
 
GebEUrtenissen 16 september 2020: 

State of The Union - welke koers voor de nieuwe Europese 
Commissie? 

 
Herbekijk het volledige panelgesprek hier. 
 

Introductie: Dirk Rochtus (voorzitter VLEVA) 

Na een inleiding over VLEVA en de reeks gebEUrtenissen, stelt moderator Dirk Rochtus de 
panelleden voor: 
 
Barbara Moens: journaliste bij POLITICO en docente voor de master journalistiek aan de 
VUB. Voormalig journaliste bij De Tijd.  
 
Peter Van Kemseke: Doctor in de geschiedenis van internationale relaties aan de KU 
Leuven en Belgisch diplomaat. Werkte bij verschillende ministeriële kabinetten en is 
momenteel werkzaam bij de FOD Buitenlandse Zaken. 
 

Panelgesprek 

Dirk Rochtus: Wat was uw indruk/impressie over Ursula von der Leyen? 
 
Barbara Moens: In het begin was er veel kritiek op hoe Europa de coronacrisis heeft 
aangepakt. De Europese Commissie heeft die kritiek proberen te counteren met het 
economisch herstelplan. Ursula von der Leyen probeerde sterk aan te geven dat het een 
moeilijke periode is geweest, maar dat we er sterker uitkomen. Onder het motto “Never 
waste a good crisis” gaf ze aan dat we meer Europa nodig hebben. Ze gaf een goede, 
sterke indruk, maar het was wel heel lang. Met 75 minuten was het één van de langste State 
of the Unions ooit. Het is altijd een delicate afweging over wat je er al dan niet in steekt, er 
zijn heel veel prioriteiten voor de Commissie maar het had nog iets gebalder gemogen. 
 
Peter Van Kemseke: Een State of the Union is altijd balans zoeken tussen zoveel mogelijk 
thema’s aanraken en proberen één boodschap mee te geven. Jucker koos bijvoorbeeld 
duidelijk voor één thema. Von der leyen koos om dat niet te doen omdat de crisis net op 
zoveel domeinen een impact had. Het betekent niet dat het geen prioriteit is als ze bepaalde 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2BvRjObUy8


thema’s niet vermeld heeft. Het was een soort van “Yes, we can”-speech. We hebben de 
visie, instrumenten en het budget, dus laat ons nu maar aan de slag gaan. Een groot 
contrast met de State of the Unions van Juncker, waar je depressief van terug kwam. Het 
was een boodschap die nodig was. Europa was eigenlijk niet afwezig in deze crisis, Europa 
was zeker in de beginfase verdeeld maar de motor is blijven draaien. Dat heeft ze proberen 
aantonen. Europa heeft binnen haar bevoegdheden toch geprobeerd om die coördinatie op 
gang te trekken.  
 
Dirk Rochtus: Vond u ook dat de EU het goed heeft gedaan? 
 
Barbara Moens: Europa heeft weinig bevoegdheden om de crisis aan te pakken. In het 
begin sloten verschillende landen ongecoördineerd hun grenzen en legden ze export bans 
op cruciale producten op binnen de eenheidsmarkt. Dat was heel pijnlijk voor het Europese 
project, maar dat was niet de schuld van de Europese Commissie. Die periode heeft niet 
lang geduurd, maar daarvan komt de kritiek op Europa. Maar het klopt wel dat de Europese 
Commissie ervoor gezorgd heeft dat de solidariteit er wel was en dat het Europese project 
terug op de rails is vertrokken. Ursula von der Leyen mocht zich ook op de borst kloppen op 
zo’n cruciaal moment. Ze heeft er ook wel uit geleerd, in haar speech stelt ze bijvoorbeeld 
voor om Schengen en de eenheidsmarkt te versterken. 
 
Peter Van Kemseke: Bij de vorige crisis, de varkensgriep in 2009, heeft de EU heel veel 
gedaan, zoals massaal vaccins opgekocht. Achteraf kregen ze dan kritiek omdat ze veel te 
veel hadden aangekocht. Dus die inactiviteit had ook wel zijn redenen. Toen de Italiaanse 
toestanden naar boven kwamen, heeft de EU zich wel herpakt.  
 
Dirk Rochtus: Volksgezondheid is een belangrijk thema, gaat dit nu ook op EU-niveau 
aangepakt worden?  
 
Peter Van Kemseke: Gezondheidszorg is de eerste prioriteit van Von der Leyen. Ze hoopt 
nog steeds op een verhoging van het budget voor het EU4Health-programma. Ze heeft ook 
een nieuw agentschap aangekondigd. Ze maakte de link met de conferentie voor de 
toekomst van Europa, waar ze wil bekijken of Europa meer bevoegdheden kan krijgen. Daar 
is iets voor te zeggen, zeker op vlak van crisisbeheer. 
 
Dirk Rochtus: Is de Europese begroting sterk genoeg voor de economische relance? 
 
Barbara Moens: De cruciale beslissing over het meerjarenbudget en het herstelplan is een 
belangrijke stap geweest met betrekking tot de economische relance. De discussies met het 
Parlement zijn nog bezig, maar de neuzen van de Commissie en de regeringsleiders staan 
in dezelfde richting. Voor volksgezondheid is dat niet het geval, de Commissie is 
teruggefloten geweest door de regeringsleiders als het gaat over extra bevoegdheden en 
budgetten voor gezondheidszorg. Het is opvallend dat Von der Leyen deze strijd terug 
aangaat, nu het herstelplan min of meer in orde is. Ze heeft een aantal argumenten in 
handen om het opnieuw op tafel te leggen en vraagt om de steun van het Parlement om 
mee aan de kar te trekken. 
 



Dirk Rochtus: Gaan de prioriteiten van de Europese Commissie, klimaat en 
digitalisering, lijden onder de economische relance? 
 
Barbara Moens: Men was daar inderdaad bang voor in het begin van de coronacrisis, maar 
vandaag legt ze duidelijk weer de link tussen beide. We gaan het klimaat gebruiken om 
economisch herstel te bevorderen en een deel van het geld van herstelplan zal klimaatgeld 
zijn. Von der Leyen heeft een duidelijke boodschap gegeven: mijn oorspronkelijke 
doelstellingen blijven, tegelijk gaan we proberen enkele andere zaken te doen. 
 
Peter Van Kemseke: Het idee van de twin transitions, de digitaal en groene transitie, is 
duidelijk haar speerpunt. Ze neemt een vlucht vooruit inzake klimaat met haar doelstelling 
van 55% minder uitstoot tegen 2030. Er zal heel wat kritiek op het klimaatluik komen van 
sommige landen die het niet realistisch vinden, terwijl er anderen vinden dat we daarmee 
niet genoeg op koers zijn. Over de digitale transitie bleef ze vrij algemeen, met een korte 
verwijzing naar data, infrastructuur en artificiële intelligentie. De pandemie heeft de 
Europese Commissie nog bewuster gemaakt van deze prioriteiten. Deze zijn expliciet 
ingeschreven in het herstelfonds. Ook in de publieke opinie is klimaat nu terug onder de 
aandacht. 
 
Dirk Rochtus: Brexit is ook terug actueel, wat vonden jullie van die passage? 
 
Barbara Moens: De onderhandelingen gingen verder, maar de discussies waren inderdaad 
van de publieke radar verdwenen. Nu staat het terug op de agenda, met de deadline op het 
einde van het jaar in zicht. Men had het gedrag van het Verenigd Koninkrijk vorige week niet 
verwacht, door het withdrawal agreement in vraag te stellen met een breuk in de sfeer en 
vertrouwen tijdens de onderhandelingen als gevolg. Von der Leyen geeft duidelijk de 
boodschap dat het in de Britse politieke cultuur zit om internationaal recht en vertrouwen 
hoog in het vaandel te dragen en dat ze nu een historische fout begaan door dat in vraag te 
stellen. Dat is niet alleen een verwijt maar ook een appel naar de Britse bevolking. De 
komende weken zullen beslissend zijn voor de onderhandelingen en men beseft dat het er 
niet goed uit ziet, daarom was het nuttig om het vandaag te expliciteren.  
 
Peter Van Kemseke: Ze moest er natuurlijk iets over zeggen. De speech van Von der Leyen 
was zakelijk, maar wel met veel passie. Rond brexit was er geen nieuwe boodschap, maar 
het is goed dat het gezegd is: het onderstrepen van de Europese eenheid en de boodschap 
dat wij blijven onderhandelen tot het einde, wij blazen niet op. Vanuit Vlaanderen weten wij 
maar al te goed wat de impact van een harde brexit zal zijn. 
 
Dirk Rochtus: De geopolitieke spanningen kwamen ook aan bod, zoals de 
Turks-Griekse spanningen.  
 
Barbara Moens: Het is een heel moeilijke situatie voor Europa, de relatie met Turkije stond 
al onder druk door het migratiedossier. Nu is het Griekenland, een lidstaat van de Europese 
Unie zelf, die echt zegt dat we dit niet kunnen laten gebeuren. De 27 lidstaten op één lijn 
krijgen is heel moeilijk omdat er zoveel speelt: migratie, economische relaties, 



veiligheidsrelaties, afweging met de situatie in Wit-Rusland, ... Dat maakt het een heel 
gevoelig, explosief dossier. 
 
Peter Van Kemseke: Dit was het deel van de speech waar ik het meest naar uitkeek. Het 
hele positieve verhaal dat ze bracht, lag veel moeilijker op vlak van geopolitiek. Ze wil een 
geopolitieke Commissie, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De spanningen bij de 
oostelijke en vooral zuidelijke buren van Europa is tijdens de crisis onder de radar gebleven. 
Veel oplossingen en instrumenten heeft Europa niet om dit aan te pakken. De budgetten die 
voorzien waren voor extern beleid zijn teruggeschroefd en Hoge Vertegenwoordiger Borrell 
kan steeds minder in naam van alle 27 lidstaten spreken. Er zijn altijd wel één of twee 
lidstaten niet akkoord. Ursula von der Leyen wil korter op de bal spelen, maar de oplossing 
is niet evident 
 
Barbara Moens: Het is wel opmerkelijk dat ze zelf die analyse maakt en haar eigen falen 
aangeeft. Ze doet suggestie naar oplossingen: qualitative majority voting (QMV) in plaats 
van consensus. Ook al is de kans dat die er zal komen beperkt. 
 
Dirk Rochtus: Gaat de EU denken over europeanisering van asiel- en migratie naar 
aanleiding van de brand in Moria? 
 
Peter Van Kemseke: Er was in 2015 de visie om QMV te gebruiken maar er was geen 
politiek draagvlak voor. QMV zal ook niet alles oplossen, als er geen draagvlak is van de 
lidstaten. Migratie heeft de EU veel schade gedaan, waaruit von der Leyen lessen heeft 
getrokken. Het nieuwe voorstel voor een migratiepact komt volgende week uit. De 
Commissie gaat naar een andere aanpak: de depolitisering en dedramatisering van het 
migratiebeleid. Het uitgangspunt van von der Leyen is dat we migratie moeten beheren en 
het moet gepaard gaan met een strenger terugkeerbeleid en betere integratie van mensen 
die mogen blijven. Verplichte solidariteit die Juncker heeft proberen opleggen, zal verleden 
tijd zijn. Men zal evolueren naar meer flexibiliteit en consensus. Maar het is heel 
controversieel en het zal veel tijd vragen. 
 
Barbara Moens: Het akkoord over herstelplan heeft een soort politieke kapitaal gecreëerd 
om andere zware thema's aan te pakken. Je kan migratie niet depolitiseren, het is zo’n 
gevoelig dossier. Het incident in Moria heeft ook een bewustzijn gecreëerd om migratie 
dringend aan te pakken.  
 
Peter Van Kemseke: De Europese Unie is heel sterk als het gaat om technische materie. 
Voor een aantal dossiers is het niet mogelijk om het technisch aan te pakken omdat de druk 
van de publieke opinie te sterk is. In de speech voelde je dat we politiek moeten doorbijten 
over dit thema.  
 
Dirk Rochtus: Heeft ze nog iets gezegd over Hongarije en Polen en de rechtsstaat? 
 
Peter Van Kemseke: Meer dan verwacht. Op het einde van de speech was er een 
uitgebreid, persoonlijk en warm stuk over dat iedereen het recht heeft om zichzelf te kunnen 
zijn, met actieplannen rond LGBTQ, anti-racisme en criminalisering van hate speech. 



Hierover zullen de reacties ook uitgesproken zijn. Ik vind het wel goed dat ze thema’s 
aanhaalt waar mensen van wakker liggen. 
 
Barbara Moens: Dat wordt nog een heel moeilijk dossier voor Commissaris Reynders. Het 
feit dat de rechtsstaat zo’n belangrijk dossier wordt de komende maanden, heeft er ook voor 
gezorgd dat hij niet is gewisseld naar de post van Commissaris voor handel. 
 
Dirk Rochtus: Hoe moet het verder met de relatie met Wit-Rusland? 
 
Barbara Moens: Ursula von der Leyen ging er zeker op in. Ze was krachtig en sterk, maar 
vertelde niets nieuws: het volk heeft recht op vrij verkiezingen. Het blijft echter bij woorden 
en er blijft veel onduidelijkheid op vlak van sancties. Er is ook begrip voor de verdediging 
van de Commissie: als we ons hier sterk in mengen, is het gemakkelijk voor Rusland om het 
af te schilderen als het Westen die erachter zit. 
 
Peter Van Kemseke: Op vlak van principes was ze heel uitgesproken, maar op vlak van 
concrete acties volgde er niets. Die discussies lopen nog. 
 
Dirk Rochtus: Hoe moeten we de boodschap van Ursula von der Leyen interpreteren 
vanuit Vlaanderen? 
 
Barbara Moens: Er waren toch enkele elementen die voor Vlaanderen belangrijk zijn. Ten 
eerste brexit, waarbij men nog altijd probeert naar een akkoord te streven. Het 
klimaatverhaal is niet te onderschatten omdat België worstelt met de huidige doelstellingen. 
De verhoging die nu is aangekondigd, wordt nog stevig huiswerk voor Vlaanderen en België.  
 
Peter Van Kemseke: De sterke focus op de groene en digitale transitie is eten en drinken 
voor Vlaanderen. Batterijen, waterstof, high tech in de gezondheidszorg, dat zijn niches waar 
onze kennisinstellingen hoog op scoren en waar we volop op kunnen inzetten. Maar het is 
meer dan ooit belangrijk dat België binnen de Europese instellingen tot gezamenlijke 
standpunten kan komen. Anders gaan we wegkwijnen van het centrum van de 
besluitvorming en dat gaat in tegen onze vitale belangen. 
 
Barbara Moens: Als er een regering komt met de huidige zeven partijen die gelinkt worden, 
wordt dat niet gemakkelijk om tot gezamenlijke standpunten te komen als het bijvoorbeeld 
over energie- en klimaatdossiers gaat. 
 

Vragen 

Karl Vanlouwe (Vlaams Parlementslid - Commissie Buitenlands beleid):  
 

● Gezondheidszorg wordt als een nieuwe prioriteit naar voren geschoven, naast de 
Green Deal, digitalisering, anti-racisme en anderen. Wordt de Europese mand niet 
een beetje te vol gelegd? Is dat niet in strijd met subsidiariteitsbeginsel? Moet de EU 
zich niet focussen op haar kerntaken zoals de verdieping van de interne markt? 



● Wat brexit betreft: zou het niet opportuun zijn om naar deelakkoorden te streven in 
plaats van één globaal akkoord, bijvoorbeeld rond visserij? 

● Met betrekking tot Grieks-Turkse spanningen: Turkije ontvangt nog steeds geld als 
kandidaat-lidstaat, is dat nog aanvaardbaar? 

● Er is verwezen naar Polen, Hongarije en Wit-Rusland, maar waarom wordt er niets 
gezegd over Catalonië? 

 
Barbara Moens: Europese supporters maken van crisis gebruik om aan te geven dat de EU 
meer bevoegdheden moet krijgen, gezondheidszorg is daar een goed voorbeeld van. Maar 
in het begin van de crisis keek men ook vaak naar Europa om de zaken aan te pakken, 
maar de EU kon weinig doen door gebrek aan bevoegdheden.  
 
De vraag over deelakkoorden in het kader van brexit is duidelijk naar voren gekomen tijdens 
de onderhandelingen, maar men was bang vanuit de Commissie en de lidstaten dat het 
Verenigd Koninkrijk verdeel en heers zou spelen en inzetten op de zaken die goed zijn voor 
hen. Er is in de EU consensus voor een pakketakkoord, alles of niets. Nu de klok tikt, komt 
de vraag weer naar boven. 
 
Peter Van Kemseke: Er zijn meerdere kerntakendebatten gehouden, bijvoorbeeld in het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, die niet veel hebben opgeleverd. Ik ben het wel eens met 
het begrip van subsidiariteit, we moeten niet alles zomaar bevoegdheden naar de EU halen 
en richting Europees federalisme gaan. Ik probeer het nuchter te bekijken: waar heeft de EU 
tekort geschoten en waar zouden meer EU-bevoegdheden en structuur gewerkt hebben, 
bijvoorbeeld op vlak van gezondheidszorg. De kerntaken van de EU, zoals de eengemaakte 
markt, Schengen en de economisch en monetaire unie, stonden inderdaad minder centraal 
in de speech. Maar daaruit mogen we niet de conclusie trekken dat die niet meer belangrijk 
zijn voor de Commissie, ze wou vooral een boodschap geven aan de Europese burgers. 
Misschien zijn er ook zaken die efficiënter kunnen als we die Europees zouden organiseren, 
zoals de kleurenkaarten in de context van corona en de zoektocht naar een vaccin. 
 
Veronique Willems (SME United): Het herstelplan heeft gezorgd voor minder middelen voor 
belangrijke instrumenten en de middelen voor het herstelplan lopen nu meer rechtstreeks 
naar de lidstaten. Er is een akkoord, maar er zijn toch ook een aantal toegevingen gedaan. 
Hoe zien jullie dat? 
 
Barbara Moens: Er zijn inderdaad enkele pijnlijke toegevingen gedaan, bijvoorbeeld op vlak 
van onderzoek en gezondheidszorg. Elk compromis heeft zijn prijs, maar het belangrijkste is 
dat men dit akkoord op zo’n gevoelig moment heeft weten te sluiten. 
 
Peter Van Kemseke: Zo’n onderhandelingen zijn verschrikkelijk moeilijk, want het is zero 
sum: wat je aan de ene lidstaat geeft, neem je een andere af. Er is nu vooral gediscussieerd 
over het totale volume en de bijdragen die de lidstaten betalen. Er zijn enkele inkomsten die 
nog onzeker zijn. De middelen zijn dus beperkt terwijl de vraag enorm is. Ik hoop wel dat er 
nog wat correcties komen, bijvoorbeeld bij Erasmus en Horizon Europe. Perfect is het niet, 
maar we kunnen ermee aan de slag. 



Dario Van Fleteren: Ursula von der Leyen wil een Europees minimumloon, maar wil zich 
ook niet te veel inmengen in nationale sociale zekerheid. Wat zit er in de Europese pijplijn en 
hoe kan de Europese Commissie hiertussen balanceren? 
 
Peter Van Kemseke: Het idee van een Europees minimumloon komt uit het Europees 
Parlement. Er wordt meer en meer over een kader gesproken, precies om zich niet te veel in 
de nationale gevoeligheden te mengen. Ze wil het vooral op de agenda zetten en een 
algemeen kader creëren. Het is nu wachten op voorstellen van de Europese Commissie 
daaromtrent.  
 
 

 


