binnen de Europese Unie ‘delen’ staten in toenemende mate hun macht met 
subnationale en supranationale actoren (Hooghe en Marks, 2001; Marks, 1997). 
Alhoewel dit fenomeen gemeenzaam met één enkele term – multi-level governance 
met name – wordt benoemd, vertoont het heel wat variaties in de verschillende 
lidstaten van de EU. Enerzijds genereert de Europese integratie in grote lijnen 
dezelfde druk ten aanzien van alle lidstaten. Anderzijds variëren de binnenlandse 
verschuivingen van macht en bevoegdheden over de verschillende beleidsniveaus 
sterk van land tot land (Bullmann, 1997; Hooghe en Marks, 2001). Bovendien 
verschilt de impact van de Europese integratie of de manier waarop met de door de 
integratie gegenereerde druk omgegaan wordt van lidstaat tot lidstaat. 
 
Wat België betreft, was (en is) de centrale staat zowel onderworpen aan het Europese 
integratieproces als aan het interne federaliseringsproces. Ondanks hun uiteenlopende 
oorzaken en relatief onafhankelijke paden van ontwikkeling, interfereerden beide 
processen met elkaar en creëerden zodoende een wederzijdse aanpassingsdruk. Aan 
de ene kant ontstond er een druk van benedenuit om de Europese institutionele 
architectuur aan te passen aan het ontstaan van een Third Level binnen het Europese 
politieke systeem1. Dit omvatte onder meer eisen voor een verbetering van de 
regionale toegang tot de Europese besluitvorming. Aan de andere kant is er sprake 
van een druk van bovenaf. Het Europese integratieproces bracht immers specifieke 
uitdagingen met zich mee voor het Belgische federalisme en in het bijzonder voor de 
relaties tussen de federale en de ‘regionale’ overheden. Omdat het milieubeleid een 
sterk geëuropeaniseerde en geregionaliseerde materie vormt, hadden en hebben deze 
ontwikkelingen aanzienlijke gevolgen voor de betrokkenheid van het Vlaamse 
Gewest bij de Europese (en multilaterale) besluitvorming en de binnenlandse 
voorbereidende besluitvorming.     
 
Deze paper beoogt de huidige Belgische en Vlaamse interacties in het domein van het 
Europese milieubeleid te analyseren en te verklaren. We stellen ons hier de vraag of 
we het geheel van beleidsgerichte interacties tussen de publieke actoren op het 
regionale, nationale en Europese niveau met betrekking tot de totstandkoming van het 
Europese milieubeleid het best kan begrepen worden vanuit een multi-level 
governance perspectief dan wel vanuit een state-centric of liberal 
intergovernmentalist perspectief (Hooghe en Marks, 2001; Marks, Hooghe en Blank, 
1996; Moravcsik, 1993, 1998) en waarom dit zo is. De paper behandelt niet alle 
aspecten van deze twee modellen van Europese integratie, maar richt de aandacht op 
hun stellingen omtrent de routes van belangenbehartiging of invloedskanalen en de 
verdeling van de macht over de verschillende binnenlandse beleidsniveaus. We 
onderzoeken daarom of de behartiging van de Vlaamse belangen bij de EU 

                                                 
1 Het Europese beleidsniveau vormt dan de First Level en het nationale beleidsniveau – de lidstaten 
– de Second Level. 
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grotendeels via de Belgische staat (de federale overheid) of grotendeels onafhankelijk 
van de federale overheid verloopt (direct). Ook bekijken we of de nationale 
bestuurslaag al dan niet in belangrijke mate macht en invloed deelt met de regionale 
bestuurslaag voor wat de Belgische bijdrage tot de Europese besluitvorming betreft. 
 
Om deze praktijken te analyseren en te verklaren, werd een kwalitatief 
interviewonderzoek, samen met een documentenanalyse en een literatuurstudie 
uitgevoerd. We onderwierpen 14 ambtenaren van de federale en Vlaamse overheid 
aan een diepte-interview en hadden bijkomend een kort informatief gesprek met twee 
andere ambtenaren. De interviews vonden plaats in februari, maart en mei 2003. De 
meerderheid van de ‘bevoorrechte getuigen’ is ambtenaar bij de Vlaamse 
milieuoverheid (administratie en agentschappen). De groep van respondenten omvat 
ook twee medewerkers van de FOD Buitenlandse Zaken2 en een medewerker van de 
toenmalige federale minister van leefmilieu3. 
 
De paper is als volgt gestructureerd. Eerst beschrijven we de twee theoretische 
modellen. Op basis hiervan formuleren we twee concurrerende paren van hypotheses 
omtrent de ‘strategieën’ van het Vlaamse Gewest ter beïnvloeding van de Europese 
milieubesluitvorming en omtrent de machtsverdeling terzake tussen de nationale en 
regionale bestuurslaag. Ten tweede bespreken we kort de Belgische 
staatshervormingen, de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling en uitvoering van het 
milieubeleid en de institutionele aanpassing aan de Europese integratie. Ten derde 
analyseren we de praktijk van de Vlaamse deelname aan de Europese en Belgische 
besluitvormingsprocessen. Ten slotte bekijken we welk model nu het best de 
beleidspraktijk benadert.  

                                                 
2 We gebruiken de nieuwe benamingen van de vroegere ‘ministeries’: we schrijven Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of FOD BuZa in plaats van Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 
3 Het onderwerp van deze paper is een onderdeel van een ruimer beleidsgericht onderzoeksproject 
omtrent de rol van het Vlaamse Gewest binnen het meerlagig milieubeleid. Dit project kadert op 
zijn beurt in het onderzoeksprogramma van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, dat in het 
najaar van 2001 van start ging. Het project bestudeert de relaties en interacties tussen de Vlaamse 
bestuurslaag en de andere bestuurslagen bij zowel het ‘uploaden’ (beïnvloeden) als ‘downloaden’ 
(uitvoeren) van milieubeleid. Het deelonderzoek waarover deze paper verslag uitbrengt, beperkt 
zich tot de interacties tussen het Vlaamse bestuursniveau en de hogere niveaus (het federale en het 
Europese bestuursniveau) alsook met de andere Belgische Gewesten. De focus in deze paper ligt 
met andere woorden op het inter- en bovengewestelijk milieubeleid. Bovendien richt dit 
deelonderzoek zich tot de opwaartse beleidsprocessen, de uploading van Vlaamse en Belgische 
overwegingen en belangen naar de hogere beslissingsniveaus bij de totstandkoming van nieuwe 
internationale regelgeving. De uploading of beïnvloeding door de lokale overheden van de 
milieubesluitvorming op gewestelijk en federaal niveau (en eventueel op internationaal niveau) 
komt aan bod in de tweede fase van het onderzoek. Daarna zal het de beurt zijn aan de neerwaartse 
beleidsprocessen: met name de implementatie van internationaal milieubeleid door de Vlaamse 
overheid en de implementatie van gewestelijk (en internationaal) milieubeleid door de lokale 
overheden (fasen 3 en 4). 
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2. Het theoretisch kader 
 
Marks en Hooghe vergelijken in verschillende werken twee modellen van Europese 
integratie: het multi-level governance model en het state-centric model. Het eerste 
model werd ontwikkeld en naar voren geschoven met de bedoeling de intellectuele 
patstelling tussen het (liberaal) intergouvernementalisme en het supranationalisme te 
overstijgen (Fairbrass en Jordan, 2001; Hooghe en Marks, 2001; Marks, Hooghe en 
Blank, 1996). De voorstanders van dit MLG-model richtten uiteindelijk hun pijlen op 
wat zij het ‘staatscentrisch’ model noemen, waarvan de kernideeën uitgedragen 
worden door academici die zichzelf als ‘liberal intergovernmentalists’ aanduiden 
(Moravcsik, 1993, 1998). 
 
Het ‘staatscentrisch’ of ‘liberal intergovernmentalist’ (LIG) model beweert dat 
staten, of preciezer, nationale regeringen de ultieme besluitvormers zijn wiens 
autonomie niet wordt bedreigd door het proces van Europese integratie. De 
onderhandelingen tussen nationale regeringen bepalen de EU-besluitvorming. 
Europese beslissingen (beleidsuitkomsten) weerspiegelen de laagste 
gemeenschappelijke deler van de nationale regeringsstandpunten. Nationale 
regeringen worden met andere woorden niet gedwongen beleid te aanvaarden dat in 
hun visie tegenstrijdig is met hun nationale standpunten. ‘Staatscentristen’ geven 
echter toe, in tegenstelling tot realisten, dat nationale regeringen zich in binnenlandse 
politieke arena’s bevinden en dat hun onderhandelingsposities beïnvloed zijn door 
binnenlandse politieke belangen (Hooghe en Marks, 2001; Marks, Hooghe en Blank, 
1996; Moravcsik, 1993, 1998). Maar – en dit is van belang voor onze 
onderzoeksvraag – aanhangers van het staatscentrisch model veronderstellen dat deze 
binnenlandse arena’s zowel van elkaar als van de Europese politieke arena 
gescheiden zijn. Staten of nationale regeringen monopoliseren de interface tussen de 
afzonderlijke supranationale en (sub)nationale arena’s. Ze ‘bewaken de poort’ tussen 
beide arena’s (Fairbrass en Jordan, 2001: 500-501; Hooghe en Marks, 2001: 2-4; 
Marks, Hooghe en Blank, 1996: 343-345; Moravcsik, 1993, 1998). 
 
Het MLG-model daarentegen portretteert de Europese integratie als een ‘polity-
creating’ proces waarbij macht en gezag geleidelijk aan wegvloeien van de nationale 
bestuurslaag naar de andere bestuurslagen (Fairbrass en Jordan, 2001: 500-501). 
Besluitvormingsbevoegdheden worden eerder gedeeld met spelers op verschillende 
niveaus dan dat ze gemonopoliseerd worden door nationale regeringen. Actoren zoals 
de Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie en het Europees Parlement 
(EP) zijn niet louter agenten van de nationale regeringen, maar hebben wel degelijk 
een onafhankelijke invloed op de Europese besluitvorming. Volgens het MLG-model 
houdt collectieve besluitvorming een aanzienlijk verlies van zeggenschap in voor de 
individuele nationale regeringen. Marks en Hooghe maken hier een onderscheid 
tussen beslissingen betreffende de reikwijdte van de integratie en beslissingen 
betreffende regels die opgelegd dienen te worden over gans Europa. Het verlies van 
individueel staatstoezicht is aanzienlijk in de dagdagelijkse routinebesluitvorming. 
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Nationale regeringen worden hier geconfronteerd met vele andere belangrijke spelers, 
die zowel supranationaal als (sub)nationaal van aard kunnen zijn. Uitkomsten die de 
laagste gemeenschappelijke deler weerspiegelen, blijven beperkt tot een kleine groep 
van beslissingen. Die beslissingen hebben voornamelijk betrekking op fundamentele 
elementen van het Europese integratieproces. In tegenstelling tot het staatscentrisch 
model, concipieert de MLG-benadering de binnenlandse en Europese politieke 
arena’s als onderling met elkaar verbonden en niet als afzonderlijke of gescheiden 
arena’s. Staten of nationale regeringen monopoliseren in geen geval de verbinding 
(interface) tussen de supranationale en subnationale arena’s. In plaats daarvan 
verliezen ze geleidelijk aan hun greep op de bemiddeling/behartiging van 
binnenlandse belangen. Subnationale spelers gebruiken niet enkel het nationale 
invloedskanaal om hun belangen binnen Europa te behartigen, maar nemen ook 
andere routes naar Europa die hun respectieve nationale regeringen omzeilen 
(Fairbrass en Jordan, 2001: 500-501; Hooghe en Marks, 2001: 2-4; Marks, Hooghe 
en Blank, 1996: 346-347). 
 
Op basis van de twee modellen van Europese integratie formuleren we twee paren 
van hypothesen. Enerzijds formuleren we twee concurrerende hypothesen betreffende 
de vertegenwoordiging of manifestatie van de Vlaamse milieuoverheid op de 
Europese besluitvormingsfora. Anderzijds formuleren we twee hypothesen 
betreffende de invloed van de Vlaamse milieuoverheid op de Europese 
milieubesluitvorming via de Belgische standpuntbepaling (coördinatie of 
standpuntbepaling).  
 

 
Figuur 2.1: Invloedskanalen naar het EU-beleidsniveau: het staatscentrisch 
model versus het multi-level governance model (Fairbrass en Jordan, 2001) 
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Het staatscentrisch of LIG model komt tot volgende hypotheses:  
 

- De Vlaamse milieuoverheid maakt haar belangen en voorkeuren via de 
Belgische staat – dus via een indirecte, intrastatelijke route – kenbaar aan het 
Europese beleidsniveau. De federale of nationale bestuurslaag vormt de enige 
verbinding met de Europese bestuurslaag. De Vlaamse milieuoverheid 
manifesteert zich dus niet rechtstreeks op het Europese toneel (LIG 
Hvertegenwoordiging of LIG HV). 

- Omdat alleen de federale overheid de Europese en regionale bestuurslagen met 
elkaar verbindt en als zodanig de binnenlandse – met inbegrip van de regionale 
– belangen aggregeert, blijft het de belangrijkste actor in het (Belgisch) 
Europees milieubeleid. De federale bestuurslaag heeft m.a.w. de grootste 
zeggenschap en autonomie in de bepaling van het Belgische standpunt (LIG 
Hstandpuntbepaling of LIG HS). 

 
Op basis van het MLG-model komen we tot volgende hypotheses: 
 

- De Vlaamse milieuoverheid neemt naast de indirecte, intrastatelijke route in 
belangrijke mate de directe, extrastatelijke route naar het Europese 
beleidsniveau en manifesteert zich rechtstreeks op het Europese toneel. De 
interface tussen de Europese en binnenlandse beleidsarena’s is niet het 
monopolie van de federale/nationale bestuurslaag, maar wordt gedeeld met de 
regionale bestuurslaag (MLG Hvertegenwoordiging of MLG HV). 

- Naast de federale overheid, beschikt ook de Vlaamse (milieu)overheid over een 
aanzienlijke mate van zeggenschap inzake de bepaling van de standpunten die 
op Europees niveau worden verdedigd. De federale overheid deelt de macht 
met en staat minder autonoom ten aanzien van de Vlaamse (en Waalse en 
Brusselse) milieuoverheid (MLG Hstandpuntbepaling of MLG HS). 
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Hypothesen 
 

Liberal intergovernmentalism 
 

 
Multi-level governance 

 
Vertegenwoordiging 

 
Vlaamse overheid beïnvloedt EU-
besluitvorming via intrastatelijke 
route. 
 

 
Vlaamse overheid neemt zowel 
intrastatelijk als extrastatelijk 
invloedskanaal naar EU. 

 
Standpuntbepaling 

 

 
Federale/nationale bestuurslaag 
heeft grootste zeggenschap in 
bepaling standpunt. 
 

 
Federale overheid deelt macht met 
Vlaamse en andere gewestoverheden. 

Tabel 2.1: De hypothesen omtrent regionale invloedskanalen naar de Europese 
besluitvorming en machtsverdeling tussen het regionale en nationale 
beleidsniveau 
 
 
3. De Belgische institutionele en juridische context  
 
Vooraleer de praktijk van de Vlaamse opvolging en deelname aan het (Belgische) 
Europese milieubeleid onder de loep te nemen en te toetsen aan de hierboven 
geformuleerde hypothesen, schetsen we eerst de algemene, juridische en 
institutionele context en het specifieke, formele kader van de participatie van de 
Belgische Gewesten en Gemeenschappen aan het (Belgische) EU-beleid. 
 
 
3.1. De federale staatsstructuur en de horizontale bevoegdheids-
verdeling 
 
Vijf opeenvolgende staatshervormingen (1970, 1980, 1988, 1993 en 2001) hebben in 
een tijdsbestek van ongeveer 30 jaar de Belgische staat getransformeerd van een 
gecentraliseerde, unitaire staat in een volwaardige federale staat. Deze hervormingen 
hebben belangrijke implicaties met zich meegebracht voor het milieubeleid in België 
en in het bijzonder voor het ‘uploaden’ (beïnvloeden) en ‘downloaden’ (uitvoeren) 
van EU-milieubeleid vanuit en naar België. 
 
Een kenmerk van de Belgische, federale staat, dat belangrijke gevolgen had voor de 
milieubeleidssector, is dat de bevoegdheden niet homogeen verspreid zijn over de 
Belgische bestuurslagen. De meeste beleidsdomeinen worden gedeeltelijk bestuurd 
door het federale niveau en gedeeltelijk door het ‘regionale’ niveau – hetzij de 
Gewesten, hetzij de Gemeenschappen. Wat milieubeleid betreft, zijn het de Gewesten 
die over (territoriumgebonden) bevoegdheden beschikken. Elke bestuurslaag – zij het 
de federale, zij het de regionale bestuurslaag – is evenwel verantwoordelijk voor 
andere sectoren van het desbetreffende beleidsdomein, maar is wel telkens bevoegd 
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voor de hele beleidscyclus. In het milieubeleidsveld hebben de Belgische 
staatshervormingen van 1980, 1988 en 1993 de meeste bevoegdheden overgeheveld 
van het federale naar het gewestelijke bestuursniveau. De federale overheid is, 
niettemin, nog steeds bevoegd voor productnormen, bescherming tegen ioniserende 
straling inclusief radioactief afval, de doorvoer van afval en de bescherming van het 
mariene milieu4. Dit betekent dat zowel het federale als gewestelijke niveau 
betrokken kunnen zijn in de totstandkoming en de implementatie van één en dezelfde 
milieurichtlijn of -verdrag. 
 
Naast deze verregaande verticale bevoegdheidsverdeling, kent men in België ook een 
horizontale bevoegdheidsverdeling. Dit laatste impliceert dat de inhoud van een 
Europese richtlijn (of verordening) mogelijk appelleert aan meer dan één 
beleidsdomein. In België zijn zowel op het federale als op het subnationale niveau 
meerdere ministeries en departementen tegelijk verantwoordelijk voor verschillende 
beleidsdomeinen. De overlapping van ministeries en beleidsdomeinen is politiek-
historisch gegroeid. Sinds de oprichting van de Belgische staat in 1830 zijn er vele 
ministeries in het leven geroepen en zijn er een aantal verdwenen. Tot 1965 lagen de 
zaken evenwel vrij eenvoudig: je had toen één minister voor één ministerie. Deze 
één-op-één relatie verdween echter, met als gevolg dat ambtenaren van één en 
hetzelfde ministerie twee, drie of vier ministeriële excellenties moe(s)ten dienen 
(Dierickx, Bursens en Helsen, 2002: 82) en omgekeerd één en dezelfde minister meer 
dan één ministerie onder zijn hoede had/heeft. Ondanks de goede voornemens van 
Verhofstadt I in het kader van de Copernicushervormingen is de nieuwe federale 
regering – Verhofstadt II – er niet echt in geslaagd die ‘één op één’ te realiseren5. 
 
Bovendien heeft de Bijzondere Wet op de Hervorming der Instellingen (in zijn 
verschillende versies) de oprichting van afzonderlijke administraties voor de 
Gewesten en de Gemeenschappen mogelijk gemaakt. De (verdere) overheveling van 
bevoegdheden naar de Gewesten en de Gemeenschappen heeft de afschaffing of de 
omvorming van een aantal federale ministeries met zich meegebracht. En dit proces 
gaat nog steeds door. Zo werd het grote en eens zo machtige federaal Ministerie van 
Landbouw in de loop van 2002 volledig ontmanteld. Het opdoeken van het 
landbouwministerie is een gevolg van het Lambermontakkoord van 22 januari 2001 
over de verdere staatshervorming. Om de zaken nog complexer te maken, hebben de 
drie Gewesten6 hun ministeries en departementen elk op een verschillende manier 
opgedeeld. 

                                                 
4 Dit impliceert dat internationale milieudossiers op zijn minst in drie categorieën kunnen 
onderverdeeld worden: de (hoofdzakelijk) gewestelijke dossiers, de (hoofdzakelijk) federale 
dossiers en de gemengde dossiers. 
5 Neem nu de FOD Sociale Zaken. Dat valt ten dele onder Rudy Demotte (PS) als minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en wat de Pensioenen betreft ten dele onder Frank 
Vandenbroucke (SP.a) als minister van Arbeid en Pensioenen. Daar zou ook de minister van 
Middenstand, Sabine Delruelle (MR) kunnen bijkomen indien zij bevoegdheden zal claimen in de 
sociale zekerheid van de zelfstandigen.  
6 Hetzelfde geldt voor de Gemeenschappen. 
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De staatshervorming van 1993 bezorgde de Gewesten (en Gemeenschappen) 
bovendien het recht om een buitenlands beleid te voeren met betrekking tot die 
beleidsdomeinen die tot hun (interne) bevoegdheden behoren. Dit recht verwijst naar 
het unieke in foro interno, in foro externo principe. Dit omvat het recht om het 
‘Belgische’ EU-beleid – de Belgische interne voorbereiding van de EU- 
besluitvorming – mee gestalte te geven, voor zover subnationale of deelstatelijke 
bevoegdheden in het geding zijn. De Europese leiders hadden trouwens op de 
Intergouvernementele Conferentie over de Politieke Unie (Maastricht, 1991) besloten 
het toenmalige artikel 146 van het EEG-verdrag te herschrijven zodat voortaan 
regionale ministers namens een lidstaat konden onderhandelen en het woord voeren 
in de Raad van Ministers (Bursens, 2002: 588). Om deze nieuw gecreëerde 
mogelijkheden volop te benutten werkte België het samenwerkingsakkoord (SA) van 
8 maart 1994 uit inzake de vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van de 
EU7 en de latere wijziging van 13 februari 20038 (zie paragraaf 3.2.1). 
 
Eén van de redenen om de Gewesten (en Gemeenschappen) het grondwettelijk recht 
toe te kennen om een buitenlands beleid te voeren, verwijst tevens naar een ander 
belangrijk kenmerk van het Belgische federalisme: de afwezigheid van een 
normenhiërarchie. Federale wetten en regionale decreten (en Brusselse ordonnanties) 
staan op gelijke voet. Wetten kunnen decreten niet terzijde schuiven of herroepen en 
vice versa. Uitvoerende beslissingen zijn trouwens ook onderworpen aan dit principe. 
Het gebrek aan hiërarchie tussen de federale en regionale bestuurslaag impliceert dat 
elk bestuursniveau het Europees beleid dat onder zijn bevoegdheden ressorteert, 
voorbereidt en implementeert (Bursens, 2002: 595). Deze grondwettelijke gelijkheid 
leidde tevens tot de formele toekenning van een vetorecht aan de deelstaten met 
betrekking tot de bepaling van de Belgische positie in de EU Raad van Ministers. Het 
eerder vermelde Samenwerkingsakkoord (SA) van 8 maart 1994 formaliseerde de 
rechtstreekse betrokkenheid van de Gewesten en de Gemeenschappen bij dit 
coördinatieproces (zie paragraaf 3.2.2). 
 
 
3.2. Het formele kader van de regionale deelname aan de 
Europese besluitvorming 
 
In de volgende paragrafen schetsen we de formele kant van de deelname van de 
Belgische Gewesten en Gemeenschappen aan het EU-besluitvormingsproces. Hierbij 

                                                 
7 Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van de Europese 
Unie (Belgisch Staatsblad, 17 november 1994).  
8 Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2003 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de 
Gewesten tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot de vertegenwoordiging van België in de 
Ministerraad van de Europese Unie (Belgisch Staatsblad, 25 februari 2003). 
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houden we vast aan de tweedeling die we reeds introduceerden bij de formulering van 
de hypothesen. We bekijken enerzijds het aspect van de vertegenwoordiging en 
anderzijds het aspect van de standpuntbepaling. Uit de tweeledige analyse zal blijken 
dat enkel de Belgische inbreng in de Raadsonderhandelingen (en dan vooral de 
onderhandelingen op ministerieel niveau) formeel geregeld is via een 
samenwerkingsakkoord tussen de verschillende Belgische overheden. 
 
 
3.2.1. Belgische vertegenwoordiging in de EU Raad van Ministers 
 
Zoals reeds vermeld besloten de lidstaten op de Intergouvernementele Conferentie 
(IGC) in Maastricht het voormalige artikel 146 van het EEG-Verdrag te 
herschrijven9. Het nieuwe artikel impliceerde dat staten voortaan mogen 
vertegenwoordigd worden in de Raad door een lid van een regionale regering, voor 
zover die ministeriële vertegenwoordiger de lidstaat in zijn geheel bindt en niet enkel 
delen ervan (Hooghe en Marks, 2001: 83; Ingelaere, 1994b: 69). Het oude 
verdragsartikel stelde dat enkel leden van nationale regeringen stemrecht hebben in 
de Raad. Om deze nieuwe mogelijkheden te benutten, werkten de Belgische 
overheden een systeem uit dat bepaalt wie de Belgische vertegenwoordiger is in de 
verschillende raadsformaties. De Belgische vertegenwoordiging in de gelederen van 
de Raad wordt dus, net als het Belgische standpunt, gecoördineerd. Zoals eerder 
vermeld voorziet het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 inzake de 
vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van de EU het formele kader van 
dit systeem. 
 
Het oorspronkelijke SA voorzag vier types van vertegenwoordiging in de Raad van 
Ministers. In 2001 wijzigde men het SA om twee nieuwe types of categorieën (V en 
VI) toe te voegen. De verschillende types zijn gebaseerd op een verdeling van de EU 
Raden (vakraden) in zes categorieën. De oorspronkelijke verdeling in vier 
categorieën was gebaseerd op de agenda van elke Raad van de (toen) afgelopen drie 
jaar. Men vergeleek de items op deze agenda’s met de bevoegdheden van de 
verschillende Belgische overheden (federale overheid, Gewesten en 
Gemeenschappen). Op basis van de interne Belgische bevoegdheidsverdeling kende 
men de Raden een specifiek type van vertegenwoordiging toe (samenstelling van de 
Belgische delegatie). Cruciaal in dit systeem is het onderscheid tussen het hoofd van 
de delegatie en de assessor of bijzitter. Het delegatiehoofd spreekt, onderhandelt en 
stemt in naam van België. De assessor – in principe ook een minister – woont de 
vergadering bij om het delegatiehoofd bij te staan (en in de gaten te houden) en 
consulteert, indien nodig, de andere overheden die niet aanwezig zijn op de Raad 
(Dierickx, Bursens en Helsen, 2002: 92; Kerremans, 2000a: 191; Kerremans en 
Beyers, 1997: 46-47). 
 

                                                 
9 Artikel 146 is ondertussen – sinds het Verdrag van Amsterdam – hernummerd tot artikel 203.  
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De Raden uit categorie I en IV behandelen meestal aangelegenheden die onder de 
exclusieve bevoegdheid vallen van hetzij de federale, hetzij de deelstatelijke 
overheden. In het eerste geval omvat de Belgische delegatie (op ministerieel niveau) 
louter een lid van de federale regering. De Raad Algemene Zaken (nu: Raad 
Algemene Zaken en Externe Betrekkingen) en de Ecofin Raad (Economische en 
Financiële zaken) zijn voorbeelden van categorie I. In het tweede geval wordt België 
vertegenwoordigd door een lid van één van de deelstatelijke regeringen. De Raad 
Onderwijs (nu: Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur) behoort tot deze categorie 
(IV). In geen van beide types zijn assessors betrokken. De Raden die onderverdeeld 
zijn in de andere twee categorieën (II en III) agenderen kwesties die zowel refereren 
aan federale als ‘regionale’ bevoegdheden. Waar het federale niveau dominant is, zal 
de federale regering het delegatiehoofd leveren en een deelstatelijke regering – 
volgens een beurtrol – de bijzitter. De Raad Milieu ressorteerde tot juli 2003 onder 
deze tweede categorie. De Raden van categorie III handelen dossiers af die in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn van de subnationale entiteiten. In dit geval 
leidt een deelstatelijk minister de Belgische delegatie en is het de federale minister 
die assisteert. Sinds juli 2003 behoort de Raad Milieu tot categorie III (Kerremans, 
2000a: 191-192; Kerremans en Beyers, 1997). Deze overheveling is ten dele 
geformaliseerd via een beslissing van de Interministeriële Conferentie Buitenlands 
Beleid van 28 februari 2002, maar staat nog niet ingeschreven in het betreffende 
samenwerkingsakkoord (zie tabel 3.1)10.  
 
Er werd bovendien een beurtrolsysteem in het leven geroepen voor de afvaardiging 
van de deelstaatminister. Er zijn meerdere deelstaatministers per beleidsdomein, maar 
er gaat hoogstens één minister mee naar de Raad. Ten aanzien van elke Raad wordt 
aangegeven welke deelstatelijke overheid gedurende een bepaalde periode de 
delegatieleider of assessor levert (meestal zes maanden). De subnationale 
vertegenwoordiging verandert op het einde van elk semester, parallel met het 
voorzitterschap van de EU. Deze veranderingen gebeuren op basis van een vooraf 
vastgelegde lijst, zodat de andere lidstaten weten wie België zal vertegenwoordigen 
(Kerremans, 2000a: 191-192; Kerremans en Beyers, 1997: 47). 

                                                 
10 Het samenwerkingsakkoord is nog om een andere reden achterhaald. Er wordt met name geen 
rekening gehouden met de nieuwe indeling van de raadsformaties. De Europese staatshoofden en 
regeringsleiders beslisten namelijk op de Europese Raad van Sevilla (21 en 22 juni 2002) om een 
aantal nieuwe raadsformaties in te stellen: de nieuwe indeling komt grotendeels neer op het 
‘clusteren’ van bestaande raadsformaties. Zo werd de Raad Algemene Zaken omgedoopt tot de 
Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen. De andere raadsformaties zijn: Economische en 
Financiële Zaken; Justitie en Binnenlandse Zaken; Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken; Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie en 
Onderzoek); Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Landbouw en Visserij; Milieu; en Onderwijs, 
Jeugdzaken en Cultuur. Omdat een aantal nieuwe raadstypes de Belgische indeling doorkruisen, kan 
deze nieuwe Europese regeling de Belgische vertegenwoordiging compliceren. 
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Categorie 
 

Belgische 
bevoegdheidsverdeling 

Raad Vertegenwoordiging 

I 
 

Exclusief federale 
bevoegdheid 

Algemene Zaken 
Ecofin 
Justitie 
… 

‘Exclusieve  federale 
vertegenwoordiging’  

II 
 

Gedeelde bevoegdheid met 
federaal overwicht 
  

Interne markt 
Volksgezondheid 
Energie 
Leefmilieu 
… 

‘Federale vertegenwoordiging 
met assessor van de gefedereerde 
entiteiten’ 

III 
 

Gedeelde bevoegdheid met 
overwicht van de Gewesten 
of Gemeenschappen 

Industrie 
Onderzoek 

‘Machtiging van de gefedereerde 
entiteiten met federale assessor’ 

IV 
 

Exclusieve bevoegdheden 
van de Gewesten of 
Gemeenschappen 

Cultuur 
Onderwijs 
… 

 ’Exclusieve machtiging van de 
gefedereerde entiteiten’   

V 
 

Exclusieve bevoegdheid van 
één enkel Gewest of 
Gemeenschap 

Visserij (Vlaams 
Gewest) 

‘Exclusieve machtiging van één 
enkel Gewest of Gemeenschap’ 

VI 
 

Quasi exclusieve 
bevoegdheid van de 
Gewesten of 
Gemeenschappen 
 

Landbouw ‘Federale vertegenwoordiging, 
bijgestaan door gefedereerde 
entiteiten, waarbij het 
rotatiesysteem niet van 
toepassing is’ 

Tabel 3.1: De Belgische vertegenwoordiging in de Ministerrraad van de EU 
volgens het Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2003 tot wijziging van het 
Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994. 
 
 
In 2001 werden twee nieuwe categorieën toegevoegd aan het SA van maart 1994. 
Voor deze categorieën werd trouwens een uitzondering gemaakt op het 
beurtrolmechanisme. Categorie V is bestemd voor de Raad die zich met het 
visserijbeleid bezig houdt (nu: Raad Landbouw en Visserij). Het visserijbeleid is een 
exclusieve bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. De nieuwe categorie laat toe dat 
slechts een enkel Gewest of Gemeenschap – in casu het Vlaams Gewest – België 
vertegenwoordigt op de Raad – in casu de Raad Visserij. De andere Gewesten of 
Gemeenschappen maken geen aanspraak om België in deze te vertegenwoordigen, de 
federale overheid evenmin. Er is met andere woorden geen rotatie. Ook voor de Raad 
Landbouw (nu: Raad Landbouw en Visserij) heeft men een aparte categorie 
gecreëerd. Volgens de nieuwe regeling wordt België in de Landbouwraad 
vertegenwoordigd door de federale minister toegevoegd aan de minister van 
Buitenlandse Zaken, belast met landbouw en wordt deze bijgestaan door 
vertegenwoordigers van het Vlaamse en het Waalse Gewest. Dus ook hier is er geen 
rotatie. Beide Gewesten staan in principe de federale vertegenwoordiger op elke 
zitting van de Landbouwraad bij (Dierickx, Bursens en Helsen, 2002: 92-93). 
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3.2.2. De Belgische standpuntbepaling volgens het 
samenwerkingsakkoord  
 
De combinatie van het in België geldende in foro interno, in foro externo principe en 
het feit dat de Europese Unie subnationale entiteiten zoals de Belgische Gewesten en 
Gemeenschappen niet erkent als afzonderlijke besluitvormers, heeft als implicatie dat 
België verplicht is om intern een uitgebreide coördinatie tussen de federale staat en 
de deelentiteiten te organiseren alvorens een standpunt in de Raad van Ministers in te 
kunnen nemen. Enerzijds beschouwt de Europese Unie regionale entiteiten louter als 
onderdelen van lidstaten. Lidstaten mogen zich bijgevolg in de Raad slechts met één 
enkele stem manifesteren, met name een stem die de lidstaat in zijn geheel bindt. De 
Belgische Gewesten kunnen hun eigen standpunt niet rechtstreeks verdedigen binnen 
de Raad. Dit weerhoudt de Unie er evenwel niet van toe te laten dat die éne nationale 
stem wordt vertolkt door een ministeriële vertegenwoordiger van een subnationale 
entiteit. Anderzijds hebben de Belgische Gewesten en Gemeenschappen krachtens 
het in foro interno, in foro externo principe het recht om mee te beslissen over het 
standpunt dat de Belgische delegatie op Europees niveau verkondigt en verdedigt. Dit 
brengt met zich mee dat België slechts een standpunt in de Raad kan innemen als 
zowel de federale overheid als de regionale overheden tot een gemeenschappelijk 
besluit inzake het ene officiële Belgische standpunt zijn gekomen en dat de Belgische 
Gewesten enkel op Europese aangelegenheden kunnen wegen, als ze eerst intern 
deelnemen aan de totstandkoming van dit Belgische standpunt (Kerremans en Beyers, 
1996, 1998). 
 
Net zoals de vertegenwoordiging van België in de Ministerraad van de Europese 
Unie, is de coördinatie met het oog op de bepaling van het Belgische standpunt in de 
Ministerraad formeel vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 (zie 
figuur 3.1). Het SA kent de organisatie van deze coördinatie – voorzitterschap en 
secretariaat – toe aan de Bestuursdirectie Europese Zaken – beter gekend als P1111 – 
van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze coördinatie vindt plaats vóór elke zitting van 
de Raad, ongeacht het beleidsdomein. Alle coördinatievergaderingen staan open voor 
de vertegenwoordigers van de premier, de vice-premiers, de minister bevoegd voor 
Europese Zaken, de minister-presidenten van de Gemeenschaps- en 
Gewestregeringen, leden van deze regeringen die bevoegd zijn inzake internationale 
betrekkingen en van de Permanente Vertegenwoordiging. De functioneel bevoegde 
federale, communautaire en regionale ministers daarentegen worden naargelang de 
agenda uitgenodigd en worden dus niet op alle ‘P11-vergaderingen’ uitgenodigd. Dit 
geldt ook voor de bevoegde administraties. 
 

                                                 
11 Alhoewel we reeds spreken van FODs of ‘federale overheidsdiensten’ in plaats van ‘ministeries’, 
gebruiken we voorlopig nog de oude benamingen van de diensten binnen deze ‘ministeries’, omdat 
deze benamingen nu eenmaal nog gebezigd worden en de Copernicus-hervorming nog niet 
helemaal is doorgevoerd. We schrijven dus P11 en niet DG E. 
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Overleg Comité

Belgische instanties

Europese instanties

 
Figuur 3.1: Het Belgische coördinatieproces volgens het samenwerkingsakkoord 
van maart 1994 
Bron: (Kerremans, 2000b: 40) 
 
 
Indien men op de P11-vergadering geen overeenstemming kan bereiken, voorziet het 
SA dat men het dossier doorstuurt naar (het secretariaat van) de Interministeriële 
Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB), wat echter niet vaak gebeurt (zie verder). 
Indien de ministers bevoegd voor buitenlandse zaken van de verschillende regeringen 
er ook niet in slagen een consensus te bereiken, wordt de kwestie voorgelegd op het 
Overlegcomité (OC), een bijeenkomst van de eerste minister en de minister-
presidenten van de gefedereerde entiteiten. (Dit laatste gebeurt zelden of nooit.) 
 
Het samenwerkingsakkoord voorziet ook de mogelijkheid van coördinaties op een 
zitting van de Raad of van het COREPER (Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers). Het stelt dat indien een Belgisch standpunt ter plaatse dringend 
dient aangepast te worden om op een zinvolle wijze verder te kunnen deelnemen aan 
de onderhandelingen, de verantwoordelijke van de Belgische delegatie de nodige 
contacten daartoe neemt. Indien men er niet in slaagt een nieuw standpunt te bepalen, 
bij gebrek aan tijd of bij gebrek aan overeenstemming, kan het delegatiehoofd zich 
uitzonderlijk ‘ad referendum’ aansluiten bij het standpunt dat het best overeenkomt 
met het algemeen belang. 
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4. Vlaanderen, België en het Europese besluitvormingsproces 
inzake milieu – de beleidspraktijk in 1999-2003 
 
We hebben in de voorafgaande paragrafen het formele kader geschetst van de 
Vlaamse en Belgische inbreng in het Europese besluitvormingsproces. In de volgende 
paragrafen beschrijven en analyseren we de eigenlijke praktijk in het 
milieubeleidsdomein om het vervolgens te toetsen aan de hypothesen die we op basis 
van de twee modellen van Europese integratie hebben geformuleerd. We trachten  
een antwoord te geven op volgende vragen. Neemt de Vlaamse milieuoverheid een 
zuiver intrastatelijk invloedskanaal naar de Europese Unie (LIG HV) of vult het dit 
intrastatelijk kanaal aan met een extrastatelijk kanaal (MLG HV)? En heeft de 
nationale overheid de grootste zeggenschap en autonomie in de bepaling van het 
Belgisch standpunt (LIG HS) of deelt ze terzake aanzienlijk wat macht met de 
Vlaamse overheid (en de andere gewestoverheden) (MLG HS)? In de eerste plaats 
bekijken we de Vlaamse inbreng in het volledige Europese besluitvormingsproces om 
daarna dieper in te gaan op de Vlaamse inbreng in één specifiek stadium van het 
besluitvormingsproces, met name het stadium van de Raadsonderhandelingen. 
 
 
4.1. De inbreng van Vlaanderen in het Europese besluitvormings-
proces 
 
Een adequate manier om de verbindingen tussen het regionale en Europese niveau te 
bestuderen, is het volgen van het traject van een gemiddeld milieudossier en daarbij 
te bekijken in welke fase van het Europese beleidsvormingsproces (dat op zijn beurt 
een onderdeel is van het Europese beleidsproces, zie figuur 4.1) en op welke manier 
(intrastatelijk of extrastatelijk) het Vlaamse Gewest tracht de besluitvorming te 
beïnvloeden. Aangezien de meeste Europese milieurichtlijnen en -verordeningen 
totstandkomen via de medebeslissingsprocedure12, bekijken we in grote lijnen de 
Vlaamse inbreng in de verschillende stadia van deze besluitvormingsprocedure.  
 

                                                 
12 De drie voornaamste Europese besluitvormingsprocedures zijn de adviesprocedure, de 
samenwerkingsprocedure en de medebelissingsprocedure. Deze procedures zijn genoemd naar de 
rol die het Parlement erbij speelt. In het kader van de adviesprocedure moet de Raad het Parlement 
om advies vragen over een door hem te nemen besluit. Bij de samenwerkingsprocedure is de 
inspraak van het parlement iets groter. Bij de medebeslissingsprocedure ten slotte besluiten Raad en 
Parlement samen. Politiek gesproken is deze laatste procedure de belangrijkste. In het 
milieubeleidsdomein is de toepassing van de medebeslissingsprocedure zelfs een algemene regel. 
Alleen met betrekking tot fiscale maatregelen, ruimtelijke ordening en belangrijke energiepolitieke 
maatregelen beslist de Raad met unanimiteit, na advies van het Parlement (Barents en Brinkhorst, 
2001: 145, 449). 
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Figuur 4.1: De verschillende fasen van het Europese beleidsproces 
Bron: (Dierickx, Bursens en Helsen, 2002: 6) 
 
 
De Vlaamse milieuambtenaren zijn meestal rechtstreeks betrokken in de informele, 
voorbereidende fase van de Europese besluitvorming, die in bepaalde gevallen 
meerdere jaren bestrijkt. In deze fase consulteert de Commissie de experts van de 
verschillende lidstaten. Meestal doet de Commissie dit via informele ad hoc 
expertvergaderingen. Soms raadpleegt de Commissie bestaande, formele 
implementatiecomités (comitologie). Aangezien de Gewesten grotendeels bevoegd 
zijn voor milieuaangelegenheden, stuurt België in de meeste gevallen experts van de 
gewestelijke milieuadministraties of -agentschappen. Er zijn praktisch geen formele 
of informele bijeenkomsten om de ‘Belgische’ deelname aan de 
consultatievergaderingen van de Commissie te coördineren. Intern Vlaamse 
coördinatie vindt evenmin plaats – ook niet indien een Vlaams expert naar de 
Commissie gaat. Deze experts ontvangen bijgevolg geen formele instructies. De 
deskundige neemt in de eerste plaats deel aan de consultaties als een functioneel 
bevoegde ambtenaar en neemt een standpunt in dat grotendeels zijn of haar 
functionele expertise weerspiegelt. De standpunten die de Vlaamse ambtenaren naar 
voren brengen, komen uiteraard meer in de buurt van beleidsbelangen van de 
Vlaamse administratie of openbare instelling (VOI) waarvoor deze werkt. Politieke 
aftoetsing van deze standpunten vindt in dit vroege stadium niet plaats. De 
Commissie biedt met andere woorden de Vlaamse (Waalse en Brusselse) 
milieuambtenaren de mogelijkheid om zich rechtstreeks – zonder tussenkomst van 
het federale niveau of zonder verplichting tot coördinatie met de andere 
Gewesten/overheden – toegang te verschaffen tot de Europese bestuurslaag. 
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Daarnaast zijn er in dit vroege stadium andere wegen die via de federale overheid en 
de andere Gewesten lopen en dus eerder indirect van aard zijn (alhoewel er enkele 
directe elementen aanwezig zijn in de vertegenwoordiging van de Gewesten op EU-
niveau). In een aantal gevallen zullen Vlaamse ambtenaren zelf het initiatief nemen 
om informeel contact op te nemen met de Commissie. De ambtenaren doen dit 
(meestal) evenwel in de hoedanigheid van Belgisch piloot13 voor één specifiek 
dossier. Het standpunt dat ze verdedigen bij de Commissie is dus in principe geen 
Vlaams standpunt, maar een gezamenlijk Belgisch standpunt, de resultante van 
coördinatie tussen de experts van de verschillende Gewesten (en eventueel van de 
federale overheid) samengebracht door de piloot. Dergelijke contacten met de 
Commissie zijn dus eerder informeel en intrastatelijk van aard. Vanuit Vlaams 
oogpunt zijn de contacten eerder direct voor zover een Vlaamse ambtenaar piloot of 
trekker is van het betreffende dossier en eerder indirect voor zover een Waalse of 
federale ambtenaar het pilootschap op zich neemt. 
 
De Vlaamse milieuoverheid (administratie, agentschappen en kabinet) richt haar 
pijlen evenwel in de eerste plaats op de besprekingen en besluitvorming binnen de 
Raad, zowel op ministerieel, diplomatiek (COREPER) als op ambtelijk niveau 
(Raadswerkgroepen). De meeste geïnterviewden zijn van mening dat de 
onderhandelingen binnen de Raad de beste mogelijkheden bieden om invloed uit te 
oefenen op het Europese besluitvormingsproces, alhoewel enkelen stelden dat 
informele contacten met de Commissie (tijdens de informele, voorbereidende fase 
van het EU-besluitvormingsproces) zelfs betere mogelijkheden bieden om te wegen 
op de Europese besluitvorming. Het is inderdaad zo dat de ‘wetteksten’ in die fase 
grotendeels vorm krijgen en de Commissie nog bereid is zijn voorstel in belangrijke 
mate aan te passen.  
 
Aangezien het Europees Parlement (EP) dankzij de medebeslissingsprocedure in de 
meeste milieudossiers op gelijke voet staat met de Raad van Ministers, kan het nuttig 
zijn voor Vlaanderen om te overleggen met de Vlaamse europarlementariërs. Men 
kan van de veronderstelling uitgaan dat de Vlaamse leden van het EP, naast hun 
ideologische familie, hun ‘regionale’ kieskring verdedigen, vermits ze verkozen zijn 
in de Nederlandstalige kieskring. De Vlaamse milieuambtenaren nemen echter 
weinig of geen contact op met Vlaamse of andere europarlementsleden. Eén van de 
oorzaken hiervan is dat er in Vlaanderen (of België) geen (duidelijke) richtlijnen zijn 
uitgewerkt omtrent het lobbyen van europarlementariërs door een nationale of 
subnationale administratie. Daarnaast kan de terughoudendheid mogelijk verklaard 
worden doordat ambtenaren onvoldoende beseffen dat er een belangrijk onderscheid 
                                                 
13 De piloot is een gewestelijke of federaal ambtenaar die de verantwoordelijkheid draagt voor het 
intern, Belgisch beheer van een individueel Europees milieudossier gedurende de Europese 
besluitvormingsprocedure. Dit houdt onder meer in dat de piloot instaat voor de (technische) 
voorbereiding en bepaling van de Belgische standpunten die in dit dossier ingenomen worden in de 
Raadsstructuren. Hiertoe brengt de piloot ambtenaren (experts) van de andere Belgische overheden 
samen.  



 19

bestaat tussen enerzijds de federale en regionale parlementen en anderzijds het EP. 
Vlaamse (of andere Belgische) ambtenaren zijn beperkt in hun mogelijkheden om 
zelf contacten te leggen met leden van het Vlaamse (of een ander) parlement, 
omwille van de politieke verantwoording die hun minister moet afleggen aan het 
Vlaams parlement – ook over het optreden van zijn of haar ambtenaren. Maar een 
dergelijke relatie bestaat niet in het geval van het EP. Dit impliceert dat de contacten 
van de Vlaamse (en andere Belgische) ambtenaren met europarlementariërs veel 
vrijer en uitgebreider kunnen zijn (Boerboom, 2002: 597). In het nabije verleden zijn 
er niettemin pogingen ondernomen door Vlaamse milieuambtenaren – in de 
hoedanigheid van Belgisch piloot van een dossier - om de Vlaamse of Belgische 
leden – die al dan niet zetelen in het Comité Leefmilieu, Volksgezondheid en 
Consumentenbeleid van het EP – te overtuigen hun stemgedrag in overeenstemming 
te brengen met het gecoördineerde Belgische standpunt of hen op zijn minst te 
informeren. Ten tijde van de totstandkoming van de kaderrichtlijn water heeft de 
Permanente Vertegenwoordiging (op vraag van de Vlaamse piloot) alle Belgische 
europarlementsleden uitgenodigd voor een gesprek, waar trouwens alle gewestelijke 
milieuadministraties aan deelnamen. Deze pogingen liepen echter op niets uit en 
sommige gaven zelfs aanleiding tot kleine politieke incidenten. Dit is één van de 
redenen waarom sommige ambtenaren niet (meer) staan te springen om contact op te 
nemen met EP-leden. Voor zover Vlaamse ambtenaren contacten leggen met 
parlementsleden, gebeurt dit in het kader van een intrastatelijke strategie, waarbij de 
piloot het op Belgisch niveau gecoördineerde standpunt verdedigt bij de 
parlementsleden. De Vlaamse ambtenaren treden in hun contacten met het EP dus 
niet op als cavalier seul, maar werken nauw samen met de andere ambtenaren binnen 
de pilootgroep.  
 
Echte extrastatelijke beïnvloedingspogingen zoals het onafhankelijk van het federale 
niveau lobbyen van het Comité van de Regio’s (of het Economisch en Sociaal 
Comité), werden niet vermeld door de geïnterviewden. Er bestaat geen contact, of op 
zijn minst geen systematisch contact, tussen de Vlaamse milieuoverheden en de 
Vlaamse vertegenwoordigers in het Comité van de Regio’s. Dit weerspiegelt 
gedeeltelijk de zwakte van het Comité binnen het EU-besluitvormingsproces. Het 
Comité heeft geen formele macht. Het beschikt slechts over adviserende 
bevoegdheden. Bovendien is de verscheidenheid aan leden van het Comité (of de 
‘regio’s’ die zij vertegenwoordigen) uitermate groot. Het Comité vertegenwoordigt 
zowel regionale als lokale overheden, regionale overheden met weinig en veel 
politieke macht, overheden uit het armere zuiden en het rijkere noorden, enz. De 
verschillende regionale belangen zijn bijgevolg zeer moeilijk te verzoenen. Dit maakt 
het uitermate moeilijk voor het Comité om namens het Europa van onder het 
nationale bestuursniveau te spreken.  
 
Uit het voorgaande blijkt dat de Vlaamse ‘milieuoverheid’ voornamelijk de 
intrastatelijke route neemt naar de Europese besluitvormingsfora. De fasen waarin de 
Vlaamse milieuambtenaren en politieke verantwoordelijken het meest actief zijn, 
zijn: de informele, voorbereidende fase waarin de Commissie een voorstel tot 



 20

richtlijn of verordening voorbereidt en de nationale experts – meestal ambtenaren – 
raadpleegt (dit is in feite de enige extrastatelijke weg naar Europa die de Belgische 
regionale milieuambtenaren bewandelen), de fase waarin het voorstel van de 
Commissie in de werkgroepen van de Raad wordt besproken en de fase waarin de 
Raad van Ministers zelf zich over het voorstel buigt. De behandeling van het voorstel 
in het Europees Parlement (hetzij in de functionele commissie, hetzij in de plenaire 
vergadering) krijgt minder aandacht. 
 
In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de Vlaamse inbreng in de 
besluitvorming van de Raad, waarbij de ambtelijke besluitvorming in de 
Raadswerkgroepen en de politieke besluitvorming in de Raad van Ministers apart 
behandeld worden. De meeste inspanningen van de Vlaamse milieuambtenaren zijn 
immers gericht op deze fase van het Europese besluitvormingsproces. De Raad is 
immers het belangrijkste besluitvormende orgaan van de EU en is de instelling 
waarin de lidstaten rechtstreeks vertegenwoordigd zijn. Het feit dat er in België enkel 
een formeel kader bestaat voor deelname aan (en voorbereiding hierop) de structuren 
van de Raad en bijvoorbeeld niet met betrekking tot de werkzaamheden in de 
Commissie en het Europees Parlement kan als een indicatie beschouwd worden van 
het relatieve belang van deze besluitvormingsfase en dit besluitvormingsorgaan. 
 
 
4.2. Bepaling van het standpunt dat België inneemt in de Raad 
Milieu van de EU 
 
In de Belgische milieucoördinatiepraktijk maakt men een onderscheid tussen de 
algemene P11-coördinatie en de gespecialiseerde milieucoördinatie. Beide 
coördinatiemechanismen werken aanvullend. Het ene doet het voorbereidende werk 
voor het andere. Bovendien is de P11-coördinatie eerder gericht op de voorbereiding 
van de ministeriële Raad en het diplomatieke COREPER. Terwijl het 
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) en de pilootgroepen een bijna 
volledige vrijheid krijgen in de voorbereiding van de ambtelijke werkgroepen van de 
Raad Leefmilieu en zodoende eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de 
voorbereiding van het COREPER en de Raad van Ministers. 
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4.2.1. P11-coördinatie: voorbereiding van Raad en COREPER  
 
De Belgische Gewesten hebben rechtstreeks toegang tot het Belgische 
besluitvormingsproces inzake aangelegenheden van de Raad Leefmilieu. De 
(federale) FOD Buitenlandse Zaken speelt via de dienst P11 een centrale rol, 
alhoewel geen dominante, in het Belgische coördinatieproces. De P11 organiseert 
wekelijks vergaderingen – er is elke week wel een bijeenkomst van de Raad van 
Ministers waarvoor een Belgisch standpunt dient gecoördineerd te worden. Wat 
milieu betreft, organiseert de P11 minstens vier keer per jaar een 
coördinatievergadering ter voorbereiding van de Raad Milieu.  
 
De P11-vergaderingen worden bijgewoond door de medewerkers van de betrokken of 
geïnteresseerde ministers. Wanneer een Raad Leefmilieu op het punt staat bijeen te 
komen, zullen in de eerste plaats vertegenwoordigers van de milieuministers, zowel 
de federale als de gewestelijke – deelnemen aan de voorafgaande P11-vergadering. 
Indien nodig, zal een ambtenaar – meestal de ‘Belgische’ piloot die verantwoordelijk 
is voor de ambtelijke coördinatie van de Belgische standpunten in één specifiek 
dossier – deelnemen aan de P11-vergadering om de meer technische aspecten van een 
dossier nader toe te lichten. Indien Vlaanderen zijn invloed op de besluitvorming in 
een bepaald dossier wil maximaliseren, dient de Vlaamse milieuoverheid het 
Belgische pilootschap van het betreffende dossier – al dan niet officieel – naar zich 
toe te trekken. De piloot is immers verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
standpunten in de Raadswerkgroepen en is in het verlengde hiervan ook 
verantwoordelijk voor het schrijven van het op de Raad van Ministers en COREPER 
in te nemen Belgische standpunt. Althans, de piloot schrijft een draftversie van de 
ministeriële speaking note14 al dan niet in overleg of samenwerking met een 
kabinetsmedewerker van de bevoegde minister, dat dan voorgelegd wordt op de P11-
vergadering. Het is ook mogelijk dat het voorstel van de piloot eerst besproken wordt 
op een interkabinettenwerkgroep (IKW). Hoe meer de bijeenkomst van de Raad 
Leefmilieu nadert, hoe meer het dossier ‘uit handen’ wordt genomen van de 
ambtenaren en hoe meer de ministers (lees: de kabinetsmedewerkers) zich ermee 
gaan bezighouden. 
 
De Vlaamse milieuattaché15 en de ‘Belgische’ piloot zullen er zeker bij zijn indien 
‘B-punten’ op de agenda staan. Het gros van de agendapunten zijn echter ‘A-punten’ 
die alleen nog formeel dienen goedgekeurd te worden. De federale premier en vice-
premiers – die het recht hebben op alle P11-vergaderingen aanwezig te zijn – sturen 
vooral hun medewerkers indien politiek gevoelige dossiers – zoals 
milieuaansprakelijkheid, handel in broeikasgasemissies, GGO’s, … – en dus ‘B-
                                                 
14 De Vlaamse milieuattaché schrijft ook wel eens mee aan een ministeriële speaking note indien de 
Vlaamse minister van leefmilieu het woord voert voor België in de Raad van Ministers.  
15 De Vlaamse milieuattaché is een ambtenaar die vanuit de Vlaamse milieuadministratie 
gedetacheerd is naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Deze staat in 
principe voor (de coördinatie van) de contacten en de informatie-uitwisseling tussen Europa en 
Vlaanderen inzake milieudossiers. 
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punten’ op de agenda staan. Zij beschikken immers over een vetorecht. Ze zullen 
evenwel niet tussenbeide komen indien low profile dossiers of aangelegenheden die 
niet tot de federale bevoegdheid behoren, aan bod komen. 
 
Omgekeerd houden regionale ministers zich op de vlakte wanneer items aan bod 
komen die exclusief tot het federale bevoegdheidsdomein behoren. Maar zelfs in 
dossiers waarbij de federale en gewestelijke overheden onderling bevoegdheden 
delen, houden de gewestelijke milieuministers of hun kabinetsmedewerkers, en in het 
bijzonder de Vlaamse minister, zich vrij sterk op de achtergrond – althans in de 
periode vóór juli 2003. Dit staat toch in schril contrast met de vaststelling dat de 
Belgische subnationale actoren, en in het bijzonder Vlaanderen, in het algemeen erop 
gebrand zijn om hun privileges te beschermen (Kerremans en Beyers, 1997: 46). De 
beperkte profileringsdrang bij de Vlaamse minister kan deels verklaard worden door 
het unieke feit dat de Vlaamse en federale milieuminister (tijdens de laatste federale 
regeerperiode) tot dezelfde politieke partij behoorden, met name de Vlaamse 
groenen16. Bovendien behoorde de federale staatssecretaris voor duurzame 
ontwikkeling en energie ook tot de groene politieke familie. De Vlaamse minister gaf 
haar federale collega’s meer ruimte in internationale dossiers dan men zou 
verwachten op basis van haar bevoegdheden, in het bijzonder in dossiers die deels 
betrekking hebben op gewestelijke bevoegdheden. Op het ambtelijke niveau is de 
situatie echter omgekeerd. De piloot van een ‘gemengd’ dossier zal in de regel een 
gewestelijk ambtenaar zijn, omdat de federale milieuadministratie relatief zwak staat 
ten gevolge van de opeenvolgende staatshervormingen die de meeste 
milieubevoegdheden van de federale overheid naar de Gewesten transfereerden. 
 
De Belgische milieucoördinatie ter voorbereiding van de Raad van Ministers vindt 
plaats op het federale beleidsniveau. Zelfs indien de dossiers betrekking hebben op 
zuiver regionale bevoegdheden, is het federale beleidsniveau rechtstreeks betrokken – 
via de FOD Buitenlandse Zaken (P11) en (de medewerkers van) de federale minister 
van leefmilieu. Niettemin hebben de Gewesten een belangrijke zeg in de beslissingen 
van de P11. Aangezien de P11-coördinatievergadering unaniem beslist, hebben de 
gewestelijke deelnemers een vetorecht. De bepaling van de Belgische standpunten 
voor de Raad Milieu en COREPER is bijgevolg een kwestie van 
(intergouvernementeel) onderhandelen tussen de verschillende Belgische 
overheden17. De federale bestuurslaag deelt dus in aanzienlijke mate de macht met de 
regionale bestuurslaag op het terrein van de Belgische EU-milieubesluitvorming. Dit 
bevestigt de MLG-hypothese met betrekking tot de standpuntbepaling (MLG HS). 
 

                                                 
16 Daarnaast had de Vlaamse milieuminister die tevens bevoegd is voor landbouw en visserij de 
handen vol met het voorbereiden en bijwonen van de Raad Landbouw en de Raad Visserij. 
17 Het P11-coördinatieproces resulteert niet altijd in een duidelijke instructie, maar eindigt vaak in 
een ‘tour de table’. De verschillende overheden die aanwezig zijn op de P11 brengen hun 
standpunten, bezorgdheden en bezwaren naar voren zodat de minister in de Raad (of de adjunct-
ambassadeur in het COREPER) weet wat hij of zij kan en niet kan verdedigen of aanvaarden 
(Kerremans, 2000a: 192). 



 23

4.2.2. Gespecialiseerde coördinatie: voorbereiding van de 
werkgroepen van de Raad Leefmilieu 
 
Het formele kader van de leefmilieucoördinatie  
 
Sinds 1995 wordt de algemene P11-coördinatie aangevuld door een gespecialiseerd 
coördinatiemechanisme voor milieubeleidskwesties. Een aantal zwakheden van het 
P11-coördinatiesysteem gaven aanleiding tot de oprichting van gespecialiseerde 
coördinatiesystemen. Ten eerste werd en wordt de P11 geconfronteerd met een 
overladen agenda, omdat het alle items op de agenda van de Raad (in al haar 
verschijningsvormen) en het COREPER behandelt. P11-vergaderingen richten 
bijgevolg de aandacht primair op politiek gevoelige kwesties en keuren de andere 
kwesties (de ‘A-punten’), waarover elders reeds een consensus is bereikt, 
automatisch goed (rubber-stamping). Ten tweede vinden de 
coördinatievergaderingen op de P11 plaats in een ver gevorderd stadium van het 
Europese besluitvormingsproces. Dit impliceert dat het zeer moeilijk is voor een 
minister of medewerker om in dit stadium bezwaren te maken. Men had in feite nood 
aan een gespecialiseerd coördinatiesysteem om Belgische standpunten te bepalen 
omtrent kwesties die behandeld worden in de milieuwerkgroepen van de Raad. Een 
dergelijk systeem kon, bijgevolg, fungeren als een voorbereidend mechanisme voor 
de P11-vergaderingen die de (politieke) deelnemers toelaat om in een vroeger 
stadium van het EU-besluitvormingsproces tussenbeide te komen (Kerremans, 2000b: 
42-43; Kerremans en Beyers, 1997: 50). 
 
De coördinatie van het internationaal milieubeleid vindt op papier plaats binnen het 
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid, beter bekend onder zijn afkorting 
CCIM, dat opgericht werd via het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995. Het 
CCIM staat in principe in voor de voorbereiding van standpunten die de Belgische 
onderhandelingsdelegaties innemen in lichamen van internationale organisaties en op 
internationale ministeriële conferenties. 
 
Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende federale en regionale 
overheden die bij het milieubeleid betrokken zijn. Met betrekking tot de structuur van 
het CCIM dient men een onderscheid te maken tussen de plenaire vergadering van 
het CCIM – ook wel ‘plenaire’ genoemd – en de thematische werkgroepen. De 
plenaire vergadering komt maandelijks samen en bestaat onder meer uit hoge 
ambtenaren van de verschillende milieuoverheidsinstanties (de Europese 
correspondenten) en de twee ‘milieuspecialisten’ van de Belgische PV (de federale 
milieuattaché en een diplomaat18). Kabinetsmedewerkers van de verschillende 
milieuministers worden ook uitgenodigd om het CCIM bij te wonen, maar in de 
praktijk komen ze zelden of nooit.  
 
                                                 
18 De milieuattaché is een ambtenaar van de federale milieudiensten die gedetacheerd is naar de 
Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU.  
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In 2002 richtte men een ‘bureau’ op met een beperkt aantal deelnemers om de 
plenaire bijeenkomsten voor te bereiden, zorg te dragen voor het dagdagelijks 
management en op die manier de overladen agenda van het CCIM te ontlasten. In het 
bureau zetelen in principe ook afgevaardigden van de Gewesten, naast medewerkers 
van de federale milieudiensten, de FOD Buitenlandse Zaken en de Permanente 
Vertegenwoordiging. De Gewesten kunnen dus in principe mee de agenda van het 
CCIM bepalen.  
 
De thematische werkgroepen daarentegen bestaan vooral uit ambtenaren met een 
inhoudelijke expertise van de federale en gewestelijke administraties en 
agentschappen.  
 
 
De praktijk van de Belgische milieucoördinatie: de ‘piloten’ 
 
Net zoals de P11-vergaderingen kennen de plenaire CCIM-vergaderingen een uiterst 
drukke agenda. Deze vergaderingen worden overladen met allerlei soorten items: 
zowel multilaterale als Europese kwesties, zowel besluitvormings- als 
implementatiekwesties en zowel procedurele als inhoudelijke kwesties. Omwille van 
de chaotische aard van de CCIM-bijeenkomsten, het groot aantal agendapunten en de 
afwezigheid van politieke actoren, worden de (echte) beslissingen omtrent de 
standpunten en de instructies voor de Belgische vertegenwoordigers in internationale 
onderhandelingen elders genomen. Met betrekking tot de totstandkoming van de 
Belgische positie (in de werkgroepen van Raad Milieu), is de rol van de plenaire 
vergadering vrij beperkt. De plenaire vergadering coördineert en stroomlijnt enkel de 
activiteiten van de thematische werkgroepen, die de dossiers (tot op zekere hoogte) 
inhoudelijk voorbereiden. Maar zelfs de thematische werkgroepen van de CCIM zijn 
niet (altijd) in staat om adequaat te reageren op de vaak hoge frequentie en dynamiek 
van de onderhandelingssessies op EU-niveau (in de Raadswerkgroepen19). Deze 
CCIM-werkgroepen zijn immers nogal groot – er zijn heel wat kwesties binnen één 
thema – en log – ze hebben een lage vergaderfrequentie. Dit heeft ertoe bijgedragen 
dat het meer flexibele systeem van ‘pilootgroepen’ sterk op de voorgrond kwam naar 
aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de EU. Een piloot is een aangeduide 
ambtenaar die de verantwoordelijkheid draagt voor het intern Belgisch beheer van 
een individueel EU-besluitvormingsdossier (voorstel tot richtlijn of verordening). Dit 
houdt onder meer in dat de piloot instaat voor de totstandkoming van de Belgische 
standpunten die rond dit dossier ingenomen worden in de Raadswerkgroepen (en 
elders binnen de Raad). Hiertoe organiseert de piloot kleine, flexibele 
coördinatievergaderingen (buiten de werkgroepen van het CCIM om) of zal de piloot 
via e-mail of telefoon overleggen. De piloot kan een federaal of gewestelijk 

                                                 
19 De milieuwerkgroepen van de Raad komen drie à vier keer per week samen. Ze behandelen 
weliswaar niet steeds hetzelfde onderwerp. Indien de voorzitter van de raad een bepaald dossier als 
prioriteit naar voren schuift, kunnen wel meerdere sessies na elkaar (gedurende één of meerdere 
weken) aan dit dossier gewijd worden. 
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ambtenaar zijn. Wanneer een nieuwe richtlijn of verordening wordt verwacht, voert 
de inhoudelijk bevoegde CCIM-werkgroep20 haar bijeenkomsten op. De rol van de 
CCIM-werkgroep is relatief belangrijk in het stadium vóór de onderhandelingen in de 
Raad, met name in de periode waarin het Commissievoorstel zijn definitieve vorm 
begint te krijgen. Het beslist op dat moment wie de piloot zal zijn voor dat specifiek 
wetgevend voorstel gedurende de onderhandelingen in de werkgroepen van de Raad 
Milieu21. Van zodra de onderhandelingen binnen de Raad starten (eerste lezing) – 
meestal in het kader van de medebeslissingsprocedure – laat de CCIM-stuurgroep het 
beheer van het individueel dossier over aan de piloot en een kleine groep van experts 
(van de andere overheden) die de piloot samenbrengt. De standpunten die de 
Belgische onderhandelaar – meestal iemand van de PV – in de Raadswerkgroep 
leefmilieu verdedigt, zijn bijgevolg in hoofdzaak totstandgekomen in deze eerder 
informele en kleine pilootgroepen. Omdat de meeste milieubevoegdheden 
geregionaliseerd zijn en de federale milieuadministratie bijgevolg relatief klein is 
(wat personeel en middelen betreft), worden deze expertgroepen hoofdzakelijk 
bemand door gewestelijke ambtenaren. 
 
Met betrekking tot het diplomatieke COREPER en de ministeriële Raad is de rol van 
de piloten evenmin verwaarloosbaar. De piloten (en de experts er rond) beslissen 
meestal over het Belgische standpunt in COREPER, omdat de federale milieuattaché 
of milieudiplomaat van de PV22, met wie de piloot intensief samenwerkt tijdens de 
onderhandelingen in de werkgroepen, (de ontwerpversie van) de speaking note van 
de adjunct-ambassadeur, de Belgische vertegenwoordiger in deze COREPER, 
schrijft. Met betrekking tot het opstellen van de speaking note van de minister in de 
Raad Leefmilieu, ligt de zaak anders. Dit is althans zo met betrekking tot 
controversiële kwesties. De betrokkenheid van politieke actoren is hier veel groter. 
Kabinetsmedewerkers van de minister zullen vaak informeel de piloot of de groep 
raadplegen. Indien het om een federaal of gemengd dossier gaat, zal de politieke 
interventie uitgaan van het kabinet van de federale milieuminister. Indien het om een 
zuiver gewestelijk dossier gaat, zijn het de kabinetsmedewerkers van de verschillende 

                                                 
20 We geven enkele voorbeelden: de Stuurgroep Broeikasgassen draagt zorg voor de nieuwe 
richtlijn inzake emissiehandel en de Stuurgroep Water ontfermt zich over de nieuwe richtlijn 
zwemwater. 
21 Meestal beslist de betrokken CCIM-stuurgroep welke overheid – de federale, de Vlaamse, de 
Waalse of de Brusselse – de piloot levert. Omdat de piloot heel wat invloed heeft op de 
totstandkoming van de Belgische onderhandelingspositie, kunnen de verschillende regeringen zeer 
gebrand zijn om de piloot te leveren. Daarom kan het wel eens gebeuren dat beslissingen niet in de 
CCIM-stuurgroepen genomen worden, maar op een hoger ambtelijk of politiek niveau. Naar 
aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de EU, was de verdeling van de pilootfuncties het 
onderwerp van een politiek geven en nemen.  
22 In de praktijk onderhandelt de federale milieuattaché, een ambtenaar van de federale diensten 
voor het leefmilieu die gedetacheerd is naar de Permanente Vertegenwoordiging, de ‘federale’ 
dossiers – dossiers die hoofdzakelijk betrekking hebben op federale, dus niet geregionaliseerde 
milieubeleidsbevoegdheden. De gewestelijke dossiers daarentegen worden voor rekening genomen 
door een diplomaat van de PV. Deze twee personen bereiden de facto de speaking note voor van de 
adjunct-ambassadeur in COREPER (in samenwerking met de betreffende piloten). 
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gewestelijke milieuministers die de piloot mogelijk (in)formeel benaderen. Het 
Vlaamse milieukabinet, bijvoorbeeld, neemt af en toe contact op met de verschillende 
piloten van een Europees dossier. Deze interventies variëren van het louter 
uitwisselen van informatie, waarbij de medewerker van de minister akte neemt van 
het standpunt van de piloot (of de groep) en het standpunt en de bezorgdheden van de 
minister meedeelt, via het corrigeren of bijsturen van het voorstel van de piloot tot het 
volledig afkeuren van het voorstel23. Dergelijke contacten vinden voornamelijk plaats 
in de periode net vóór een ministeriële bijeenkomst van de Raad Leefmilieu, dus net 
vóór de bespreking van de dossiers op de P11-bijeenkomsten.  
 
In meer controversiële en horizontale dossiers zoals milieuaansprakelijkheid, handel 
in broeikasgasemissies en GGO’s, heb je meer politieke interventies. Ten eerste is de 
kans groter dat andere dan de milieuministers pogen de piloot of de andere experts op 
informele wijze te beïnvloeden. Ten tweede worden bij zeer gewichtige dossiers deze 
informele interventies vervangen of op zijn minst aangevuld door ad hoc 
werkgroepen op het niveau van de ministeriële kabinetten – de zogenaamde 
‘interkabinettenwerkgroepen’ of ‘IKWs’. In de IKWs zijn naast de (federale en 
gewestelijke) milieuministers, op zijn minst ook de (federale) premier en de vice-
premiers vertegenwoordigd. De beslissingen die deze IKWs nemen, dienen als input 
voor de P11-vergaderingen. Maar zelfs daar gebeurt het dat men verdergaat dan het 
automatisch goedkeuren van dossiers en deze meer in de diepte behandelt. Indien 
politiek controversiële kwesties op de agenda staan, zullen er meer mensen aanwezig 
zijn op de P11-vergaderingen. Medewerkers van de premier en de vice-premier 
zullen dan zeker aanwezig zijn. Indien low profile en verticale kwesties aan bod 
komen, sturen ze hun kat of zullen ze niet of minder tussen beide komen op een P11-
vergadering.  
 
De Belgische voorbereiding van de milieuwerkgroepen van de Raad vindt plaats 
binnen een speciaal voor het milieubeleid opgericht coördinatiemechanisme. Het 
Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid vormt de formele, overkoepelende 
structuur van de milieucoördinatie. Het bestaat enerzijds uit een plenaire vergadering 
en een voorbereidend bureau en anderzijds uit thematische werkgroepen. Het werk in 
het CCIM wordt echter in belangrijke mate aangevuld door de pilootgroepen die het 
Belgische standpunt in individuele dossiers voorbereiden en bepalen. Het 
voorzitterschap (van de plenaire zittingen) van het CCIM is in handen van de FOD 
Leefmilieu en situeert zich dus net zoals de P11-coördinatie op het federale 
beleidsniveau. Maar ook binnen de gespecialiseerde milieucoördinatie hebben de 
Gewesten een grote zeg. Meer nog, op het ambtelijk niveau hebben de Gewesten een 
overwicht op de federale overheid in tegenstelling tot het politieke niveau. Het 
voorzitterschap en de organisatie van het (plenaire) CCIM is in federale handen, maar 
het bureau dat de plenaire vergaderingen voorbereidt, staat open voor afgevaardigden 

                                                 
23 Indien het om gemengde of gewestelijke dossiers gaat, kan een dergelijke politieke interventie 
niet vanuit één kabinet gebeuren, maar dient er tussen de verschillende ministers overlegd te 
worden. 
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van de Gewesten. De Gewesten kunnen in principe mee de agenda van het CCIM 
bepalen. Daarnaast is het voorzitterschap van de werkgroepen van het CCIM 
verdeeld over de verschillende Belgische overheden. Bepaalde werkgroepen worden 
dus voorgezeten door een Vlaamse milieuambtenaar. Dit geldt ook voor de informele, 
maar in de praktijk zeer belangrijke pilootgroepen. De piloot wordt meestal gekozen 
op basis van expertise en die is in vergelijking met de andere Belgische 
milieuadministraties ruimschoots aanwezig in de Vlaamse. Indien de verdeling van 
de pilootfuncties in politiek vaarwater terechtkomt, moet Vlaanderen (maar ook de 
andere Gewesten) wel eens het onderspit delven ten gevolge van de federale 
dominantie op regeringsniveau (voor zover het om dossiers gaat die refereren aan 
federale én gewestelijke bevoegdheden). We concluderen dat ook op het ambtelijk 
niveau de bepaling van de Belgische standpunten een kwestie is van onderhandelen 
tussen de Belgische overheden. Dus ook hier deelt de federale bestuurslaag in 
belangrijke mate de macht met de gewestelijke bestuurslaag. In puur gewestelijke 
dossiers is de rol van de federale milieuoverheid zelfs minimaal. De MLG-hypothese 
inzake de grote zeggenschap van Vlaanderen (MLG HS) wordt wederom bevestigd. 
De LIG-hypothese (LIG HS) blijkt niet overeen te stemmen met de beleidspraktijk. 
 
 
4.3. Vertegenwoordiging op het Europese beleidsniveau  
 
4.3.1. De Raad Milieu op ministerieel niveau 
 
Eerder bespraken we het algemene systeem tot coördinatie van de samenstelling van 
de Belgische delegatie op de ministeriële bijeenkomst van de Raad Milieu, zoals het 
in het samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 staat. De praktijk blijkt evenwel af te 
wijken van de theorie. Dit geldt in het bijzonder voor het milieubeleidsdomein. In 
tegenstelling tot wat men zou verwachten van een beleidsdomein waarbinnen de 
federale en gewestelijke overheden bevoegdheden delen, maar met een overwicht 
vanuit de Gewesten, werd leefmilieu (of de Raad Milieu) in het 
samenwerkingsakkoord ondergebracht in categorie II – een categorie van 
raadsformaties die zaken behandelen die refereren aan gemengde bevoegdheden, 
maar waarbij de federale bevoegdheden domineren. Dit heeft ertoe geleid dat België 
tot juli 2003 werd vertegenwoordigd door de federale minister bevoegd voor 
leefmilieu en dat één van de gewestelijke milieuministers deze bijstaat. Afhankelijk 
van de Raadsagenda, liet de federale milieuminister – de Minister voor 
Consumentenbescherming, Volksgezondheid en Leefmilieu - zich bijstaan of 
vervangen als delegatieleider door de (federale) Staatssecretaris voor Energie en 
Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister voor Mobiliteit en Transport.  
 
Raadszitting Milieu 
 

Zetelende minister 
(delegatieleider) 

Minister-assessor 

Luxemburg, 12 oktober 1999 Magda Aelvoet, 
Minister van 
Consumentenzaken, 

/ 
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Volksgezondheid en 
Leefmilieu 

Brussel, 13-14 december 
1999 

Magda Aelvoet 
 

/ 

Brussel, 30 maart 2000 Magda Aelvoet / 
Luxemburg, 22 juni 2000  Magda Aelvoet / 
Luxemburg, 10 oktober 2000 Jean-Louis Six, 

plaatsvervangend permanent 
vertegenwoordiger  

Michel Foret,  
minister van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw, 
Patrimo nium en Leefmilieu 
(Waals Gewest) 

Brussel, 7 november 2000 Olivier Deleuze, 
Staatssecretaris voor Energie 
en Duurzame Ontwikkeling, 
toegevoegd aan de minister 
voor Mobiliteit en Vervoer  

Michel Foret 
 

Brussel, 18-19 december 
2000 

Magda Aelvoet 
 
Olivier Deleuze 

Michel Foret 
 

Brussel, 8 maart 2001 Magda Aelvoet 
Olivier Deleuze 

Vera Dua, Vlaams minister 
van Leefmilieu en Landbouw 

Luxemburg, 7 juni 2001 Magda Aelvoet 
Olivier Deleuze 

Vera Dua 

Brussel, 12 december 2001 Magda Aelvoet (voorzitter) 
Olivier Deleuze 

Vera Dua 

Luxemburg, 29 oktober 2001 Magda Aelvoet (voorzitter) 
Olivier Deleuze 

Vera Dua 

Brussel, 4 maart 2002  Magda Aelvoet 
Olivier Deleuz 

/ 

Luxemburg, 25 juni 2002 Magda Aelvoet Vera Dua 
Luxemburg, 17 oktober 2002 Jef Tavernier,  

Minister van 
Consumentenzaken, 
Volksgezondheid en 
Leefmilieu 
Olivier Deleuze 

/ 

Brussel, 9 december 2002 Jef Tavernier 
Olivier Deleuze 

Michel Foret 
 

Brussel, 4 maart 2003 Olivier Deleuze  / 
Luxemburg, 13 juni 2003 Didier Gosuin, 

Minister van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Leefmilieu en 
Waterbeleid, Natuurbehoud, 
Openbare Netheid en 
Buitenlandse Handel   

/ 

Tabel 4.2: Samenstelling van de Belgische delegatie (wat de minister betreft) op 
de zittingen van de Raad Milieu tijdens de regeerperiode van Verhofstadt I (juli 
1999- juni 2003)  
Bron: Mededelingen van de Raad aan de pers ( http://ue.eu.int/Newsroom ) 
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De Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) van 28 februari 2002 
besliste evenwel om de Raad Leefmilieu over te brengen van categorie II naar 
categorie III. Vlaanderen in het bijzonder heeft hierop aangedrongen. Het akkoord 
impliceert dat vanaf juli 2003 België vertegenwoordigd wordt door een gewestelijke 
milieuminister. De federale milieuminister zal de Raadsbijeenkomst louter bijwonen 
in de hoedanigheid van assessor. Volgens het rotatiemechanisme levert het Vlaams 
Gewest tijdens de tweede helft van 2003 het hoofd van de Belgische delegatie in de 
Raad Milieu. De Belgische gewestoverheden zullen bijgevolg een nog belangrijkere 
rol spelen binnen het environmental governance systeem van de Europese Unie. Men 
kan zich echter afvragen of alle Gewesten in staat en bereid zullen zijn om de taken 
en de verantwoordelijkheden van de delegatieleider (de zetelende minister) in de 
toekomst ten volle uit te voeren en te dragen. 
 
Een Vlaams minister op de Belgische stoel in de Raad Milieu is echter geen volledig 
nieuw gegeven. De vorige Vlaamse milieuminister, die kort na de federale 
parlementsverkiezingen ontslag nam uit de Vlaamse regering, had immers enige 
ervaring met het vertegenwoordigen van België in de Raad Milieu. Tijdens het 
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie zat zij de facto op de Belgische 
stoel, terwijl de federale milieuminister op de stoel van de EU-voorzitter zat. De 
bewegingsruimte van het hoofd van de Belgische delegatie was echter beperkt, omdat 
deze verondersteld werd niet in te gaan tegen het Belgische voorzitterschap24. 
  
Ook het assessorsysteem is niet altijd volgens het boekje in de praktijk gezet. In 
theorie is de rol van assessor of bijzitter vrij belangrijk. De aanwezigheid van een 
tweede minister als bijzitter maakt het immers mogelijk ter plekke, op de 
Raadsbijeenkomst, te coördineren. Het hoofd van de Belgische delegatie raadpleegt 
de assessor om te achterhalen of een concessie tijdens de onderhandelingen zal 
aanvaard worden door de Belgische overheden die niet aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn in de Raad. In geval van twijfel, coördineert de assessor met 
de andere overheden via de telefoon. Deze combinatie van coördinatie ‘on-the-spot’ 
én coördinatie over de telefoon laat de Belgische delegatie toe haar 
onderhandelingspositie aan te passen naarmate de onderhandelingen in de Raad 
verder evolueren en daarbij rekening te houden met voorkeuren van de verschillende 
Belgische regeringen (Kerremans, 2000a). 
 
In het algemeen houden gewestelijke ministers er niet zo van om bijzitter te spelen. 
Dit gold ook in het verleden voor de gewestelijke milieuministers, maar daar kwam 
verandering in met het aantreden van de verschillende paarsgroene regeringen in 
1999. De voorgangers van de (vorige) Vlaamse milieuminister woonden de 

                                                 
24 De EU-voorzitter is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het vinden van een consensus onder 
de EU-partners en kan derhalve het eigen nationaal belang slechts in beperkte mate doordrukken. 
Een voorzitter kan zich als lidstaat geen al te afwijkend nationaal standpunt veroorloven, wil hij zijn 
geloofwaardigheid als voorzitter handhaven. 
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Raadsbijeenkomsten niet of nauwelijks bij, omdat ze geen tweede viool wilden 
spelen. Minister Dua zelf was in feite de eerste Vlaamse milieuminister die de Raad 
Leefmilieu bijwoonde. Zij woonde de Raad Milieu vijf maal bij (vijf keer op zes), 
verspreid over drie opeenvolgende periodes van zes maanden, met name in de 
periode vóór het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (voorjaar 2001), in 
de periode zelf van het Belgische voorzitterschap (najaar 2001) en in de periode erna 
(voorjaar 2002) (zie tabel 4.2)25. In principe deed ze dit als minister-assessor. Tijdens 
het voorzitterschap nam ze de facto zelfs de taak van Belgische delegatieleider op 
zich. Ook de Waalse minister van Leefmilieu Michel Foret (MR) deed het verre van 
slecht, maar toch beduidend minder goed dan zijn Vlaamse collega. Hij was 
gedurende de ‘federale’ legislatuur viermaal aanwezig op een formele zitting van de 
Raad Milieu, terwijl er tijdens zijn assessorschap zeven formele zittingen 
plaatsvonden. De Brusselse minister, Didier Gosuin, was slechts éénmaal van de 
partij van de vier keer dat hij als assessor diende op te treden. In totaal waren de 
minister-assessoren dus op slechts negen van de zeventien formele bijeenkomsten 
(tussen midden 1999 en midden 2003) aanwezig. Uit deze lage aanwezigheidsscore – 
alhoewel het in vergelijking met de vorige regeerperiodes een relatief hoge score 
betreft – kunnen we voorzichtig concluderen dat de gewestelijke ministers (met 
uitzondering van de Vlaamse) geen volledige prioriteit toekennen aan een optimale 
gewestelijke input in de milieubesluitvorming van de EU. Misschien verandert dit 
met de overheveling van de Raad Leefmilieu van categorie II naar III.  
 
De groene Vlaamse minister van Leefmilieu heeft in de periode 1999-2003 
meermaals de federale minister van Leefmilieu en/of de federale staatssecretaris voor 
Energie en Duurzame Ontwikkeling bijgestaan (als assessor) tijdens een formele 
zitting van de Raad Milieu. Sinds juli 2003 zijn de rollen omgedraaid en is het niet 
langer de federale minister maar een regionale minister die het woord voert in de 
Raad Milieu. Wat het tweede semester van 2003 betreft, is het de Vlaamse minister 
bevoegd voor leefmilieu die België vertegenwoordigt in de Raad.  
 
Dit illustreert dat het mogelijk is voor regio’s om een ‘directe’ toegang te verkrijgen 
tot de EU-instellingen zonder de nationale bestuurslaag te omzeilen. In plaats van de 
‘nationale poort’ te omzeilen, eigenen de Belgische regio’s zich een gedeelte van die 
poort toe. Het onderscheid tussen indirecte, intrastatelijke kanalen en directe, 
extrastatelijke kanalen is in dit geval niet duidelijk. Op het eerste zicht komt deze 
praktijk eerder overeen met de LIG-hypothese dat de nationale (of federale) 
bestuurslaag de enige verbinding vormt tussen de Europese en binnenlandse politieke 
arena’s (LIG HV). Vlaanderen benadert Europa (op ministerieel niveau althans) 

                                                 
25 Men wijkt in de praktijk ook af van het beurtrolsysteem. Het assessorschap gaat aan het begin van 
een nieuw semester niet per definitie over naar een ander gewest. Binnen een legislatuur kunnen de 
beurtrollen van de Gewesten herverdeeld worden. Op die manier kwam er op regeringsniveau een 
akkoord tot stand dat vóór, tijdens en na het Belgische voorzitterschap het assessorschap, wat de 
Raad Milieu betreft, toewees aan het Vlaamse Gewest en er aldus een intense samenwerking tussen 
de groene kabinetten mogelijk gemaakt werd. 
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immers louter via een intrastatelijk invloedskanaal, ongeacht of het nu de federale 
milieuminister of één van de drie regionale milieuministers is die de Belgische 
delegatie leidt. Maar de ‘intrastatelijke’ route beschikt in deze toch over enkele 
‘directe’ elementen. De Belgische Gewesten hebben immers via hun minister van 
leefmilieu een directe toegang tot de Raad van Ministers. Op het eerste zicht komt 
hypothese LIG HV het dichtst bij de werkelijkheid. Maar indien men de praktijk van 
dichterbij bekijkt, moet men vaststellen dat de LIG-hypothese de werkelijkheid niet 
ten volle weerspiegelt en op zijn minst een aanpassing behoeft, aangezien de 
‘indirecte’, intrastatelijke route in feite ‘directer’ is dan de staatscentristen 
veronderstellen. 
 
 
4.3.2. Het administratieve niveau van de Raad Milieu:  
de werkgroepen  
 
Terwijl de assessor van de federale minister in de Raad Milieu aan het begin van een 
nieuw semester in principe gewisseld wordt, wordt de piloot die de Belgische 
onderhandelaar (van de PV) in de milieuwerkgroepen bijstaat, gewisseld per dossier. 
Welke ambtenaar precies de federale onderhandelaar bijstaat, is dus afhankelijk van 
de agenda. De piloten blijven evenwel verantwoordelijk voor een dossier gedurende 
het volledige Europese besluitvormingsproces (binnen de Raad). Het pilootschap van 
een dossier is niet gebonden aan het semestersysteem. Tijdens een vergadering kan de 
milieuattaché of de diplomaat van de PV dus bijgestaan worden door meer dan één 
piloot, indien er meerdere items op de agenda staan. Bovendien gebeurt het wel eens 
dat niet alleen de piloot, maar ook andere regionale of federale experts van de 
pilootgroep de Belgische onderhandelaar bijstaan. Dit maakt een betere coördinatie 
ter plaatse mogelijk. Coördinatie ter plekke gebeurt vrij veel, omdat het in een 
werkgroep gemakkelijker is dan in de Raad van Ministers om een tijdelijke 
opschorting van de vergadering te vragen voor een Belgische minicoördinatie ter 
plekke. Omdat de milieuattaché en de diplomaat van de PV nauw betrokken zijn bij 
de activiteiten van het CCIM en de pilootgroepen, kennen zij vrij goed de 
gevoeligheden van de verschillende overheden. De vertegenwoordigers weten of 
voelen bijgevolg aan in welke mate zij kunnen afwijken van het 
onderhandelingsmandaat en toegevingen kunnen doen. 
 
Net zoals op het politieke niveau, hebben de gewestelijke overheden ‘directe’ 
toegang tot de werkgroepen van de Raad Milieu. De piloot en de andere experts, 
voornamelijk milieuambtenaren, beschikken over de mogelijkheid de federale 
woordvoerder van de PV bij te staan. In de meeste gevallen zijn de experts (en de 
piloten) gewestelijke milieuambtenaren, aangezien de meeste milieukwesties 
refereren aan gewestelijke bevoegdheden (en in het verlengde hiervan de 
gewestelijke milieuadministraties groter zijn dan de federale milieudiensten). 
Kortom, de Vlaamse en andere gewestelijke milieuambtenaren zijn actiever (of beter: 
talrijker aanwezig) op het administratieve niveau van de Raad dan hun federale 
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collega’s. Hun activiteiten zijn niettemin volledig ingebed in een coöperatieve, 
intrastatelijke strategie ten aanzien van de federale en andere betrokken gewestelijke 
overheden. Ze zijn immers verplicht de Belgische gecoördineerde positie te helpen 
verdedigen. Ook hier wordt de dichotomie tussen het staatscentrisch en multi-level 
governance model in zekere zin overstegen. De LIG-hypothese wordt bevestigd in de 
mate dat er sprake is van een intrastatelijke route – de federale en gewestelijke 
overheden treden als één Belgisch geheel naar buiten – maar dient aangevuld of 
aangepast te worden met enkele ‘directe’ aspecten van het MLG-model – de Vlaamse 
ambtenaren en/of minister zijn immers rechtstreeks actief op het Europese toneel.  
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5. Eindconclusie 
 
Vlaamse vertegenwoordiging op het Europese beleidsniveau 
 
Het Vlaamse Gewest richt zich hoofdzakelijk op de intrastatelijke invloedskanalen 
naar de EU-milieubesluitvorming. In plaats van de federale overheid (gedeeltelijk) te 
omzeilen, houdt de Vlaamse milieuoverheid er in wezen een coöperatieve strategie 
op na ten aanzien van de federale en andere gewestelijke overheden. Het gros van de 
inspanningen die de Vlaamse milieuambtenaren en medewerkers van de Vlaamse 
milieuminister leveren, is gericht op de bepaling (coördinatie) van de Belgische 
onderhandelingspositie en de verdediging (vertegenwoordiging) ervan binnen de 
structuur van de Raad Milieu. Commissie en Europees Parlement worden ook 
benaderd, maar in veel mindere mate. De aandacht voor het werk van de Commissie 
is evenwel groter dan die voor het EP. Het gedrag ten aanzien van deze EU-
instellingen is ook van coöperatieve en intrastatelijke aard. Een uitzondering hierop 
vormen de consultaties van experts uit de lidstaten – in de regel zijn dat ambtenaren – 
door de Commissie in de informele, voorbereidende fase van het Europese 
besluitvormingsproces. De Vlaams-Belgische praktijk in het milieubeleid bevestigt 
geenszins de MLG-hypothese omtrent de invloedskanalen (MLG HV). De LIG 
hypothese lijkt correct te zijn.  
 

 
Figuur 5.1: Invloedskanalen van de Belgische regio’s inzake EU-milieubeleid 
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Dit is echter maar tot op zekere hoogte het geval. Het staatscentrisch model is niet in 
staat om de Vlaams-Belgische coördinatie- en vertegenwoordigingspraktijken 
volledig te begrijpen. De praktijk toont aan dat de kanalen van Vlaamse 
belangenbehartiging inderdaad intrastatelijk zijn, maar minder ‘indirect’ zijn dan men 
op basis van het staatscentrisch model zou verwachten. De Vlaamse intrastatelijke 
‘strategie’ heeft enkele ‘directe’ kenmerken. De Vlaamse minister van Leefmilieu 
beschikte tot juli 2003 over de mogelijkheid om de federale milieuminister periodiek 
bij te staan in de Raad van Ministers. Sinds juli 2003 zijn het zelfs de gewestelijke 
milieuministers die volgens een toerbeurt het woord voeren namens België in de 
Raad Leefmilieu. Parallel hiermee staan Vlaamse milieuambtenaren – meestal in de 
hoedanigheid van Belgisch piloot van een individueel dossier – de federale 
woordvoerder van de Permanente Vertegenwoordiging bij in de milieuwerkgroepen 
van de Raad. In bepaalde gevallen zal de gewestelijke ambtenaar zelf het woord 
mogen voeren, maar dit blijft eerder uitzondering dan regel. Op ambtelijk niveau 
blijft voorlopig het woordvoerderschap principieel in federale handen. Maar alles in 
ogenschouw genomen, is het zo dat de Vlaamse milieuoverheden ‘rechtstreeks’ 
deelnemen aan de Europese besluitvorming. Vlaanderen heeft de mogelijkheid om ter 
plekke erop toe te zien of zijn belangen en preferenties adequaat verdedigd worden, 
ofwel op directe wijze door zelf te onderhandelen, ofwel op indirecte wijze via het 
bijstaan van de Belgische woordvoerder. Niettemin heeft deze rechtstreekse vorm van 
deelname een aantal ‘indirecte kenmerken’ waardoor het zich onderscheidt van de 
directe, extrastatelijke participatievorm (die het MLG-model naar voren schuift). De 
Vlaamse (milieu)overheid onderhandelt immers in naam van België (en niet in eigen 
naam). Zij verdedigt niet het Vlaamse maar het Belgische standpunt, dat ze weliswaar 
mee heeft onderhandeld. En wat het woordvoerderschap in de Raad Milieu betreft, is 
het zo dat de regionale ministers volgens een toerbeurt – elke zes maanden een ander 
Gewest – het woord mogen voeren. Het gaat om een mengvorm van directe en 
indirecte participatie. De recente praktijk stemt niet overeen met de staatscentrische 
hypothese (LIG HV) dat het nationale beleidsniveau functioneert als enige interface 
tussen het Europese en binnenlandse beleidsniveau. In het geval van België vormen 
de gewestelijke milieuoverheden een integraal onderdeel van dat tussenniveau. 
 
 
De Belgische coördinatie of standpuntbepaling 
 
De Belgische coördinatiepraktijk inzake leefmilieu falsifieert bovendien de tweede 
LIG-hypothese. De bepaling van de Belgische positie inzake milieudossiers is een 
kwestie van onderhandelen tussen de federale en regionale overheden. Elke overheid 
beschikt immers over een vetorecht. Het federale niveau deelt in aanzienlijke mate 
macht met het gewestelijke niveau in de Belgische EU-milieubesluitvorming. De 
federale milieuoverheid heeft zelfs met betrekking tot vele milieukwesties geen 
bevoegdheid terzake. Met betrekking tot volledig geregionaliseerde materies, is de rol 
van het federale niveau ruw uitgedrukt beperkt tot het (mee) organiseren van de 
standpuntbepaling en het vertegenwoordigen van België in Europa. Omgekeerd 
houden de Gewesten zich op de achtergrond in dossiers die refereren aan federale 
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bevoegdheden. De meeste internationale milieudossiers raken echter zowel aan 
federale als gewestelijke bevoegdheden en vereisen dus onderhandelingen tussen de 
twee bestuurslagen. Kortom, het federale en gewestelijke beleidsniveau delen macht 
met elkaar inzake de voorbereiding van Europese milieudossiers. Dit bevestigt de 
tweede MLG-hypothese (MLG HS). In het milieubeleidsveld is de Belgische federale 
overheid (regering en administratie) geenszins de ultieme besluitvormer. Het feit dat 
de Belgische staatshervormingen de regio’s de status van een Second Level speler 
hebben toegekend binnen de Belgische rechtsorde heeft het monopolie van de 
centrale staat (in casu: de federale overheid) inzake de ‘bewaking van de poort’ 
tussen de Europese en binnenlandse politieke arena afgekalfd. Die status van Second 
Level Player impliceert dat de nationale en regionale overheden in toenemende mate 
samen de binnenlandse eisen aggregeren. Ze vormen nu als het ware een onderdeel 
van het ‘nationale’ tussenmedium26. De nationale en regionale politieke arena’s in 
België zijn als het ware samengebracht tot één Belgische ‘interfederale’ of 
‘intergouvernementele’ arena, die in rechtstreekse verbinding staat met de Europese 
politieke arena (zie figuur 5.1). Dit is, op zijn minst gedeeltelijk, in tegenspraak met 
de staatscentrische stelling dat de binnenlandse arena’s gescheiden zijn van de 
Europese arena.  
 
Met betrekking tot de hypothesen, komen we tot de volgende eindconclusies. Ten 
eerste zijn het multi-level governance model en het state-centric model (en dus ook 
de hierop gebaseerde hypothesen) in hun uitspraken over de invloedskanalen die 
subnationale actoren ‘exploiteren’ vrij algemeen in die zin dat ze zich niet expliciet 
uitspreken over één type van subnationale actor, de overheid van een ‘sterke regio’ 
met name. Subnationale actoren kunnen immers zijn: belangengroepen, sociale 
bewegingen, bedrijven, regionale overheden, lokale overheden, enz. De twee 
modellen maken in het algemeen geen echt onderscheid tussen deze verschillende 
types van subnationale actoren en houden in het bijzonder geen rekening – althans 
niet expliciet – met de mogelijkheid dat bepaalde Third Level spelers (regio’s) wel 
eens Second Level kenmerken kunnen vertonen. Daarom laten de twee EU 
governance modellen niet toe de routes van belangenbehartiging of invloedskanalen 
tussen de Europese, nationale en regionale publieke actoren ten volle te begrijpen, 
althans voor zover het gaat om ‘sterke ‘regio’s’. De Belgische milieubeleidspraktijk 
overstijgt dan ook beide modellen of hypotheses voor zover het de verbindingen 
tussen de verschillende beleidsniveaus betreft. In plaats van een directe, 
extrastatelijke of een indirecte, intrastatelijke route te nemen, bewandelt de Vlaamse 
milieuoverheid een ‘directe’, intrastatelijke route naar de Europese 
besluitvormingsfora.  
 

                                                 
26 De vraag of alle binnenlandse eisen en verzuchtingen geaggregeerd worden op dat intermediair 
niveau dat samengesteld is uit zowel nationale als regionale overheden en de vraag of sommige 
binnenlandse belangen zowel de regionale als federale overheden omzeilen, waren niet het 
voorwerp van deze studie en worden hier dan ook niet beantwoord. 
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Ten tweede illustreert de beleidspraktijk dat de Vlaamse (en Waalse) milieuoverheid 
heel wat zeggenschap hebben in de (binnenlandse) EU-milieubesluitvorming. Dit 
bevestigt de tweede MLG hypothese volledig. Op basis van het toetsen van de twee 
hypotheses aan de praktijk kan men concluderen dat het Belgisch-Europees 
milieubeleidssysteem het best kan begrepen worden vanuit een multi-level 
governance perspectief, op voorwaarde dat het MLG-model wordt verfijnd met 
betrekking tot de routes van uploading van regionale belangen en preferenties naar 
het Europese besluitvormingsniveau. 
 
Om op een adequate manier rekenschap te geven van de specifieke status van 
‘machtige’ regio’s (binnen een sterk geregionaliseerde of federale staat) is het 
noodzakelijk het MLG-model als het ware aan te vullen met enkele ‘intrastatelijke’ 
elementen van het LIG model, wat vertegenwoordiging betreft.  
 
 
Epiloog 
 
Men kan de Vlaamse ‘strategie’ ten aanzien van de federale en andere gewestelijke 
overheden in het milieubeleidsveld gelijk stellen met wat Börzel een ‘coöperatieve 
compensatie-via-participatie strategie’ noemt (Börzel, 2002; Börzel, 1999). Het 
Vlaamse Gewest neemt inderdaad hoofdzakelijk deel aan het EU-milieubeleid via 
(samenwerking met) de federale overheid (en de andere gewestelijke overheden). Het 
hanteert geen non-coöperatieve en op confrontatie gerichte strategie waarbij de 
federale en de andere gewestelijke overheden worden omzeild. Toch kan men zich de 
vraag stellen waarom de Belgische intergouvernementele relaties relatief coöperatief 
zijn in het EU-milieubeleidsdomein, ondanks het feit dat sommige academici de 
institutionele cultuur van het Belgische federalisme als ‘competitief’ bestempelen? 
Bursens spreekt in dit verband van ‘institutionele jaloezie’ tussen de verschillende 
bestuurslagen (Bursens, 2002: 595; Dierickx, Bursens en Helsen, 2001: 56-58). 
 
Ten eerste is samenwerking tussen de federale en regionale bestuurslaag een pure 
noodzaak. De Gewesten (en Gemeenschappen) kunnen immers niet als zodanig 
ageren in de Europese besluitvorming (van de Raad bijvoorbeeld) terwijl de federale 
overheid geen extern beleid kan voeren voor zaken die intern haar bevoegdheid niet 
zijn (Kerremans, 2000b). Het federale beleidsniveau heeft als het ware (bijna) niets te 
verliezen met het delen van beslissingsmacht omtrent Europees milieubeleid met het 
gewestelijke niveau – voor zover het gaat om geregionaliseerde kwesties. De federale 
en gewestelijke overheden hebben een gezamenlijk belang om elkaar bij te staan en 
met elkaar samen te werken. De ‘strategische keuze’ van Vlaanderen om een 
coöperatieve strategie te volgen in plaats van een non-coöperatieve en omzeilende 
strategie is eerder het gevolg van aanwezige opportuniteiten en beperkingen dan het 
resultaat van een ‘voluntaristische’ benadering. 
 
Ten tweede vereist samenwerking en coördinatie met de federale overheid en de 
andere regionale overheden heel wat middelen en is een extrastatelijke 
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belangenbehartiging relatief ineffectief (Börzel, 2002; Börzel, 1999). Dit maakt het 
begrijpelijk waarom sterke regio’s zoals Vlaanderen niet zo gemakkelijk opteren voor 
een Third Level strategie. Eenmaal regio’s Second Level kenmerken verwerven, 
wordt in veel mindere mate teruggegrepen naar Third Level strategieën zoals het 
extrastatelijk lobbyen van EU-instellingen. 
 
Het feit dat de Belgische Gewesten de federale bestuurslaag nagenoeg niet omzeilen 
bij hun beïnvloedingspogingen van de Europese milieubesluitvorming sluit, ten 
derde, niet uit dat ze non-coöperatief gedrag kunnen vertonen ten aanzien van andere 
overheden. Sinds het aantreden van Verhofstadt I in de zomer van 1999 toonde de 
Vlaamse milieuoverheid zich zeer coöperatief ten aanzien van de federale overheid 
en vice versa. Men stuurde in het algemeen niet aan op confrontaties in het Belgische 
coördinatieproces. Dit wordt in belangrijke mate verklaard doordat voor het eerst in 
de Belgische politieke geschiedenis de groenen mee in de regering stapten en de 
Vlaamse groenen zowel de federale als de Vlaamse milieuminister leverden. 
Bovendien werd de functie van staatssecretaris voor Energie en Duurzame 
Ontwikkeling toegekend aan iemand van de Franstalige groenen. Er ontstond 
bijgevolg een ‘groene as’ die meer wederzijds vertrouwen en een positievere 
samenwerking toeliet tussen de Vlaamse en federale milieuoverheden dan voorheen. 
Die ‘groene as’ is nu doorbroken, aangezien de groenen niet langer deel uitmaken 
van de federale regering. In de plaats van een groene federale milieuminister is er nu 
een socialistisch milieuminister. Daarnaast zijn duurzame ontwikkeling en energie 
ondergebracht bij liberale ministers. De vraag is of de nieuwe politieke constellatie 
implicaties zal hebben voor de verhoudingen tussen de bestuurslagen en hoe dit zal 
interfereren met het gegeven dat het Belgische woordvoerderschap in de Raad Milieu 
en dus de verantwoordelijkheid voor de eindredactie van de Belgische standpunten 
niet langer in handen is van de federale minister maar in handen van een gewestelijk 
minister. De relaties tussen de federale overheid en de andere Gewesten vóór de 
federale parlementsverkiezingen van mei 2003 kunnen misschien een aanzet tot 
antwoord geven. De toenmalige federale milieuminister kwam af en toe, bijvoorbeeld 
tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU, wel eens in conflict met ministers 
van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (die tot een andere politieke 
familie behoorden). In sommige controversiële, politieke dossiers weigerden ze wel 
eens samen te werken of werkten ze wel eens tegen. Dit non-coöperatief gedrag ging 
evenwel niet gepaard met een directe, extrastatelijke strategie ten aanzien van de 
Europese besluitvorming. De federale overheid werd wel eens tegengewerkt, maar 
niet omzeild in de contacten met de Europese instellingen. Het non-coöperatief 
gedrag bleef beperkt tot de binnenlandse politieke arena. Dit voorbeeld illustreert dat 
we de mogelijkheid dat Vlaanderen een minder coöperatief spel zal spelen in de 
toekomst niet kunnen uitsluiten. Het geeft alleszins aan dat de aard van de 
intergouvernementele relaties binnen een beleidsdomein in belangrijke mate verband 
houdt met de verdeling van de ministerposten over de verschillende politieke partijen 
en de verschillen in ‘ideologie’ die de partijen en hun ministers aanhangen. De 
Belgische partijpolitiek heeft kortom een weerslag op de relaties tussen de 
gewestoverheden onderling en tussen de federale en gewestoverheden.  
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