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1. Inleiding
Frankrijk heeft voorafgaand aan het conflict tussen Oekraïne en Rusland een
handelsovereenkomst gesloten met Rusland voor het leveren van twee oorlogsschepen.
Internationaal was er felle kritiek op Frankrijk. Deze overeenkomst ging naderhand niet meer
door vanwege de huidige omstandigheden die speelde tussen Rusland en Oekraïne. Zo wilde
Frankrijk nog steeds deze schepen leveren omdat ze hier nou eenmaal veel geld voor kregen.
Ze hebben dan ook gezegd dat ze de schepen opschorten en in november 2014 opnieuw
kijken wat de situatie is in Oekraïne maar ook wat de financiële gevolgen zijn voor Frankrijk.
Je ziet dat de Europese Unie hier gaat voor eigen belang en dus wat voor de Europese Unie
als geheel het beste is. Vaak gaat dit in tegenstrijd tegen de belangen van andere landen. Zo
heeft een land als Duitsland het veel minder snel nodig om economisch gezien wapens te
verkopen aan Rusland dan bijvoorbeeld een Oost-Europees land. Dit is dan vaak lastig af te
stemmen op elk land maar je ziet dat de landen die economisch het meest voorlopen ook het
belangrijkst zijn voor de gehele Europese Unie. Vooral met dit voorbeeld kun je zien op wat
voor gebieden dit invloed had. Deze economische ingreep voor Frankrijk tot veel overleg en
conflicten met verdere Europese Unie landen. Met dit voorbeeld kun je dus zien dat de
economie bijna altijd automatisch leidt tot politiek overleggen en dit vaak weer te maken heeft
met verschillende sancties die zijn opgelegd.
(Ron Linker, NOS, 2014)
Vooral met dit voorbeeld kan je zien op wat voor gebieden dit invloed had. Deze
economische ingreep leidde voor Frankrijk tot veel overleg en conflicten met verdere (EU)
landen. Met dit voorbeeld kan je zien dat economie bijna altijd automatisch leidt tot politiek
overleggen en dit vaak weer te maken heeft met verschillende sancties die zijn opgelegd voor
nu bijvoorbeeld legale wapenhandel. Dit valt onder rechtelijk gebied.
Wij zijn Kay Segaar, Loula Keuss en Sarah Lokenberg uit klas 5H3 van het Vathorst College.
Wij hebben als opdracht meegekregen om een profielwerkstuk (PWS) te maken. Na enige tijd
brainstormen waren we tot de conclusie gekomen dat we een actueel onderwerp wilde
behandelen. Wij hebben gekozen voor het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Door het
voorbeeld over Frankrijk en de EU raakten wij geïnteresseerd over hoe de samenwerking
loopt in de EU en hoe de EU zich bemoeit met conflicten die zich buiten de EU afspelen. Wij
hebben gekozen voor een hoofdvraag die je kan beantwoorden op economisch, politiek en
rechtelijk gebied. Deze drie onderwerpen komen bijna altijd aanbod als er over de EU wordt
gesproken in het algemeen. Naast dat wij onze hoofd- en deelvragen beantwoordden op die
drie gebieden, hebben wij ook een structuur toegepast.
In ons profielwerkstuk passen wij de verleden-heden-toekomst structuur toe. We beginnen
eerst met algemene informatie over de EU, daarna gaan wij de ontwikkeling van het verleden
laten zien, de ontwikkeling naar het nu en de eventuele ontwikkeling naar de toekomst.
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Onze hoofdvraag luidt als volgt: Wat voor invloed heeft het conflict tussen Oekraïne en
Rusland op het interne samenwerkingsverband in de EU?
Om deze hoofdvraag goed te beantwoorden hebben wij ons profielwerkstuk verdeeld in vier
deelvragen.
Deelvraag 1: Hoe werkt het interne samenwerkingsverband in de EU?
Deelvraag 2: Hoe is het conflict ontstaan en wat is de ontwikkeling naar het heden?
Deelvraag 3: Wat zijn de sancties op economisch, politiek en rechterlijk gebied?
Deelvraag 4: Wat is de ontwikkeling naar de toekomst?
Aan de hand van deze deelvragen komt onze structuur duidelijk naar voren. Wij hebben een
deelvraag die gaat over het verleden, een deelvraag die gaat over het heden en we sluiten af
met de deelvraag over de toekomst. Wij beginnen met onze geschiedenis vraag in het jaar
1853. Met de huidige situatie bedoelen wij het jaar 2014, totdat de Krim werd geannexeerd.
Onze toekomst vraag hebben we ingedeeld in een korte termijn en lange termijn. De korte
termijn is van 2015 tot 2020 en de lange termijn is van 2015 tot 2030.
Dit onderwerp is redelijk breed, wij kiezen ervoor om het zo compact mogelijk te beschrijven.
Zo beschrijven wij de Europese Unie als geheel en niet als losse lidstaten. In ons
profielwerkstuk gaan wij veel onderwerpen afbaken. Wij gaan het niet over de Verenigde
Staten hebben, omdat onze hoofdvraag vooral gericht is op de EU en het conflict tussen
Oekraïne en Rusland. Dit wil niet zeggen dat de Verenigde Staten er geen rol in speelt, we
gaan het alleen specifiek richten op de EU.
Wij proberen ons zoveel mogelijk te richten op het interne samenwerkingsverband binnen de
Europese Unie. Zoals eerder benoemd bekijken wij onze deelvraag vanuit drie invalshoeken,
politiek, rechtelijk en economisch. Wij focussen ons op het conflict tussen Oekraïne en
Rusland zelf, en wat voor een invloed dat heeft op het interne samenwerkingsverband in de
EU. Wij gaan hierbij niet teveel in op de relatie tussen Rusland en de EU of Oekraïne en de
EU. Wel kijken we naar de onderlinge relatie tussen Oekraïne en Rusland.
We hebben verschillende methodes gebruikt om aan al onze informatie te komen. Wij hebben
verschillende documentaires gekeken, boeken gelezen en vier mannen geïnterviewd. Door
deze methodes keken we niet op één bepaalde manier naar een onderwerp maar konden we
het via verschillende aspecten (of denk wijze) beantwoorden. Deze verschillende methodes
hebben ons dan ook erg geholpen om onze informatie te verbreden en niet alleen onze
informatie via het internet te zoeken.
Een aantal begrippen die worden gebruikt in ons gehele profielwerkstuk hebben we hieronder
uitgewerkt. Verdere begrippen die van toepassing zijn op specifieke deelvragen leggen we uit
in de deelvragen zelf.
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Politiek:
Politiek is het nemen, beïnvloeden en uitvoeren van beslissingen die openbare belangen
van een samenleving of van groepen daarbinnen betreffen.
Rechtelijk:
Het juridische kader waarbinnen de EU bindende afspraken kan maken.
Economie:
Bij economie wordt er gekeken naar de keuzes die mensen maken bij productie, consumptie
en distributie van schaarse goederen en diensten. Er wordt ook gekeken in hoeverre de keuzes
van eigenbelang bijdragen aan het algemeen belang.
EU:
De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van 28 Europese landen. De
landen hebben de EU bevoegdheden gegeven om gemeenschappelijke doelstellingen te
bereiken.
NAVO:
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), is een na de Tweede
Wereldoorlog opgerichte organisatie. Het is een militair verdrag die de wederzijdse
samenwerking en verdediging regelt van de Westerse landen en de Verenigde Staten. De
nadruk ligt op de handhaving van de vrede.
Sancties:
Sancties zijn strafmaatregelen die je in kan zetten om te zorgen dat er een gedragsverandering
plaats vindt.
EVRM:
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het verdrag is opgesteld in 1950 en heeft
18 artikelen. Hierin staat onder andere dat je recht het op leven, vrijheid, veiligheid, vrijheid
van meningsuiting en dat er niet gediscrimineerd of gemarteld mag worden.
Theoretische kader
Het conflict:
Met het conflict bedoelen we het conflict tussen Oekraïne en Rusland.
Ontwikkeling:
Een verandering wat zal plaats vinden op korte of lange termijn.
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Toekomst:
Het begrip toekomst verdelen we in twee termijnen, het korte en het lange termijn. Het korte
termijn heeft een periode van 5 jaar en het lange termijn een periode van 15 jaar. We
bedoelen met het begrip toekomst hoe iets in de verdere ontwikkeling (lang of korte termijn)
zal veranderen.
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2. Hoe werkt het interne samenwerkingsverband in de EU?
Toen wij dit PWS begonnen hadden we veel onderzoek gedaan naar het conflict. Er kwamen
bij ons allen veel interessante vragen naar boven die we wilden beantwoorden. Één van de
vragen die ons gelijk te binnen schoot was de vraag of het samenwerken van de EU door dit
conflict juist sterker of zwakker wordt. Wij lazen in een artikel dat Frankrijk voor dit conflict
een handelsovereenkomst had gesloten met Rusland voor het leveren van twee
oorlogsschepen. Internationaal was er felle kritiek op Frankrijk.
Deze overeenkomst ging naderhand niet meer door vanwege de huidige omstandigheden die
speelden tussen Rusland en Oekraïne.
Zo wilde Frankrijk nog steeds deze schepen leveren omdat ze hier nou eenmaal veel geld voor
kregen. Ze hebben dan ook gezegd dat ze de schepen opschorten en in november 2014
opnieuw kijken wat de situatie is in Oekraïne maar ook wat de financiële gevolgen zijn voor
Frankrijk (bron: Ron Linker NOS).
Je ziet dat de EU hier gaat voor eigen belang en dus wat voor de EU als geheel het beste is.
Vaak gaat dit in tegenstrijd tegen de belangen van andere landen. Een land als Duitsland
heeft het veel minder snel nodig om economisch gezien wapens te verkopen aan Rusland dan
een Oost-Europees land. Dit is dan vaak lastig af te stemmen op elk land maar je ziet dat de
landen die economisch het meest voorlopen ook het belangrijkst zijn de voor de gehele EU
(en automatisch hierdoor meer macht krijgen hebben de EU).
Vooral met dit voorbeeld kan je zien op wat voor gebieden dit invloed had. Zo leidt deze
economische ingreep voor Frankrijk tot veel overleg en conflicten met verdere (EU) landen.
Met dit voorbeeld kan je zien dat economie bijna altijd automatisch leidt tot politiek
overleggen en dit vaak weer te maken heeft met verschillende sancties die zijn opgelegd voor
nu bijvoorbeeld legale wapenhandel. Dit valt onder rechtelijk gebied.
Wij wilde hierdoor weten wat nou eigenlijk de samenwerkingsverbanden zijn in de EU. We
gaan dit onderzoeken op drie gebieden: economisch, politiek en rechtelijk. We gaan
onderzoeken wat het meest overlappende gebied in de EU is doormiddel van de vier
deelonderwerpen.
Wij proberen de deelonderwerpen op een chronologische volgorde te beantwoorden. De
deelvraag: de EU op economisch gebied, wijken wij in het begin van de chronologie af. Wij
beginnen over het ontstaan van de Douane-unie en beschrijven daarin gelijk de ontwikkeling
naar de toekomst. Daarna gaan wij weer verder naar het jaar 1950-1970 en beschrijven we
de gebeurtenissen chronologisch.
Bij deelvraag 3: de EU op rechtelijk gebied, bekijken we eerst hoe het rechtssysteem er nu
uitziet. Pas na het algemene deel over het rechtssysteem in Europa beginnen we over de
geschiedenis van de verdragen.
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Een paar begrippen die we van te voren duidelijk willen maken zijn:
•
EU is Europese Unie
•
Integratie is het tot stand brengen van een eenheid, meer een geheel vormen
•
Douane-unie is een economische samenwerking tussen staten die wordt gekenmerkt
door een vrij verkeer van goederen
•
Intergouvernementeel is het samenwerken zonder bevoegdheden over te dragen aan een
internationale instelling, zoals de EU. De EU mag alleen beslissingen nemen als alle
deelnemende lidstaten het goedkeuren.
•
Supranationaal is het overdragen van bevoegdheden aan een internationale instelling.
Het gaat hier om afspraken en regels waaraan landen die lid zijn, zich moeten houden.
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2.1

Het interne samenwerkingsverband (in de EU)

Als Europa zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen
landen. Samenwerking met andere landen is steeds meer nodig om te werken aan
wereldproblemen en grensoverschrijdende problemen als de economische en financiële crisis,
klimaatveranderingen, internationaal terrorisme en hongersnoden. Landen staan voor een
deel hun soevereiniteit af voor de EU.
Soevereiniteit wil zeggen het recht om zelf te bepalen welke regels worden vastgesteld. Deze
soevereiniteit lijkt steeds minder te worden. Er lijkt namelijk steeds meer op Europees niveau
bepaalt te worden. Er is drang om de samenwerking tussen landen zo goed mogelijk te laten
verlopen en er voor te zorgen dat er een sterke integratie is tussen de landen.
Één belangrijk begrip in dit profielwerkstuk (PWS) is wat verstaan wij onder een intern
samenwerkingsverband? Heel simpel gezegd is het niet meer dan een manier van
samenwerken tussen verschillende landen, wij bedoelen met intern dan ook landen die bij de
EU horen. Wij hebben als EU alleen niet één samenwerkingsverband maar meerdere, we
gaan deze samenwerkingsverbanden bekijken op economisch, politiek & rechtelijk gebied.
Het verschil tussen een intern samenwerkingsverband en een samenwerkingsverband is: dat
een samenwerkingsverband kan gaan over samenwerken met landen over heel de wereld. Het
interne samenwerkingsverband wat wij behandelen gaat specifiek over alle landen die bij de
EU horen.
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De
deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht, dit zijn onder
meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese hof van
Justitie. De EU telt 28 lidstaten.
Één van de belangrijkste kenmerken van de EU vroeger was de economische integratie.
Economische integratie is de benaming voor een samenwerking tussen staten op economisch
gebied.
De EU ontwikkelt zich steeds verder en ging zich hierdoor niet alleen met de interne
economie bezig houden maar ook met activiteiten op andere gebieden. Er is een grote
toename op justitiële gebieden zoals immigratie en terrorismebestrijding.
De EU ging voor een strakke samenwerking tussen landen op meerdere vlakken en hierdoor
ontstond er een grotere Europese integratie. De Europese integratie is begonnen om een
einde te maken aan de oorlogen tussen buurlanden.
De Verenigde Staten had een grote invloed op de Europese integratie. De Verenigde Staten
kwamen met het Marshallplan. Na de Tweede Wereldoorlog was Europa verwoest, dit was
voor de Verenigde Staten ongunstig omdat bijna al hun export naar de EU ging. Het
Marshallplan was bedoeld om de economie van Europa te verbeteren en een sterk Europa te
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creëren. Het Marshallplan hield in dat de Verenigde Staten tussen 1948 en 1952 12,6 miljard
dollar aan materialen, voedsel en grondstoffen naar Europa stuurde.
Het Marshallplan was belangrijk voor de West-Europese landen omdat ze pas toegang tot het
plan kregen als ze gingen samenwerken. De landen waren in feite dus gedwongen om samen
te werken met elkaar.
(Hiernaast kan je de slogan van het Marshallplan zien: ‘’Whatever
the weather, we must move together.’’ Op de windmolen zelf zijn
de landen afgebeeld die met elkaar moesten gaan samenwerken
voordat ze toegang kregen tot het Marshallplan)
In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal opgericht, dit is opgericht omdat er een grote strijd
naar grondstoffen was en dit een belangrijk motief kon
worden voor nieuwe oorlogen. Duitsland had veel
grondstoffen en Frankrijk minder. Hier begon de
samenwerking met betrekking tot het winnen van kolen
en staal.
Vanwege deze succesvolle samenwerking werd de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal) in 1957 uitgebreid, negen landen verenigden zich in de Europese Economische
Gemeenschap. De reden voor de Europese integratie kwam dus vooral door economische
motivatie.
Dit ontwikkelde verder in 1986 toen de douanetarieven tussen de lidstaten werden afgeschaft
waardoor er een interne markt is ontstaan: vooral handel tussen de 28 lidstaten. In 1992
werden met het Verdrag van Maastricht de Europese Unie en de Economische en Monetaire
Unie opgericht. De lidstaten hebben hun bevoegdheden om met het buitenland over
handelsvoorwaarden te onderhandelen overgedragen aan de EU. In 1998 besloten twaalf
lidstaten tot invoering van een gemeenschappelijke munt de euro, die formeel werd ingevoerd
op 01.01.2002. Later is deze eurozone verder uitgebreid.
Door de Europese integratie ontstond er veel rust en welvaart. Rust en welvaart zorgen voor
ontwikkeling, dat gebeurde toen ook. De EU ontwikkelde zich niet alleen op economisch
gebied door handel met het buiten land, tevens doormiddel van nieuwe
samenwerkingsverbanden zoals op rechtelijk en politiek gebied in 2007 werd het Verdrag van
Lissabon getekend. Het Verdrag van Lissabon wordt ook wel de Europese grondwet
genoemd. Hierin zijn het bestuur en de politieke besluitvormingen van de EU geregeld.
De Europese integratie is alleen niet volledig voltooid, wij hebben namelijk geen Europese
regering. De raad van de Europese Unie vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten van
de EU maar hebben geen eigen regering, ze hebben dus niet één stem naar buiten. Op
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sommige gebieden is de samenwerking intergouvernementeel, wat inhoudt dat besluiten
alleen genomen kunnen worden met instemming van alle afzonderlijke landen. Deze
samenwerking is van toepassing op het defensiebeleid, het buitenlandbeleid en het
familierecht.
Bij intergouvernementeel werken landen wel samen, maar dragen geen bevoegdheden over
aan een internationale instelling zoals de EU. Op een aantal andere terreinen doet de EU dit
wel, in dat opzicht kan de EU dus ook een supranationale organisatie zijn. Dat wil zeggen dat
de aangesloten landen hun bevoegdheden grotendeels hebben overgedragen aan de EU.
Simpel gezegd gaat het om alle afspraken en regels waaraan de landen die lid zijn, zich
moeten houden. Hierbij gaat het vooral om regels op het gebied van landbouw, milieu en
asielbeleid. Op deze gebieden staan Europese wetten boven nationale wetten.
De macht en kracht van Europa ligt voor een deel in de uitbreiding van het integratieproces,
dat is het proces dat de EU één geheel wordt. De openheid van de EU voor nieuwe leden die
bereid zijn de Europese waarden van democratie en markteconomie te benadrukken en door
te voeren in hun eigen samenleving.
Het succes van de EU kwam vroeger vooral door de voortdurende uitbreiding van de EU.
Komt dat succes vandaag de dag nog steeds door uitbreiding?
Volgens Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, is dit niet meer zo (Bron: tegenlicht,
VPRO: Het Duitse alternatief). Na de Tweede Wereldoorlog dacht de EU dat efficiëntie
samenvalt met schaalvergroting, oftewel uitbreiding. Een voorbeeld hiervan is de Europese
interne markt, deze markt groeide op een gegeven moment zo tot elkaar dat er een
supranationale interne markt ontstond. Hierin namen dan twee of drie grote multinationals
de leiding, ze kregen langzamerhand meer macht in politiek. Deze bedrijven werden
belangrijker dan de staten die ze tot leven hebben gebracht. Dit is een goed voorbeeld dat de
EU door uitbreiding niet de EU succesvoller maakte, maar bepaalde grote bedrijven zoals
Shell en Philips.
(Hieronder een afbeelding van de uitbreiding van landen die tot 2007 zich bij de EU aansloten)
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Om te voorkomen dat iedereen elkaar in de weg loopt moeten we goed na denken over het
gezamenlijke belang. Maar wat is dat gezamenlijk belang eigenlijk? Is dat, dat we elkaar
ruimte moeten geven of vergt het juist een specifiek soort samenwerking als land? In de EU
zou dat kunnen zijn dat we elkaar door moeilijke tijden helpen, dat we solidair zijn naar
elkaar.
De EU wil vanuit haar sterke positie verantwoordelijkheid voor een veilige en betere wereld
nemen. Als het nodig is zet de EU instrumenten in op het gebied van handel, steun en
vredeshandhaving. Zo lost het samenwerkingsverband conflicten op en regelt internationale
overeenstemming.
Maar hoe werkt de EU nou het best? Er zijn een aantal hoofdingrediënten nodig om de EU
zo goed mogelijk te laten verlopen, tegelijkertijd zorgen juist deze ingrediënten voor de
moeilijkheden in het samenwerkingsverband. Deze stappen om een samenwerkingsverband
zo goed mogelijk te laten verlopen geld niet alleen voor de EU, dit zijn de hoofdingrediënten
om elk samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een schoolproject, zo goed te mogelijk laten te
verlopen.
Punt één om de EU zo goed mogelijk te laten werken is rolverdeling. Een rolverdeling maakt
de samenwerking min of meer voorspelbaar en zorgt ervoor dat we de samenwerking in de
EU zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Zo zijn we allemaal lid en hebben alle landen
een vergelijkbare bijdrage aan het gezamenlijke succes, maar er zijn meer rollen. Duitsland en
Frankrijk nemen bijvoorbeeld het voortouw in de EU. Houdt dat in dat Duitsland en
Frankrijk gelijk meer macht hebben binnen de EU? Dit kan wel het geval zijn, het is al vrij
vanzelfsprekend dat een land als Duitsland meer macht heeft en dus in sommige beslissingen
zwaarder meetelt dan een Oost-Europees land. Dit hoeft alleen niet een negatief probleem te
zijn. Duitsland is een land dat veel hiërarchie toont, ze tonen veel initiatief en dragen ook hen
eigen verantwoording. Wij als Nederland willen graag een hiërarchische leiding en zullen
daarom Duitsland als leidend land sneller accepteren, dit hoeft niet iets negatiefs te zijn. We
moeten onszelf natuurlijk wel afvragen hoe dit niet uit de hand kan lopen en dat het allemaal
blijft werken.
We hebben het hier over een macht wat te maken heeft met natuurlijke factoren. Iedereen is
natuurlijk gelijk, maar tussen de regels door heeft er altijd iemand wel maar macht, dit kan
liggen aan bepaalde punten als hiërarchie maar tevens aan vertrouwen. Macht is niet altijd
iets wat je kan kiezen, maar het is een natuurlijke reactie dat iemand de leiding neemt.
Dit is dan ook het moeilijke probleem van rolverdeling, er zal altijd wel een bepaalde
onderscheid zijn tussen mensen of landen en het is dan ook een natuurlijke reactie dat
iemand hier het voortouw inpakt. Om te zorgen dat de rolverdeling niet uit de hand loopt en
de macht te groot wordt is het belangrijk dat er genoeg inspraak is van andere landen en dit
wel even zwaar telt als beslissingen van leidende landen.
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Punt twee is het individueel succes. Een samenwerkingsverband bestaat altijd uit individuen,
verschillende landen in dit geval die een eenheid vormen. Een belangrijke vraag die de EU
zichzelf moet stellen is: Wat is de toegevoegde waarde van het individu en hoe zorgen we er
voor dat het succes van dat individu zo veel mogelijk samenvalt met het gezamenlijk succes.
Zo moet je dus kijken naar hoe het land zijn welvaart houdt en toch mee kan delen in het
gezamenlijk succes. Dit kan zorgen voor veel moeilijkheden in de EU. Ieder land heeft zo zijn
eigen belangen, Land A kan het migratiebeleid een prioriteit vinden en Land B kan juist het
import/export beleid belangrijker vinden op dat moment. Omdat wij als Europa moeten
gaan voor één gezamenlijk beleid kan dit het individueel succes schaden, je kan namelijk er
bijna nooit voor zorgen dat alle 28 lidstaten hen individuele succes behouden door een
gezamenlijk belang in te voeren. Het individueel succes moet samen vallen met het collectief
succes.
Punt drie is het gezamenlijk belang. Om te voorkomen dat iedereen elkaar in de weg loopt op
individueel belang moeten we eerst goed nadenken over gezamenlijk belang. In de EU kun je
zeggen dat een gezamenlijk belang elkaar helpen is in moeilijke tijden, dat we dan solidair
zijn. Ook is het van belang dat we allemaal op een vergelijkbare manier aan de gezamenlijke
welvaart bijdragen. Zo is de landbouw een succesfactor van het gezamenlijk belang. Europa
geeft veel subsidies aan Europese boeren zodat ze zo goedkoop mogelijk kunnen produceren,
deze subsidies zorgen ervoor dat we als land geen groenten of fruit goedkoop buiten de EU
gaan importeren. Deze subsidies zorgen dus voor een sterke interne markt waar we producten
kunnen importeren en exporteren naar EU landen.
Een ander algemeen belang van de EU is de veiligheid. Ook dit is een voorbeeld van een
gezamenlijk belang, terrorismebestrijding kan je als individueel land niet alleen oplossen en in
zo’n geval staat het gezamenlijk belang ver boven het individuele belang. Dit noemen ze dan
ook een grensoverschrijdend probleem. Vaak ontstaat hier een gedwongen samenwerking, je
kan namelijk niet een probleem oplossen in je eentje als het zich steeds verder verspreid.
Het algemeen belang en het individueel belang kunnen ook in strijd met elkaar staan.
Een voorbeeld hiervan is het milieubeleid. Wij als Nederland hebben het milieubeleid niet op
prioriteit nummer één staan, terwijl milieu een gezamenlijk belang is gaan we hier toch voor
het individuele succes. We prevaleren hier economie boven milieu.
Het gaat hier dus om economisch belang versus milieu belang. Helaas is dit een voorbeeld
van een gezamenlijk belang wat weinig vooruit gang heeft als niet iedereen zijn steentje
bijdraagt.
Milieubeleid is iets wat alle landen op een hoge prioriteit moeten hebben staan als je
daadwerkelijk wilt dat dit succes oplevert. Binnen het milieubeleid lijkt het of je met een
gevangendilemma te maken hebt, als Land A geld investeert in een beter milieu, maar
buurland B helemaal geen geld investeert in een beter milieu dan zullen de positieve gevolgen
van Land A al bijna niks opbrengen. Je hebt op dit moment te maken met een
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gevangendilemma. Op individuele basis zou iedereen kiezen voor het individuele succes,
helemaal niks uitgeven aan milieu en profiteren van de landen die wel investeren in milieu.
Het is dus van belang, met een gezamenlijk belang, dat iedereen mee werkt voor een zo goed
mogelijk eind resultaat
Punt vier is de balans. Voor ons succes moet er een goede balans zijn tussen individueel succes
en gezamenlijk succes. De vraag luidt: Hoe hou je de balans tussen individueel en
gezamenlijk? Wat moeten we gezamenlijk doen en wat moeten we overlaten aan de lidstaten?
Deze balans hangt heel erg af van de omstandigheden die spelen binnen de EU. Ontstaat er
een conflict ergens in de EU of bij de EU, als voorbeeld het conflict tussen Oekraïne en
Rusland, dan komen de gezamenlijke belangen hoger te staan dan de individuele belangen.
Het gaat hier dus om prioriteiten die je moet verdelen, dit kan je verdelen in afspraken over
bepaalde onderwerpen. Zo kan de EU constateren dat we bij economisch en militair gebied
erg nauw moeten samenwerken en op andere gebieden ieder lid het zelf mag bepalen. Deze
balans kan je dus creëren door duidelijke afspraken te maken over samenwerken en
individualiteit, het gaat hier om soevereiniteit versus supranationaal.
Deze balans kan weer zorgen voor veel onrust, dit zagen we net al bij individueel en
gezamenlijk belang. Elk land heeft andere prioriteiten en dat kan de balans van een
gezamenlijk of een individueel belang ook schaden. Daarom moet iedereen het eens zijn met
de afspraken waardoor er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden.
Punt vijf zijn de sancties. Dit is een erg belangrijk onderdeel als je wilt dat landen zich aan de
regels houden. Het werk zo niet alleen bij landen, maar ook als voorbeeld bij kinderen.
Doormiddel van belonen en straffen gaan mensen zich aan de regels houden. Sancties zorgen
ervoor dat mensen zich zo letterlijk mogelijk aan de spelregels (of wetten) houden en dat ze
hun doelen zo goed mogelijk proberen na testreven. Er worden in de EU alleen veel meer
negatieve sancties toegepast en nog veel vaker wordt er mee gedreigd. Positieve sancties
worden veel minder toegepast en als dat gebeurt is het meestal ook nog onofficieel. Je kan
hieruit concluderen dat landen dus voor goed gedrag veel minder worden beloond,
waarschijnlijk omdat het vaak vanzelf sprekend is dat een land zich aan de regels houdt.
Sancties zorgen vaak alleen voor moeilijkheden. Griekenland kreeg een sanctie om de schuld
die het land had op termijn terug te betalen. Griekenland kreeg van de EU een tijdelijke
lening, tegen een zeer goedkope rente, om de schuld terug te betalen. Met deze lening
moesten ze hun problemen tijdelijk oplossen en aan de hand van begrotingen laten zien dat
ze bezuinigen. Veel mensen zijn van mening dat de EU hier erg laks in was omdat de EU een
deel van de schulden van Griekenland kwijtschold.
Een belangrijk belang van sancties is dat ze zo specifiek genoeg worden uitgevoerd zodat het
echt zin heeft. Door sancties op te leggen en ze vervolgens minder serieus te nemen bestraf je
iemand niet en hebben deze sancties geen zinvol effect. Het probleem hierin is alleen dat je

Profielwerkstuk Oekraïne en Rusland

!14

moet kijken wie er nou eigenlijk gestraft worden door het opleggen van de sancties, is het
Griekenland of de landen uit de EU die gestraft worden door deze sancties?
Conclusie
Samenwerken met andere landen is één van de belangrijkste punten wat nodig is om
wereldproblemen zoals de economische en financiële crisis, klimaatveranderingen, en
bijvoorbeeld hongersnoden op te lossen. De EU werkt dan ook samen om deze problemen op
te lossen, de EU is dan ook een intern samenwerkingsverband. Heel simpel gezegd betekent
dit een manier van samenwerken tussen verschillende landen, met intern bedoelen wij dan
ook de landen die bij de EU horen.
Één van de belangrijkste kenmerken van de EU vroeger was de economische integratie, de
EU ontwikkelde zich hierdoor steeds verder en ging zich ook op andere gebieden focussen.
Dit zorgde ervoor dat er een grote Europese integratie ontstond, dit was namelijk ook erg
belangrijk om een einde te maken aan de oorlogen tussen buurlanden. Door deze succesvolle
samenwerking werd de EGKS opgericht, dit ontwikkelde zich later verder in 1986 toen de
douanetarieven tussen de lidstaten werden afgeschaft. Hierdoor ontstond er een interne markt
waar handel werd gedreven. In 1992 werd toen ook met het Verdrag van Maastricht de
Europese Unie opgericht. Later besloten ze ook nog tot een invoering van een
gemeenschappelijke munt, de euro.
Om de EU zo goed mogelijk te laten werken zijn er ten minste vijf hoofdingrediënten nodig.
Tegelijkertijd zorgen juist deze hoofdingrediënten ook voor moeilijkheden in het
samenwerkingsverband. De vijf hoofdingrediënten om de samenwerking tussen de EU (dit
kan gelden voor elk samenwerkingsverband) te laten slagen zijn: rolverdeling, individueel
succes, gezamenlijk belang, balans en sancties. (Bron: samenwerkingsmodel Bart Stofberg)
Het moeilijkste hiervan is natuurlijk om een balans te vinden tussen alle punten en zorgen dat
het allemaal zo goed mogelijk functioneert. Zo komen er alleen wel een aantal lastige
vraagstukken naar voor waar elk land gezamenlijk over moet na denken, maar ook de EU in
het geheel: Moeten we als land gaan voor individueel succes? Of toch voor het gezamenlijke
belang van de EU? Moeten er meer of minder sancties komen? En hoe streng moeten we
hiermee zijn? Dit zijn allemaal vraagstukken wat kan zorgen voor veel succes maar tevens
voor veel onrust binnen de EU.
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2.2 De EU op economisch gebied
Economische integratie succes

Telegraaf 1-11-2014

door Ertan Basekin
AMSTERDAM - De economische integratie tussen industrieën in Oost- en WestEuropa heeft sinds de val van de Muur 25 jaar geleden ongeveer een miljoen
banen opgeleverd.
Het gezamenlijk produceren heeft ervoor gezorgd dat de concurrentiepositie van beide regio’s
sterker is geworden. Vooral de auto-, machine- en chemische industrie hebben daarvan
geprofiteerd, blijkt uit economisch onderzoek van ING.
Ondernemingen zien steeds vaker de voordelen van wereldwijde grensoverschrijdende
productieketens. Daarbij gaat het om onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en
service-activiteiten. Nederlandse bedrijven besteden al jaren wereldwijd activiteiten uit en dat
leverde ons land volgens ING ruim 30.000 banen op.

Dit is een goed voorbeeld van de economische integratie die begonnen is na de Tweede
Wereldoorlog. Veel onderzoekers zeggen dan ook dat de EU vooral op economisch gebied
succesvol is geslaagd, wanneer er naar het geheel wordt gekeken vinden ze dat de Europese
Integratie nog niet volledig is voltooid (1.1 Het interne samenwerkingsverband).
Het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid vond in 1944 eerst plaats bij de
Benelux landen. In 1957 sloten Duitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux landen het Verdrag
van Rome, waarin zij verklaarden tot economische integratie in de vorm van een
gemeenschappelijke markt, met vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. Dit
werd de EEG genoemd, oftewel de Europese Economische Gemeenschap. De douane-unie
heeft zich recent past uitgebreid met ook de landen uit het Oost blok.
Net als in de eerder opgerichte Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), was de
EEG gebaseerd op communautaire besluitvorming, dat wil zeggen dat de deelnemende
landen hun bevoegdheden deels overdragen aan de Europese Commissie. De EEG was dan
ook een supranationale instelling, dat houdt in dat de landen die bij de EEG hoorde hun
bevoegdheden met betrekking tot landbouw, industrie en handel grotendeels hebben
overgedragen aan de Europese Commissie.
Tussen 1950 en 1970 groeiden door de douane-unie de export, de arbeidsproductiviteit van
de industrie als geheel en de machinevoorraad van Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Doordat landen nu gemakkelijk zonder veel kosten konden exporteren werd de vraag naar
producten uit de buurtlanden steeds groter, dit zorgden voor een verdubbeling van onderlinge
importen, hierdoor was er dus een sterke groei voor uitbreiding van de productie in
exportsectoren.

Profielwerkstuk Oekraïne en Rusland

!16

In 1973 kregen alleen veel West-Europese landen te maken met een oliecrisis. De oliecrisis
betrof een wereldwijd opzettelijk gecreëerd tekort aan aardolie. De crisis werd veroorzaakt
door een aantal politieke acties van de Arabische olieproducerende landen, gericht tegen het
Westen. De Arabische landen verhoogden de olieprijs met 70% en verminderden de
olieproductie elke maand met 5%, zodat olie explosief in kosten steeg. Dit had wereldwijd
grote invloed op de economie, er zijn namelijk heel veel economische sectoren van olie
afhankelijk.
De oliecrisis zorgde op korte termijn in veel landen voor inflatie en oplopende werkloosheid.
Veel onderzoekers zeggen dat de economische problemen in de jaren ’80 van veel westerse
landen hierdoor gedeeltelijk verklaard worden. De oliecrisis zorgde dus voor veel onrust, maar
misschien was dit juist ook wel nodig voor ontwikkeling. Het tekort aan energie leidde tot een
aanzet naar alternatieve energie, zoals zonne-energie. Er is na de oliecrisis dan ook
voortdurend een zoektocht geweest naar milieuvriendelijke manieren van energiewinning.
Pas in 1986 werd het Europese ‘project’ weer rechtgetrokken door het interne markt
programma, dat was gericht op handelsliberalisatie. Onder handelsliberalisatie verstaan we
het meer vrij laten van de economie, de overheid houdt hier dus meer afstand van de markt
en het idee is dan ook een vrije markt. Het Europese ‘project’ was ook gericht op de opheffing
van de ‘non-tarifaire’ handelsbelemmeringen. Dit houdt in het opheffen van technische
handelsbelemmeringen in de Europese Gemeenschap. Dit zorgt ervoor dat de Europese
landen meer één zijn en er een vrije interne markt ontstaat. Zo zijn technische
handelsbelemmeringen: technische voorschriften en bijvoorbeeld normen die een vrij
goederenverkeer belemmeren. Opheffing daarvan leidt tot een blijvend
concurrentievermogen van de Europese industrie en zorgt er dus zo voor een hogere
economische groei, dit is gebaseerd op studie van het Verbond van Nederlandse
Ondernemingen.
Het proberen te creëren van zo’n interne markt, door bijvoorbeeld opheffing van de
handelsbelemmeringen, heeft de verdere Europese samenwerking van het begin af aan
gestimuleerd. Dit vooral economische proces heeft er namelijk voor gezorgd dat er nu ook op
andere terreinen, zoals handel en energie meer wordt samengewerkt. De interne markt heeft
dan ook geleid tot de oprichting van de Economische en Monetaire Unie. De Economische
en Monetaire Unie (EMU) is een samenwerkingsverband tussen een aantal landen van de EU.
Hun doel was de Europese economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. En
uiteindelijk ook de invoering van één Europese munt: de euro.
De EMU-lidstaten werken op economisch en monetair oftewel financieel gebied nauw samen.
De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor een goed nationaal economische beleid, maar ze
stemmen hun beleid wel op elkaar af. Ze maken bijvoorbeeld afspraken over de maximale
hoogte van de rente en hoe hoog de staatsschuld mag zijn. Een voorbeeld van zo’n afspraak is
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dat de staatsschuld van de EMU lidstaten niet groter mag zijn dan 60% van het Bruto
Binnenlands Product.
Dit kan alleen vaak toch zorgen voor veel onrust, aangezien de meeste landen zich niet goed
weten te houden aan deze maximale staatsschuld. Deze afspraken hebben ze dan ook
ingevoerd om de economie zo goed mogelijk te laten verlopen, en als een land/inwoners het
erg moeilijk hebben en te weinig geld uitgeven kan dit weer de export van andere lidstaten
schaden.
Toen in 1986 het Europese ‘project’ werd
rechtgetrokken door het interne markt
programma zat er een grote groei in de
economie en deze bleef dan ook stijgen.
Deze sterke economie kwam dan ook
voornamelijk door de sterke groei van de
productie in de exportsectoren.
(In de grafiek hiernaast kan je de sterke economische
groei zien rond het jaar 1970 van landen uit WestEuropa. Dit is gemeten aan het BBP per hoofd van
de bevolking.)
De EMU wilde vanaf begin af aan een markt die op economisch en monetair gebied zo
intern mogelijk was. Hun doel was de Europese economieën en munteenheden meer op één
lijn te krijgen.
Dit gebeurde dan ook in 1992 met het Verdrag van Maastricht. In 1992 werd in Maastricht
besloten tot een invoering van een gezamenlijke Europese munt, de euro. Hiermee kwam de
EMU op gang, maar niet alle EU-landen doen mee aan de EMU. In 1997 werd het Verdrag
van Amsterdam getekend, met daarin afspraken over stabiliteit- en groeipact. Dit pact bevat
afspraken over de begrotingsdiscipline waar de deelnemers van de EMU na de invoering van
de euro zich aan moeten houden.
In januari 1999 gaat het Verdrag van Amsterdam en hierdoor de gehele EMU in werking. De
onderlinge wisselkoersen tussen de euro en de valuta van de toen elf deelnemende landen
werden definitief vastgelegd. Koersverandering zijn vanaf dat moment volledig uitgesloten.
In januari 2002 vond ‘’E-day’’ plaats. Dat wil zeggen de omschakeling van nationale munten
naar de Europese munten. Je zou dus kunnen zeggen dat dit het begin is van de munt unie.
Er zijn een aantal redenen voor de invoering van de euro. Met de invoering van één Europese
munt moest er een einde komen aan de schommelende wisselkoersen. Deze belemmerden de
internationale handel. Als een wisselkoers plotseling daalde of steeg, kregen uitgaven en
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inkomen mogelijk opeens een hele andere betekenis voor een bedrijf. Het einde van de
koersschommelingen scheelt geld en onzekerheid.
De euro is gunstig voor de financiële sector en voor het bedrijfsleven in Europa. De euro is
namelijk vergelijkbaar met de dollar en de yen, en door het grote gebruiksgebied moest de
euro een belangrijke valuta worden.
De laatste reden is dat dankzij de euro je veel gemakkelijker prijzen in verschillende Europese
landen kan vergelijken. Als je op reis gaat hoef je geen kosten te maken om andere valuta te
kopen.
Het gevolg van de euro is dan ook groot zichtbaar. Er ontstonden twee monetaire
samenwerkingen: het eurosysteem en het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).
De basis van het gemeenschappelijk monetaire beleid wordt gevormd door het Europees
Stelsel van Centrale banken en de Europese Centrale bank (ECB). De ECB, die in Frankfurt
is gevestigd, is sinds 1999 verantwoordelijk voor het gezamenlijke monetaire beleid in de
EMU en voor de uitgifte van de eurobankbiljetten. Sinds januari 1999 stuurt de ECB de rente
op de geldmarkt in alle eurolanden. De ECB is verantwoordelijk voor een prijsstabiliteit en
een rentebeleid. Wanneer de prijzen in een jaar tijd minder dan 2% stijgen, wordt er
gesproken van een prijsstabiliteit. Deze prijsstabiliteit is erg belangrijk voor de import en
export voor landen. Een voorbeeld: als in Nederland de prijzen stijgen met 4%, en in
Amerika stijgen de prijzen met 1%, dan is het voor ons Nederlanders veel goedkoper om onze
producten te halen uit het buitenland. Hierdoor wordt alleen de binnenlandse verkoop een
stuk minder en dit kan dan ook schadelijk zijn voor de Nederlandse economie.
Om deze prijsstabiliteit zo stabiel mogelijk te houden kan de ECB de rente ophogen of
verlagen. De rente die jij krijgt over je spaargeld van de bank, wordt bepaald door de ECB.
De invoer van de Euro geeft alleen niet alleen maar positieve effecten. Bij de komst van de
Euro moesten alle prijzen van guldens naar euro’s omgerekend worden. Dit had als negatief
extern effect dat alle producten duurder worden door afrondingsverschillen. Door deze
manier van omrekenen van gulden naar euro worden alle producten met zo’n 10% duurder.
Dit betekent een verlies van de koopkracht van de consument, waardoor zij niet in staat zijn
hun oude bestedingen te blijven voortzetten. Voor de handel was de invoering van de euro
niet erg voordelig. Door het wegvallen van de wisselkoersrisico’s tussen de 12 EMU-landen,
heeft een ondernemer geen risico meer dat zijn aankopen onverwachts duurder uit komen te
vallen. Mede door het wegvallen van de grenzen van de financiële markt is de markt steeds
transparanter geworden. Dit zorgt ervoor dat consumenten de prijzen goed kunnen
vergelijken en producten dus niet zomaar een bedrag kunnen gaan veranderen. Voor de
producent is dit dus een min punt, maar voor de consument juist een plus punt. Hierdoor is
de concurrentie tussen de EMU landen enorm toegenomen.
Volgens Mathieu Segers, schrijver van het boek Vraagstuk Europa is de bankenunie die is
ontstaan na invoer van de euro een typisch product van Europese integratie: ingewikkeld,
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rommelig, een beetje supranationaal, maar ook vol van het Europa van staten. Zonder
garantie op succes.
Zo breiden de eurozone zich na 2002 verder uit. Voor de 10 lidstaten die in 2004 bij de EU
kwamen, is de invoering van de euro een verplichting volgens hun toetredingsverdragen. Zo
zijn er 18 EU-lidstaten met de euro als munt. De andere 10 EU-lidstaten zijn wel lid van de
EU, maar gebruiken de euro (nog) niet.
De euro, wij betalen er elke dag mee, een waardevolle munt zul je al snel horen. Als we kijken
naar de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar of de Engelse pond
doet hij het goed, er zit nooit teveel schommeling in en is dus een vrij stabiele munt. Maar
wat levert de euro ons nou eigenlijk op? Dan bedoelen we niet met hoeveel je kan kopen voor
één euro munt, maar of de euro de EU welvarender heeft gemaakt vanaf het begin dat de
munt is ingevoerd.
Zoals je net al kon lezen zijn er een aantal negatieve effecten aan de euro, zo nam
bijvoorbeeld de koopkracht van de mensen af bij het omrekenen van guldens naar euro’s.
Wegen deze negatieve effecten zwaarder dan de positieve effecten die de euro ons brengt?
Volgens het Centraal Planbureau hebben Nederlanders er door de Euro gemiddeld een
weeksalaris bij gekregen. Volgens Jan-Hein Strop, financieel journalist, levert de euro ons nu
meer op dan hij kost. De gezamenlijke munt heeft volgens hem geleid tot meer handel, meer
investeringen in eurolanden onderling en als blok is de eurozone stabieler dan afzonderlijke
landen. Veel mensen denken toch dat de invoer van de euro ons meer heeft gekost dan dat de
euro ons oplevert. Volgens Jan-Hein strop wilt ongeveer de helft van de Nederlanders de
gulden terug, het beeld is ontstaan dat de euro een miljarden verslindend project is. Voorlopig
is dit niet juist, als de crisis zich niet verder uitbreidt, luidt de conclusie dat de EMU ons meer
oplevert dan die kost. Zonder euro zaten we nu met een dure gulden die schadelijk was
geweest voor de export, de belangrijkste motor achter het herstel, aldus Jan-Hein Strop.
We kunnen hieruit concluderen op mening van Jan-Hein Strop dat de euro misschien niet
alleen maar positieve effecten met zich mee bracht, maar het uiteindelijk ons meer oplevert
dan de meeste mensen denken.
Conclusie
Veel onderzoekers zeggen dat de EU op economisch gebied succesvol is geslaagd. De
economische integratie tussen industrieën in Oost- en West-Europa voor ongeveer een
miljoen banen gezorgd. Wanneer er naar het geheel wordt gekeken vinden ze dat de
Europese integratie nog niet volledig is voltooid.
In 1957 is de EEG, oftewel de Europese Economische Gemeenschap. Dit was een
samenwerkingsverband tussen de Benelux landen, Duitsland, Frankrijk en Italië. De EEG is
ontstaan na het tekening van het Verdrag van Rome, waarin de aangesloten landen
verklaarden tot economische integratie in de vorm van een gemeenschappelijke markt, met
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vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. In 1970 kregen veel West-Europese
landen te maken met een oliecrisis, dit zorgde op korte termijn in veel landen voor inflatie en
oplopende werkloosheid. De economie ging hierdoor achteruit. Pas eind 1980 werd het
Europese ‘project’ weer rechtgetrokken door de opheffing van de zogenoemde ‘non-tarifaire’
handelsbelemmeringen. Dit houdt in het opheffen van technische handelsbelemmeringen in
de Europese Gemeenschap. Dit zorgt ervoor dat de Europese landen meer één zijn en er een
vrije interne markt ontstaat. De interne markt heeft dan ook geleid tot de oprichting van de
Economische en Monetaire Unie. De Economische en Monetaire Unie (EMU) is een
samenwerkingsverband tussen een aantal landen van de EU. Hun doel was de Europese
economieën en munteenheden meer op één lijn te krijgen. Uiteindelijk ook de invoering van
één Europese munt: de euro.
Uit conclusie van Jan-Hein Strop kunnen we alleen wel zeggen dat de euro niet alleen maar
positieve effecten met zich mee bracht, maar de euro ons meer oplevert dan de meeste
mensen denken. Zo zorgt de euro voor meer handel en is de eurozone als blok stabieler dan
afzonderlijke landen.
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2.3

De EU op politiek gebied

Europa kan zichzelf niet zomaar in goede banen leiden, daar zijn aardig wat stuur middelen
voor om te zorgen dat het allemaal zo goed mogelijk loopt. Een belangrijke vraag om eerst te
beantwoorden is: wat is politiek? Het klinkt als vanzelfsprekend maar als je iemand vraagt om
een definitie van politiek is het toch vaak even nadenken. Politiek is het nemen, beïnvloeden
en uitvoeren van beslissingen die openbare belangen van een samenleving of van groepen
daarbinnen betreffen. Politiek gaat alleen vaak gepaard met economie of rechterlijk. Als
voorbeeld een wetsvoorstel, de Europese Commissie doet een wetsvoorstel, deze wordt
uiteindelijk goed gekeurd door de Raad van Ministers, en deze wetgeving wordt doorgevoerd
in ons wetsysteem. Hier hebben de twee verschillende gebieden toch veel met elkaar te
maken. Doordat politiek vrij veel samenhangt met bijvoorbeeld economie en/of rechterlijk
kunnen er soms onderwerpen in terug komen die overlappend zijn met vorige deelvragen. Dit
gaan wij zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Om uit te leggen wat voor politiek de EU gebruikt en hoe ze dit allemaal doen, is het eerst
van belang om te weten hoe de politieke rollen zijn verdeeld en hoe het er uit ziet.
De Europese Unie kent een aantal instellingen, in grote lijnen zijn er vier grote instellingen
die bepalen wat de EU doet. Hierin wordt vooral geprobeerd een balans te vinden tussen het
nationale en Europese niveau van besluitvorming. De vier instelling zijn: de Europese
commissie, de Raad van Ministers, de Europese raad en het Europees parlement.
Het dagelijks bestuur van de EU is de Europese Commissie, deze commissie bestaat uit 28
personen. Elk EU-land benoemt één commissaris voor een periode van vijf jaar. Een
belangrijk punt hierin is dat de gekozen commissarissen niet namens hun eigen land
optreden. De Commissie heeft vier belangrijke taken. De eerste taak is dat ze wetsvoorstellen
doet aan andere instellingen van de Europese Unie die hierover moeten beslissen, dat zijn de
Raad van Ministers en het Europees Parlement. Alleen de Commissie mag wetsvoorstellen
doen. De tweede taak is dat de Commissie moet controleren of de regels en de verdragen van
de Unie worden uitgevoerd of nageleefd. Het derde en vierde punt is dat ze besluiten van de
Raad van Ministers moeten uitvoeren en de Commissie beheert ook de financiën van de EU.
De Raad van Ministers is – soms gedeeld met het Europees Parlement – wetgever. In de Raad
zijn alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd. Ministers zijn zogenoemde vakraden, dat
betekent dat de samenstelling van de Raad verandert al naar het onderwerp dat aan orde is.
De ene keer komen bijvoorbeeld de ministers van landbouw bij elkaar, de andere keer de
ministers van verkeer. De Raad is de belangrijkste instelling van de EU als het gaat om het
nemen van besluiten. De belangrijkste taken van de Raad zijn: besluiten nemen over
Europese wetten en regels, het beleid van de verschillende lidstaten op elkaar afstemmen en
de Raad draagt de Commissie op als ze besluiten moeten uitvoeren.
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De Europese Raad vertegenwoordigt de lidstaten op het hoogste niveau. De Europese Raad
moet ontwikkeling van de EU als geheel in grote lijnen uitzetten en bepaalt wat de
belangrijkste doelen van de EU zullen zijn. De Raad bestaat uit de regeringsleiders van de
lidstaten en komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar, samen met hun ministers van
buitenlandse zaken. Deze bijeenkomst wordt ook wel Eurotop genoemd.
Het laatste grote orgaan van de EU is het Europees Parlement. Het Europees Parlement is
samen met de Raad van Ministers, wetgever. Het Europees Parlement is de
vertegenwoordiging van de inwoners van de EU. Het Europees Parlement (EP), wordt
rechtstreeks gekozen door alle burgers van de EU landen die achttien jaar of ouder zijn. Het
Parlement heeft als belangrijke taken: wetten goedkeuren, regels en instellingen controleren
en de begroting goedkeuren.
De EU kent dus een scheiding van machten, je hebt de wetgevende macht berust bij de Raad
van de EU en het Europees Parlement, de uitvoerende macht bij de Europese Commissie en
de rechtsprekende macht bij het Hof van Justitie. Dit zorgt ervoor dat geen een enkel orgaan
de ‘macht’ kan pakken en iedereen gecontroleerd wordt weer door elkaar.
Democratie is één van de kernwaarden van de EU. Door de burgers gekozen
volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol.
Veel burgers hebben alleen het gevoel dat de mogelijkheden om mee te beslissen in wat er in
‘Brussel’ wordt besloten zeer beperkt is. In de meeste lidstaten heeft het Nationale Parlement
het laatste woord in politieke besluitvormingen, dit is in Europa niet zo. De Europese
Commissie en de Raad van Ministers nemen de besluiten en niet het Europese Parlement.
Vanwege deze beperkte bevoegdheden van het Europees Parlement spreken we van het
democratisch tekort. De vraag hierin is alleen of de democratische controle nou echt slecht
geregeld is, of ligt de oorzaak bij het feit dat veel mensen weinig zicht hebben op wat er in
Europa gebeurt en hoe Europa werkt?
Om deze ontevredenheid bij burgers te verminderen is er vanuit de Europese instellingen
initiatief genomen om dit te verminderen. Oplossingen varieerden van betere uitleg tot meer
openheid over besluitvormingen. Daarom spreken we in de EU ook wel van een doorzichtige
oftewel transparante politiek. Dit houdt in de bepaalde mate van openheid waarmee de
instellingen van de Europese Unie werken. Het gaat hierbij niet alleen om de toegang voor
het publiek tot informatie te verbeteren, maar ook om deze informatie duidelijker en
leesbaarder te maken. Deze transparantie is volgens Alex Brenninkmeijer (was nationale
ombudsman, werkt nu bij de Europese Rekenkamer) ‘’essentieel voor het vertrouwen’’.
Openheid over procedures en inhoud zou immers zorgen voor publiek vertrouwen dat
besluitvorming eerlijk verloopt.
We lazen al eerder in deelonderwerp 1. Wat is een samenwerkingsverband? dat de Europese
integratie nog niet is voltooid. Zo ook volgens Rob de Wijk, schrijver van Supermacht
Europa, staat Europa na vijftig jaar integratie op een keerpunt dat bepalend is voor zijn
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toekomst. De belangrijkste opgave van de EU is het omzetten van de gezamenlijke
economische macht in gezamenlijke politiek kracht. Volgens hem is dat tot nu toe mislukt, hij
noemt Europa nog steeds een economische reus, maar tevens een politieke dwerg omdat een
geloofwaardig gemeenschappelijk buitenlands, veiligheid- en defensiebeleid tot nu toe niet van
de grond is gekomen.
De laatste jaren hebben er veel discussies plaatsgevonden in en buiten de EU over verdere
integratie op politiek gebied. Tijdens de eurocrisis vonden de voorstanders van meer
Europese integratie dat er één overkoepelend Europees beleid moest komen om zo sneller en
beter uit de crisis te komen, de lidstaten zouden dan minder zeggenschap krijgen over hun
eigen beleid. Tegenstanders van verdere integratie zagen in het overhevelen van
bevoegdheden naar Europees niveau juist als één van de oorzaken van de crisis. De laatste
jaren is er sprake van een zekere euroscepsis, dat wil zeggen dat zowel burgers als regeringen
van lidstaten twijfelen aan of protesteren tegen te veel supranationale regels. Als de EU op
politiek gebied dus nog meer wilt gaan integreren zal het nog meer bevoegdheden moeten
afstaan aan de EU, de vraag is hierin dan ook of dat juist voor een positief of negatief effect
zorgt.
Maar liefst 800 miljoen mensen kunnen zich Europeaan noemen. Hun culturen en
maatschappijen zijn alle beïnvloed door de geschiedenis, toch heeft volgens de meeste mensen
dit niet geleid tot één Europese cultuur. Het belang van god, de waarde van vrije tijd of de
betekenis van kinderen verschillen per land enorm.
Een belangrijk onderwerp als we het over Europese politiek hebben zijn de Europese normen
en waarden, oftewel de Europese cultuur. Om mee te beginnen: wat zijn normen en
waarden? Waarden zijn uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze
daarom willen nastreven. Normen zij opvattingen over hoe je op grond van een bepaalde
waarde behoort te gedragen.
Tellen we de genoemde waarden op die bijvoorbeeld bij premier Balkenende naar voren
kwamen tijdens een debat over waarden en normen, dan komen we tot het volgende lijstje:
•
Respect voor de mensenrechten
•
Vrijheid
•
Verantwoordelijkheid voor elkaar
•
De solidariteit in Europa
•
Democratie
•
Gelijkheid
•
Verzorgingssamenleving
De meeste mensen zijn het er niet mee eens dat wij als Europa één cultuur of bepaalde
Europese normen en waarden hebben. Bekijken wij dit bovenstaande lijstje, dan zien we hier
toch vooral universele waarden. Dit zijn geen waarden die Europa van de rest van de wereld
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onderscheid. De meest typerende waarden voor Europa zijn: solidariteit,
verantwoordelijkheid voor elkaar en dus de verzorgingssamenleving. Deze hangen uiteraard
met elkaar samen en verwijzen naar een zorgzame in plaats van een harde samenleving. Dat
deze waarden niet typerend Europees zijn, wil niet zeggen dat het geen goede waarden zijn
om na te streven, het maakt ze alleen niet typisch ‘Europees’.
Conclusie
Politiek is het nemen, beïnvloeden en uitvoeren van beslissingen die openbare belangen van
een samenleving of van groepen daarbinnen betreffen. Politiek zorgt ervoor dat Europa
geleid wordt in goede banen door afspraken en controlerende en uitvoerende machten. De
Europese Unie kent een aantal instellingen, in grote lijnen zijn er vier grote instellingen die
bepalen wat de EU doet. Hierin wordt vooral geprobeerd een balans te vinden tussen het
nationale en Europese niveau van besluitvorming. De vier instelling zijn: de Europese
commissie, de Raad van Ministers, de Europese raad en het Europees parlement.
De EU kent een scheiding van machten, je hebt de wetgevende macht berust bij de Raad van
de EU en het Europees Parlement, de uitvoerende macht bij de Europese Commissie en de
rechtsprekende macht bij het Hof van Justitie. Dit zorgt ervoor dat geen een enkel orgaan de
‘macht’ kan pakken en iedereen gecontroleerd wordt weer door elkaar. Deze manier van
machten scheiden is kenmerkend voor een democratie.
Veel burgers hebben alleen het gevoel dat de mogelijkheden om mee te beslissen in wat er in
‘Brussel’ wordt besloten zeer beperkt is. In de meeste lidstaten heeft het Nationale Parlement
het laatste woord in politieke besluitvormingen, dit is in Europa niet zo. De Europese
Commissie en de Raad van Ministers nemen de besluiten en niet het Europese Parlement.
Vanwege deze beperkte bevoegdheden van het Europees Parlement spreken we van het
democratisch tekort.
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2.4

De EU op rechtelijk gebied

Het internationale recht is een belangrijk onderdeel geworden van de nationale rechtsstaat.
De EU functioneert als rechtsstaat, dit houdt in dat de werkzaamheden van de EU ontstaan
uit verdragen, die alle lidstaten hebben goedgekeurd. Een land dat wil toetreden tot de EU
moet dan ook een rechtsstaat zijn. Met rechtsstaat bedoelen wij een staat waarin burgers met
grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid. De rechtsstaat
garandeert dus voor zover nodig bescherming tegen machthebbers, ook als die gekozen zijn.
Het belangrijkste orgaan op rechtelijk gebied in de EU is het Hof van Justitie van de
Europese Unie oftewel HVJ. Het HVJ is in 1952 opgericht en moet ervoor zorgen dat de
wetten en regel die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De taken van het
HVJ zijn het controleren op de naleving van Europese wetten en het uitleggen van de
verdragen. Onder het HVJ vallen nog het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken.
Het recht van de Europese Unie heeft voorrang op het nationale recht van de lidstaten. Is het
EU-recht in strijd met een wet uit het nationale recht, dan moet de rechter uit de lidstaat deze
nationale wet buiten beschouwing laten.
Het Europese recht is supranationaal. De Europese wetgeving geldt in lidstaten als het
geldend recht. Wetten die worden opgelegd door de EU worden dus genationaliseerd. De
lidstaten hebben hier zelf mee ingestemd, zij zijn dan ook verplicht om deze opgelegde
wetten op te nemen in het nationaal recht.
Het Europees recht omvat het gehele recht van de EU. Het Europees recht wordt gevormd
door de Europese verdragen, je kan het Europees recht onderverdelen in vier onderdelen:
•
Primair gemeenschapsrecht. Alle verdragen van de EU vormen het primaire recht van
de EU. Het primair recht kom tot stand door de lidstaten, zij sluiten alle Europese
verdragen.
•
Secundair gemeenschapsrecht. Dit zijn alle normen die instellingen van de EU zelf
creëren. De belangrijkste onderdelen van het secundair recht zijn de besluiten in het
artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de EU opsomt. Dit zijn onder
andere richtlijnen, besluiten en aanbevelingen.
•
Internationale overeenkomsten. Dit zijn internationale overeenkomsten, ook wel
internationale akkoorden genoemd. Dit zijn bindende afspraken die de EU sluit met
derde landen (landen die geen lid zijn van de EU) of internationale organisaties.
•
Ongeschreven recht. Dit onderdeel van het Europese recht bestaat uit de zogenaamde
algemene rechtsbeginselen, dat zijn basisopvattingen over recht en rechtvaardigheid.
Voor de oplossing van bepaalde problemen zijn ongeschreven rechtsregels
noodzakelijk.
De EU kent geen Europese grondwet, het volk stemde namelijk tegen de grondwet in 2004.
De Europese grondwet is er alleen toch voor een deel gekomen, dat komt omdat veel
voorstellen voor de grondwet in verdragen zijn opgenomen. Alle verdragen, waarmee de
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samenwerking van de lidstaten van de Europese Unie wordt vastgesteld, vormen een soort
grondwet. Als er iets in deze ‘ grondwet’ verandert moet worden, wordt er een nieuw verdrag
opgesteld die de staatshoofden dan kunnen onderteken. Deze verdragen worden dan later
door de verschillende nationale regeringen bekrachtigd. Op basis van deze verdragen worden
er dan soms concrete wetten gemaakt, waaraan elk land zich dan moet houden.
Vanaf het begin dat Europa één is geworden, is het rechtssysteem enorm belangrijk geweest.
Om ervoor te zorgen dat Europa democratisch wordt, moeten bepaalde rechten ter
bescherming van de burgers binnen de Europese Unie op papier staan. De rechten zijn vanaf
het Verdrag van Rome opgenomen in de stukken. Deze kunnen worden verdeeld in drie
categorieën: Dit zijn de grondrechten, rechten voor het vrije verkeer en de democratische
rechten van de burgers
We spreken daarom ook van grondrechten in plaats van grondwetten.
In de geschiedenis zijn er een aantal verdragen en grondrechten aangenomen die van groot
belang zijn geweest en die als mijlpalen worden beschouwd. De meeste grondrechten voor de
mens zijn er gekomen door de Verenigde Naties. De Verenigde Naties is een
samenwerkingsverband dat is opgericht in 1945 en opkomt voor de internationale vrede en
veiligheid. De Verenigde Naties is samenwerkend op het gebied van internationaal recht,
veiligheid en bijvoorbeeld het behoud van humanitaire rechten.
Het doel van de Verenigde Naties is het beschermen en bevorderen van de rechten van de
mens. We beginnen in 1948 met het Universele Verdrag van de Rechten van de Mens, het
UVRM. In 1946 stelde de Verenigde Naties de Commissie voor de Rechten van de Mens in.
De belangrijkste taak van deze Commissie was het opstellen van het Internationaal Status van
de Rechten van de Mens, bestaande uit een verklaring en een verdrag.
De UVRM is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten en
is ingegaan in 1948. Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekend dat mensenrechten
gelden voor ieder mens op de wereld. Dit wordt dan ook gezien als de morele grondwet van
de Wereld. Omdat de UVRM als resolutie is aangenomen, is hij juridisch niet bindend.
Daarom is in 1950 het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aangenomen. Het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM, is een Europees verdrag waarin de
mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd. Het
EVRM is juridisch wel bindend, dit betekend dat als iemand slachtoffer is van een schending
van het EVRM, hier een beroep op kan doen bij (in het geval van Nederland) de Hoge Raad.
Dit zijn de twee belangrijkste verdragen als het gaat om de rechten van de mens, later zijn er
nog acht verdragen bij gekomen door de VN op gebied van mensenrechten.
Verdrag van Parijs. (1951)
Met het Verdrag van Parijs richtten België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en
Italië de EGKS op. Hiermee droegen de landen de beslissingsbevoegdheid over productie en
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prijzen op het gebied van kolen en staal over aan een overkoepelend orgaan: de hoge
autoriteit. Het idee was dat gezamenlijke afspraken over de staalproductie een nieuw conflict
tussen de oude rivalen, Duitsland en Frankrijk, konden voorkomen.
Verdrag van Geneve. (1953)
Dit is een verdrag over het de internationale vluchtelingen. Het belangrijkste van dit
internationale vluchtelingenverdrag is dat vreemdelingen die bang zijn voor vervolging op
grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuigingen of het behoren tot een
bepaalde sociale groep recht hebben op asiel in een ander land dan hun thuisland.
Verdrag van Rome. (1957)
Dit verdrag houdt in: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en oprichting
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Het Verdrag van Rome trad op 25 maart
1957 in werking. In het Verdrag van Rome werd de economische samenwerking uitgebreid en
een gemeenschappelijke markt voor de producten ingesteld. Andere punten uit dit verdrag is
bijvoorbeeld de ontwikkeling van gemeenschappelijk beleid op het gebied van landbouw en
vervoer. De samenwerking bleef een tijd beperkt tot alleen de landbouw, later ging men
samenwerken op economisch gebied.
Verdrag van Maastricht. (1992)
Tijdens een Europese top in Maastricht werd het Verdrag van Maastricht getekend. In het
Verdrag van Maastricht werd vastgelegd dat de lidstaten van de Europese Gemeenschap
voortaan een Europese Unie zouden vormen. Ook werd de Economische en Monetaire Unie
opgericht: een gemeenschappelijke munt, de euro, een Europese Centrale Bank en een
interne markt. Daarnaast werd overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk
buitenlands en defensiebeleid.
Verdrag van Amsterdam. (1997)
In 1997 werd het Verdrag van Amsterdam ondertekend. Het Verdrag van Amsterdam is een
uitbreiding van het Verdrag van Maastricht in verband met de uitbreiding van de Europese
Unie. Dit Verdrag trad 1 mei 1999 officieel in werking. Door het vernieuwde verdrag krijgt
het Europese Parlement op meer terreinen mede wetgevende bevoegdheden en wordt het
verbeteren van de werkgelegenheid ingesteld als taak van de EU.
Verdrag van Nice. (2001)
Dit Europese verdrag maakte hervorming mogelijk die nodig waren vanwege de uitbreiding
van de EU van 15 naar 25 landen in mei 2004. Het Verdrag van Nice wijzigde de verdragen
van Rome en van Maastricht. Het Verdrag van Nice bevat een hervorming van de spelregels
binnen de EU, dit was nodig in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten. Het verdrag
werd gezien als het ‘laatste obstakel’ dat de toetreding van eventuele nieuwe lidstaten in de
weg zou staan. Onderwerpen die in het verdrag aan bod komen zijn onder meer de
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stemverhoudingen in de Raad van Ministers, de omvang van de Europese Commissie en de
verdeling van de zetels in het Europees Parlement per lidstaat.
Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. (2004)
Op 18 juni 2004 hadden de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU
overeenstemming bereikt over het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Dit
verdrag was dus een voorstel voor een verdrag tussen de lidstaten van de EU. Dit verdrag
gold alleen als alle lidstaten het ermee eens waren dat we een Europese grondwet kregen. Het
verdrag is nooit in werking getreden omdat verschillende lidstaten, zoals Nederland en
Frankrijk, het er niet mee eens waren. Alsnog zijn er veel grondwetten in Verdrag van
Lissabon gekomen in 2007.
Verdrag van Lissabon. (2007)
Het Verdrag van Lissabon wijzigt de twee belangrijkste EU-verdragen, het verdrag
betreffende de EU en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Het
Verdrag van Lissabon wordt ook wel het hervormingsverdrag genoemd. De hervorming van
dit verdrag was onder andere nodig in verband met de afwijzing door Nederland en Frankrijk
van de Europese grondwet. Veel voorstellen die in de Europese grondwet stonden zijn dan
ook in het verdrag overgenomen. Verder zorgde het verdrag bijvoorbeeld dat buitenlands
beleid en de middelen om dat beleid uit te voeren beter op elkaar zijn afgestemd. Dit
vereenvoudigt de wijze waarop de EU werkt en hierdoor zijn besluiten beter en sneller te
nemen.
(Hiernaast een afbeelding van de drie pijlers
van de EU, de eerste pijler is de belangrijkste
prioriteit van de EU en de tweede en derde
pijler komen daarna. Al deze onderwerpen
die onder de pijlers staan komen voort uit
verdragen. Zie bijvoorbeeld EGKS onder
eerste pijler, het EGKS is ontstaan uit het
Verdrag van Parijs, 1951.)
De EU is gebaseerd op het beginsel
van de rechtsstaat. Dat betekent dat
alle activiteiten van de EU moeten
berusten op de verdragen. De
Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekkingen hebben op de in die
verdragen genoemde onderwerpen. Een EU-verdrag is een bindende overeenkomst tussen de
EU-lidstaten. Kort gezegd staat er in al deze verdragen: de doelstelling van de EU, de regels
voor de EU-instellingen, het besluitvormingsproces en de betrekkingen tussen de EU en de
EU-lidstaten. Deze verdragen worden soms aangepast. Dit om bijvoorbeeld de EU
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transparanter te maken, nieuwe EU-landen op te vangen of nieuwe vormen van
samenwerkingen, zoals de euro, mogelijk te kunnen maken. Op grond van de verdragen
kunnen de EU-instellingen wetgeving vaststellen die door de EU-lidstaten moet worden
toegepast.
Conclusie
Europa functioneert als rechtsstaat, dat betekend dat de werkzaamheden van de EU ontstaan
uit de verdragen die alle lidstaten hebben goedgekeurd. Een rechtsstaat zorgt ervoor dat de
burgers van een staat worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid. Het
belangrijkste orgaan op rechtelijk gebied in de EU is het Hof van Justitie, oftewel de HVJ. Zij
controleren op naleving van Europese wetten en leggen de verdragen uit. Het Europese recht
is supranationaal, dat houdt in dat de Europese wetgeving geldt in lidstaten als het geldend
recht.
De EU kent geen Europese grondwet, het volk stemde namelijk tegen het verdrag van de
grondwet in 2004. De Europese grondwet is er toch voor een deel gekomen, dit doordat
bepaalde grondwetten zijn overgenomen in verdragen. Het belangrijkste verdrag voor
mensenrechten is het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het
EVRM is juridisch bindend, dit betekend dat als iemand slachtoffer is van een schending van
het EVRM, hier een beroep op kan doen.
Het Verdrag van Lissabon wijzigt de twee belangrijkste EU verdragen, het verdrag
betreffende de EU en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Dit wordt
het hervormingsverdrag genoemd, dit was namelijk nodig door de afwijzing van Nederland
en Frankrijk van de Europese grondwet. Veel voorstellen die in de Europese grondwet
stonden zijn in het Verdrag van Lissabon overgenomen.
De verdragen worden soms aangepast, dit om bijvoorbeeld de EU transparanter te maken of
nieuwe vormen van samenwerkingen mogelijk te kunnen maken.
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2.5

Conclusie

In dit deelonderwerp gaan we een algemene conclusie geven op wat een intern
samenwerkingsverband is, dit gaan we doen doormiddel van eerder weergegeven informatie.
Vervolgens gaan we concluderen uit de informatie die we hebben onderzocht wat het meest
overlappende gebied is in de EU: economisch, politiek of rechtelijk.
Een intern samenwerkingsverband is een manier van samenwerken tussen verschillende
landen, wij bedoelen met intern de landen die bij de EU horen. Samenwerken met andere
landen is steeds meer nodig om te werken aan wereldproblemen en grensoverschrijdende
problemen. Om goed samen te werken heb je minstens 5 belangrijke ingrediënten nodig.
Rolverdeling, individueel succes, gezamenlijk belang, balans en sancties zijn de belangrijkste
onderdelen, dit zijn ingrediënten die je nodig hebt om elke samenwerking goed te laten
verlopen, dit geld dus niet specifiek voor de EU.
In 1957 werd de EEG opgericht, dit was een samenwerkingsverband tussen negen landen met
als doel een sterkere economie. De reden voor deze Europese integratie kwam dus vooral
door economische motivatie. Door de Europese integratie ontstond er veel rust en welvaart,
dit zorgde voor ontwikkeling. De EU ontwikkelde zich niet alleen meer op economische
gebied, maar doormiddel van nieuwe samenwerkingsverbanden en verdragen ook op
rechtelijk en politiek. In 1992 werd met het Verdrag van Maastricht de EU opgericht.
De Europese integratie is alleen niet volledig voltooid, wij hebben namelijk geen Europese
regering. Op sommige gebieden is de samenwerking intergouvernementeel, dat houdt in dat
besluiten alleen genomen kunnen worden met instemming van afzonderlijke landen.
Ze werken dus wel samen, maar dragen geen bevoegdheden over aan de EU. Op andere
terreinen doet de EU dit wel, de EU is dus tegelijkertijd ook een supranationale organisatie,
dat wil zeggen dat de aangesloten landen voor een deel hun bevoegdheden overdragen aan de
EU.
We kunnen concluderen uit de informatie die we hebben onderzocht dat het meest
overlappende gebied in de EU economisch is. Dit kan je vooral zien door de Europese oftewel
economische integratie. De EU heeft zich vanaf 1950 in een rap tempo weten te ontwikkelen
op economische gebied, ze hebben verschillende samenwerkingsverbanden ingevoegd en zijn
zelfs tot één gezamenlijke munt gekomen, de euro.
Aan verschillende punten kunnen we alleen zien dat de gehele Europese integratie niet is
voltooid. Wij hebben geen Europese regering die ons vertegenwoordig met één stem naar
buiten toe. Wij hebben de Raad van de Europese Unie die alle regeringen van de lidstaten
vertegenwoordigen.
In de meeste lidstaten heeft het Nationale Parlement het laatste woord in politiek
besluitvormingen, dit is in Europese niet zo. De besluiten worden in de EU genomen door de
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Europese Commissie en de Raad van Ministers. Vanwege deze beperkte bevoegdheden van
het Europees Parlement spreken we van het democratisch tekort.
Als we kijken naar de drie pijlers van de EU staat de EGKS als eerste pijler en het
buitenlands beleid en veiligheidsbeleid in de tweede pijler.
Hieruit, en door de eerder weergegeven informatie, kunnen we concluderen dat het meest
overlappende gebied in de EU nog steeds economisch is. Dit komt vooral door de succesvolle
integratie op economische gebied, en/of de niet-succesvolle integratie op politiek en rechtelijk
gebied.
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3. Hoe is het conflict ontstaan en wat is de ontwikkeling naar het heden?
In deze deelvraag beschrijven wij hoe het conflict is ontstaan en wat de ontwikkelingen naar
het heden zijn. Hiervoor hebben wij de deelvraag in 10 deelonderwerpen verdeeld. De
geschiedenis van Rusland en Oekraïne wordt in chronologische volgorde beschreven, die
begint bij 1853 en eindigt bij 2014. Om deze deelvraag goed te kunnen beantwoorden
hebben wij ook een paar gebeurtenissen en onderwerpen afgebakend. Zo laten wij in deze
deelvraag de Verenigde Staten buiten beschouwing. Verder benoemen wij wel een aantal
dingen die van pas zijn in onze deelvraag, zoals de vliegtuigramp MH17 en het Warschau
Pact, maar gaan wij hier niet diep op in.
Het gaat niet goed op de Krim. We spreken over de Krim Crisis.
Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen merken aan politieke onrust in de Oekraïne - wat
heeft geleid tot heftige burger protesten en een ongekende verkiezingsstrijd- en later aan de
militaire spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Dit heeft in de recente geschiedenis geleid
tot wat nu bekend staat als de Krim Oorlog.
De spanningen zijn voor een deel terug te voeren op enerzijds geopolitieke belangen, het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het aloude conflict tussen Rusland en het Westen wat in
de periode na de Tweede Wereldoorlog bekend is geworden als de Koude Oorlog.
Zo proberen de VS, gesteund door Europa, en Rusland voor hun eigen politieke en
economische belangen, de politiek in Oekraïne te beïnvloeden.
De Krim Crisis wordt deels uitgevochten op het slagveld, waarbij Rusland de Krim heeft
geannexeerd en deels op economisch gebied door de sancties die het Westen Rusland heeft
opgelegd. Hierbij mogen bepaalde producten voor de olie-industrie en de ICT niet meer naar
Rusland worden uitgevoerd. Mogelijk dat ook de olieprijs -een zeer belangrijke factor voor de
Russische economie- gebruikt wordt om Rusland op de knieën te krijgen.
Zo probeert het Westen Rusland te dwingen de militaire steun aan de Russische rebellen te
staken, normale betrekkingen aan te gaan met de regering in Oekraïne.
Veel landen in het Oostblok zijn bang geworden van de macht die Rusland heeft gebruikt om
een oude ‘deelstaat’ te annexeren. Bevreesd dat zij misschien een volgende prooi zullen zijn.
Wat ook een onderliggende maar belangrijke rol speelt is de bijzondere historie in deze regio
in het begin van de 20e eeuw, welke bekend staat als de Russische Revolutie. Hierop wordt
later uitgebreid ingegaan en bekeken wordt wat de geschiedenis voor een rol speelt in het
huidige conflict.
In deze deelvraag behandelen wij zowel gebeurtenissen die slaan op Rusland en de SovjetUnie als Oekraïne. Het tijdsbestek van deze deelvraag is een ongeveer eeuw. Hier hebben wij
voor gekozen omdat er heel veel belangrijke gebeurtenissen zijn in die eeuw. Deze deelvraag
begint bij 1853 en eindigt in 2014. Hierdoor kunnen wij de ontwikkeling van het conflict goed
weergeven.
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3.1 De Krim Oorlog
De Krimoorlog was een conflict tussen het Keizerrijk Rusland en een alliantie van het
Tweede Franse Keizerrijk, het Britse Rijk, het Ottomaanse Rijk en het Koninkrijk Sardinië.
Het Ottomaanse Rijk was een islamitisch rijk dat gesticht werd door de Oguz Turken. De
Oguz Turken waren een van de grootste Turkse stammen in Centraal – Azië. Dit conflict
vond grotendeels plaats op de Krim.
Deze oorlog staat bekend om de logistieke en tactische fouten tijden de landcampagne aan
beide zijden.
De Krimoorlog wordt beschouwd als een van de eerste moderne oorlogen, omdat er veel
nieuwe technische veranderingen zijn gekomen die uiteindelijk de toekomstige koers van de
oorlogsvoering mede hebben bepaald. Een voorbeeld hiervan is, is dat ze de spoorwegen
tactisch zijn gaan gebruiken. Ook was de Krimoorlog een van de eerste oorlogen die op grote
schaal werd vastgelegd met rapporten en foto's. Het thuisfront bleef, voor het eerst in de
geschiedenis, via de kranten op de hoogte van de dagelijkse realiteit van de oorlog.
Rusland had een meningsverschil met de Turkse sultan over het beschermheerschap van een
aantal heilige plaatsen in Palestina. En daarom viel Rusland in juli 1853 het toenmalige
Turkse grondgebied rondom de Donau binnen. Dit gebied rondom de Donau hoort bij
Moldavië en Walachije. In dat zelfde jaar in oktober verklaarde Rusland de oorlog aan de
Turkse sultan.
Frankrijk had hier ook aandeel in, doordat de tsaar van Rusland, Nicolas I, Napoleon III
beledigde over zijn keizerschap. De Krimoorlog was niet alleen een oorlog van militaire
belangen, maar ook van prestige.
Op 30 november 1853 had een schip van Keizerrijk Rusland een Turkse vloot bij Sinope
laten vernietigen. Dit wordt ook wel de Slag bij Sinop genoemd. Door deze actie van Rusland
werd het Ottomaanse Rijk gesteund door de Britten en de Fransen. Dit omdat Frankrijk en
Groot-Brittannië beducht waren voor Russische invloed in de Middellandse Zee. Later namen
ook Oostenrijk en Koninkrijk Sardinië deel aan deze oorlog.
De bondgenoten van het Ottomaanse Rijk vielen de Krim aan en belegerden Sebastopol, een
haven van Rusland in de Zwarte Zee. Groot-Brittannië maakte gebruik van zijn macht om de
Russische havens aan de Oostzee en de Zwarte Zee te bezetten.
De Fransen en de Britten landden met een ontzettend groot leger op de Krim. Na vele
veldslagen op de Krim kwam er geen winnaar naar voren, dus besloten de Fransen en de
Britten om de Sebastopol te belegeren.
Door de korte duur van de oorlog (3 jaar), was er geen zware economische belasting voor de
oorlogvoerende staten.
Ook bij deze oorlog speelde pers en propaganda een rol. In de Engelse pers werd Rusland
weergegeven als een bolwerk van conservatisme, tegenover Frankrijk en Groot-Brittannië die
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het liberalisme verdedigden. Ook de nationalistische steun nam toe door de pers, omdat deze
goed kon beschrijven hoe het er in de oorlog aan toe ging.
In de Krimoorlog werden voor het eerst nieuwe technologische producten geproduceerd. Zo
werden er spoorwegen aangelegd van Balaklava tot Sebastopol om nieuwe troepen snel te
leveren en gewonde soldaten snel te kunnen afvoeren. Deze oorlog wordt ook gezien als een
van de eerste geïndustrialiseerde oorlogen.
De Vrede van Parijs kwam op 30 maart 1856 tot stand tijdens een congres in Parijs. Dit
verdrag tekende het einde van de Krimoorlog. Bij de Vrede van Parijs kwam onder andere tot
stand dat de Zwarte Zee een neutraal gebied werd, dus dat betekende dat de Russen geen
vloot meer mochten vestigen in het Zwarte Zeegebied. Ook moest het Turkse Rijk beloven
zijn rijk te hervormen en minder afhankelijk te worden van de buitenlandse mogendheden.
Tot die tijd werd het voorbestaan van het Turkse Rijk door Frankrijk en Engeland
gegarandeerd.
Directe gevolgen van de Vrede van Parijs waren:
• De Grote Alliantie tussen Oostenrijk en Rusland werd
verbroken.
• Frankrijk had weer een sterke positie gekregen op het
Europese vasteland
• Engeland bleef de belangrijkste macht op zee
• De medische voorzieningen in het leger werden verbeterd
• De media kregen voortaan te maken met censuur
Gevolgen op lange termijn waren:
• Frankrijk werd in Europa de sterkste macht, omdat
Duitsland nog geen natiestaat was
• Groot-Brittannië werd steeds machtiger op wereldzeeën
• Rusland verloor zijn machtspositie op Europa.
• Het Turkse rijk was na deze oorlog meer afhankelijk geworden
van de grote Europese mogendheden zoals Frankrijk en GrootBrittannië.

Zo zag de Vrede van
Parijs op papier eruit

Uiteindelijk werd de oorlog ook wel gezien als de nederlaag van Rusland. In de Krimoorlog
werden nieuwe militaire technieken voor het eerst op grote schaal uitgetest en toegepast in
latere conflicten zoals tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog.
Kort samengevat werd er tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk gevochten om de Krim.
Rusland kreeg in 1784 de Krim, maar daarna begon een eeuw van oorlogen om de Krim.
Deze oorlogen gaven aan dat het Ottomaanse Rijk steeds zwakker werd, want zelfs met hulp
van Frankrijk, Groot-Brittannië en Piëmont-Sardinië kon het rijk maar moeizaam winnen
van Rusland, dat overigens nog steeds de Krim had.
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3.2 De Russische Revolutie
De Russische Revolutie was een omwenteling in het Keizerrijk Rusland. In 1917 vonden er
twee revoluties plaats in Rusland. De eerste revolutie houdt in dat de monarchie van de tsaren
wordt omvergeworpen. Deze revolutie wordt ook wel de Februarirevolutie genoemd. De
tweede revolutie was georganiseerd door de bolsjewistische partij. Op 25 oktober 1917 nam
die partij te macht over van de voorlopige regering. Deze Oktoberrevolutie bracht
verandering mee brengen in de hele maatschappij.
De oorzaak van de Russische Revolutie was de stijfheid (rigiditeit) van het politieke stelsel.
In 1917 stopte Rusland met de deelname aan de Eerste Wereldoorlog, omdat Rusland zelf
problemen had. Er was een revolutie tegen de Russische Tsaar. De Tsaar werd afgezet en een
jaar laten werd ook zijn hele familie vermoord. Rusland werd een republiek, wat inhoudt dat
Rusland een land werd zonder Tsaar.
De oorzaak van deze revolutie was dat de bevolking ontevreden was over het bestuur van
Rusland.
Er werden onder leiding van vakbonden stakingen, protesten, opstanden georganiseerd tegen
de Tsaar van Rusland, Nicolaas II. Nicolaas II probeerde zich hier tegen te verzetten maar dit
mislukte. Op 2 maart 1917 moest hij noodgedwongen afstand nemen van de troon.
De gevolgen van de Russische Revolutie waren enorm in de twintigste eeuw. Dertig tot veertig
jaar na de gebeurtenissen leefde een derde van de mensheid onder dictatoriale regimes die
een afspiegeling waren van de Communistische Partij van de Sovjet – Unie .
Tijdens de Russische Revolutie riep een etnische Krim-Tartaarse regering op 13 december
1917 de Volksrepubliek van de Krim uit. De republiek wist zijn onafhankelijkheid niet te
behouden en werd op januari 1918 door de Bolsjewiekse troepen geannexeerd. De KrimTartaren zijn een Turkse etnische groep die van oorsprong op de Krim leeft. Bolsjewiekse
troepen waren een factie van de RSDAP, de Russische Sociaaldemocratische Arbeidspartij.
In het Krim-offensief aan het eind van april 1918 veroverde het Duitse Keizerrijk de Krim.
Op 28 juni 1918 werd een door de Duitsers gesteunde Krimse Regionale Regering opgericht.
De onder Duitse bescherming gevormde staat kreeg de Tataarse generaal Maciej Sulkiewicz
als minister-president, minister van binnenlandse zaken en buitenlandse zaken. Er waren
Oekraïense plannen om de macht in de Krim over te nemen, maar met Duitse steun bleef de
regering onafhankelijk van Oekraïne.
Op 2 april 1919 veroverde het Rode Leger Simferopol en werd de Krimse Regionale
Regering ontbonden. De Krimse Socialistische Sovjetrepubliek werd opgericht, maar al in
juni 1919 overgenomen door de Witten. De Witten (Het Witte Leger) was een van de
strijdende partijen tijdens de Russische Burgeroorlog die tijdens de Russische Revolutie
uitbrak.
De Krimse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek werd op 18 oktober 1921 opgericht, als
onderdeel van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek.
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Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de Krim het toneel van hevige gevechten tussen
Duits-Roemeense troepen enerzijds en troepen van het Rode Leger anderzijds. Het Rode
Leger was de naam voor het leger van de Sovjet-Unie. De Duitsers boekten aanvankelijk
grote successen. Het laatste bolwerk van de Sovjets op de Krim was Sebastopol. De
belangrijke havenstad viel na ruim acht maanden van belegering in handen van de Duitsers.
In het voorjaar van 1944, toen de Duitsers zich vrijwel over het gehele front moesten
terugtrekken, lanceerden de Sovjets een offensief op de Krim.
In april 1944 lanceerden de Sovjets een aanval op de Duitsers. Al snel trokken de Duitsers
zich terug tot Sebastopol. Op 12 mei 1944, ruim een maand na de start van het
Krimoffensief, gaven de laatste Duitse troepen zich over in Sebastopol en was de Krim weer
volledig onder controle van de Sovjet-Unie. Met het Krimoffensief wordt bedoelt dat de
Duitsers de door hun veroverde Krim moesten afstaan aan de Sovjet-Unie.
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3.3 De Sovjet-Unie
De Sovjet-Unie was een eenpartijstaat (maar één partij mag de baas zijn) die werd geregeerd
door de Communistische Partij. Deze Communistische Partij was vanaf het begin tot het eind
van het bestaan van de Sovjet-Unie de enige regerende partij.
De Sovjet-Unie had geen koning of koningin en was dus een Republiek. De persoon die het
meeste macht had was de Opperste Sovjet. De Sovjet-Unie was een dictatoriale staat en
kende per definitie geen democratie. Slechts één iemand was aan de macht, en daar moest
iedereen naar luisteren. De Sovjet-Unie heeft bestaan van 1922-1991.
De ondergang van het Russische Rijk werd veroorzaakt door de Russische Revolutie van
1917. Heel kort samengevat was dit de periode dat het tsaristische regime verdween en dat de
Communistische Partij van de Sovjet-Unie werd opgericht.
De Sovjet-Unie werd gesticht door de fusie van de Russische Socialistische Federatieve
Sovjetrepubliek, de Transkaukaisische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, de
Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek en de Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek.
Vladimir Lenin was hier de opperste Sovjet. Na zijn dood in 1924 kwam Jozef Stalin aan de
macht. Stalin zorgde voor een industrialisatie programma in de Sovjet-Unie. Hij ontwikkelde
de economie, maar onderdrukte de politieke oppositie.
De landen die bij de Sovjet-Unie hoorden, waren Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland,
Estland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Letland, Litouwen, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan,
Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan.
Volgens een onderzoek dat in 2006 werd gehouden door het Russische opiniepeilingsbureau
VCIOM vindt 66% van de Russische bevolking het jammer dat de Sovjet-Unie
uiteengevallen is, in Oekraïne was dit 50% van de ondervraagden. Dit onderzoek wordt ook
wel het March Referendum genoemd.
Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij de onafhankelijk geworden
Oekraïne. Voor een groot deel van de Russische bevolking kwam dit onverwacht, en het
zorgde voor spanning tussen Oekraïne en Rusland. Omdat de Zwarte Zeevloot op het
schiereiland was gevestigd, maakte men zich regelmatig zorgen over een conflict.
De vlag van de Sovjet Unie
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3.4 Warschau Pact
De Sovjet Unie sloot een verdrag, genaamd het Warschaupact, in 1955. Dit verdrag stond
voor militaire samenwerking. Het bondgenootschap werd gesloten door: de Sovjet-Unie,
Polen, de Duitse Democratische Republiek, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulgarije,
Hongarije en Albanië.
De leden van het Warschaupact hadden elkaar beloofd om elkaar te verdedigen als een van
de leden werd aangevallen.
De Sovjet partijleider Nikita Croesjtsjov had het Warschaupact voorgesteld, dit om de NAVO
tegen te gaan. Het verdrag werd echter gesloten toen Bondsrepubliek Duitsland lid werd van
de NAVO.
De Sovjet-Unie speelde in dit pact de leidende rol. Er was duidelijk afgesproken dat de
lidstaten zelf beslissingen mochten nemen, maar dat bleek uiteindelijk niet waar te zijn. De
Sovjet-Unie viel Hongarije en Tsjecho-Slowakije binnen omdat ze vonden dat die twee
lidstaten te veel hun eigen weg gingen. Albanië kon zich hierin totaal niet vinden en verliet in
1968 het Warschaupact.
Het Warschaupact heeft van 1955 tot 1991 stand gehouden.
De ligging van de Krim was gunstig. De Krim hoorde automatisch ook bij de Sovjet-Unie,
aangezien Oekraïne bij de Sovjet-Unie hoorde. Vanaf de gunstig gelegen Krim kon de
Sovjet-Unie met schepen oorlog voeren om andere landen te verdedigen.
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3.5 De Koude Oorlog
De Koude Oorlog was van 1945 tot 1991. Het
startpunt van de Koude Oorlog was bij de
conferentie van Jalta, in Oekraïne. Op 4
februari 1945 kwamen de grote drie geallieerde
naties bijeen om te bespreken wat er met
Duitsland moest gebeuren na de oorlog. Tijdens
de Conferentie van Jalta werden er een aantal
afspraken gemaakt. Jozef Stalin (Sovjet-Unie),
Winston Churchill (Engeland) en Franklin
Delano Roosevelt (Verenigde Staten) kwamen
in Jalta, bijeen, omdat Stalin weigerde zijn
In deze afbeelding zie je de drie leiders:
grondgebied te verlaten. De drie leiders zagen in
Franklin Delano, Winston Churchill en
dat het belangrijk was om al enige afspraken te
Jozef Stalin
maken over wat te doen met nazi-Duitsland na de
oorlog en hoe om te gaan met de nieuwe situatie
die daarmee was ontstaan. Uiteindelijk werd
bepaald dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in een aantal gebieden verdeeld zou
worden.
Er werd een nieuwe afspraak gepland om over de oprichting van de Verenigde Naties (VN) te
praten. Alle landen die zich tegen de vijand hebben gekeerd mocht deel uitmaken van deze
vergadering. En de oorlogsmisdadigers moesten zo snel mogelijk worden opgepakt en berecht.
Ook moest Europa veel hulp krijgen om snel te herstellen van de schade die was aangericht.
Het laatste punt dat tot stand was gekomen in deze conferentie was dat de Sovjet Unie had
besloten om met de geallieerden mee te gaan vechten tegen Japan.
Het was de bedoeling om Duitsland als economische eenheid te besturen. Echter, de vier
geallieerden groepen waren het over een aantal dingen oneens. Zo dacht Stalin heel anders
over het begrip ‘democratie’ dan de anderen. Ook was er onenigheid over de
herstelbetalingen die Duitsland moest verrichten. Uiteindelijk werd er in West-Duitsland,
onder het bewind van Amerikanen, Engelsen en Fransen, de D-mark ingevoerd. Stalin
introduceerde niet veel later de Ost-mark in Oost-Duitsland. In 1949 werd Duitsland
daarmee opgesplitst in de Bonds Republiek Duitsland (BRD) ofwel Oost Duitsland, en de
Duitse Democratische Republiek (DDR), het zogenaamde West Duitsland.
Heel kort samengevat was de Koude Oorlog een periode van gewapende vrede na de Tweede
Wereldoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet – Unie. Een gewapende vrede houdt in
dat er een tijd is van vrede, maar dat de oorlog wel op de loer ligt. De Amerikanen en de
Britten vreesden dat Oost-Europa helemaal onder de invloed van de Sovjet-Unie zou komen.
Wat ook als een gevaar gezien werd, was het aan de macht komen van de communistische
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partijen in de democratieën van West-Europa. In de periode van 1948-1953 was de Koude
Oorlog op zijn hoogtepunt. In oktober 1962 werd het met de Cubaanse rakettencrisis zelfs
bijna echt oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie.
De verschillen tussen de VS en de Sovjet-Unie kwamen vooral doordat de Sovjet-Unie
communistisch was en de VS kapitalistisch.
Ook Korea had veel te maken met de Koude oorlog. In de Tweede Wereldoorlog was Korea
in Noord en Zuid verdeeld. Het noorden was van de Sovjet Unie en het zuiden was in
handen van de VS. Toen Noord Korea ineens Zuid Korea aanviel was het nog gespannener
tussen de VS en de Sovjet Unie.
Het resultaat van de Koude Oorlog was het uiteenvallen van het Oostblok en de val van de
Berlijnse Muur. Op 9 november 1989 viel de muur. De druk op het communistische regime
werd groter, met als gevolg dat West- en Oost-Berlijn werden herenigd. Een jaar later werd
heel Duitsland herenigd, het vormde opnieuw één staat.
De val van de muur was ook het symbool van het einde van de Koude Oorlog. De SovjetUnie was niet langer in staat controle uit te oefenen op de landen in Oost-Europa.
De opheffing van de Sovjet-Unie op 26 december 1991 wordt gezien als het daadwerkelijke
einde van de Koude Oorlog.
De Krimse Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (ASSR) werd op 30 juni 1945
omgevormd tot de niet meer autonome Krimse Oblast van de Russische SFSR. Een oblast is
een bestuurlijke regio/provincie binnen Oekraïne. De SFSR is de Russische Socialistische
Federatieve Sovjetrepubliek.
Tijdens het bewind van Stalins opvolger Chroesjtsjov, zelf een Oekraïner, werd de Krim in
1954 aan de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek overgedragen, zogenaamd als een
gebaar van vriendschap tussen het Russische en het Oekraïense volk.
Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. De oblast werd
echter omgevormd tot de Autonome Republiek de Krim. Dat houdt in dat de Krim zelf kon
bepalen over hun kwesties, ze waren nu zelfstandig.
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3.6 De Krim crisis
De Krim is een schiereiland in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. De Krim heeft 2.413.228
inwoners en de hoofdstad is Simferopol, ook heeft de Krim een hele belangrijke havenplaats,
Sebastopol, deze ligt aan de Zwarte Zee.
De Krim crisis is ontstaan na de pro-Europese antiregeringsprotesten in Oekraïne. Die
protesten kwamen voort uit dat de regering Jatsenjoek aantrad. Dit gebeurde in de laatste
week van februari 2014. Opmerkelijk aan de regering Jatsenjoek is dat ze geleid wordt door
een niet verkozen premier, de bankier Arseni Jatsenjoek. Paar maanden later, juli 2014, bood
de regering Jatsenjoek haar ontslag aan, maar dit werd niet door het parlement aanvaard. De
nieuwe president Petro Porosjenko kondigde hierop nieuwe verkiezingen aan in het najaar.
Toen Rusland besloot tot een militaire interventie op de Krim ontstond er een diplomatieke
crisis.
Volgens de Russische president Vladimir Poetin ging het om 'lokale zelfverdedigingstroepen'.
De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren hier eigenlijk ook bij betrokken,
omdat zij met Rusland het Memorandum van Boedapest ondertekend hebben. Het
Memorandum van Boedapest is een politiek akkoord ondertekend op 5 december 1994 door
de Russische Federatie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het Memorandum
van Boedapest houdt in dat de landen die het hebben ondertekend, elkaar zullen beschermen,
dit verdrag bied veiligheid. Ook stond er in het verdrag dat in verband met het toetreden van
Oekraïne er werd afgesproken dat kernwapens niet verspreid mochten worden.
Naar aanleiding van deze Krimcrisis hadden de VS en het VK vermeld dat Russische
betrokkenheid bij de Krim in strijd is met de verplichtingen aan Oekraïne welke in het
Memorandum van Boedapest vermeld staan, en dat dit dus een duidelijke schending is van de
Oekraïense soevereiniteit en integriteit.
Rusland reageerde hierop met vermelding dat het akkoord niet gold voor de Krim, doordat
de scheiding van de Krim werd aangedreven door een interne politieke en sociaal economische crisis. Vladimir Poetin verklaarde ook dat Rusland niet langer deze
verplichtingen heeft omdat er in Oekraïne volgens Rusland een ongrondwettelijke
omwenteling plaats heeft gevonden.
Volgens NOS (1 maart 2014):
''Oekraïne zegt dat Rusland weigert te praten over handhaving van de territoriale integriteit
van Oekraïne. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Destjitsja had
Oekraïne Rusland uitgenodigd voor gesprekken maar Rusland had hier geen antwoord op
gegeven. ''
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Oekraïne heeft op 8 maart 2014 nog een keer benadrukt dat de Krim gewoon bij Oekraïne
blijft. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andrei Desjchitsja liet weten dat de
Krim Oekraïens gebied is en blijft en dat zijn land de Krim niet opgeeft.
Hij liet ook weten dat Oekraïne alles zal doen om het conflict over het schiereiland (de Krim)
in de Zwarte Zee vreedzaam op te lossen.
Voor Rusland is de Krim van groot strategisch belang omdat daar de basis ligt van de Zwarte
Zeevloot.
Op 27 februari 2014 hebben tientallen gewapende mannen op de Krim het
parlementsgebouw bezet. Hierbij hesen zij de Russische vlag. Ook de vliegvelden bij
Simferopol en Sebastopol waren bezet door Russische militairen.
Op 1 maart 2014 kreeg de president van Rusland, Vladimir Poetin, van de Russische
Federatieraad toestemming om de strijdkrachten in te zetten in Oekraïne. De Russische
Federatieraad is het Hogerhuis (bepaald onderdeel van parlement) van de Federatieve
Vergadering van Rusland. De Federatieve Vergadering van Rusland is de wetgevende macht
van de Russische Federatie.
Volgens Poetin zijn de strijdkrachten van hem nodig om de etnische Russen en de Zwarte
Zeevloot te beschermen. De Zwarte Zeevloot is de Russische Vloot in de Zwarte Zee. Het
maakt deel uit van de Russische Marine en is gestationeerd rond de Krim. De havenplaats
van de Zwarte Zeevloot is in Sebastopol.
Een belangrijke gebeurtenis vond plaats op 6 maart 2014. Het Krimse parlement had
toegezegd dat een deel van de Krim van Rusland werd. Op 16 maart 2014 werd er een
referendum gehouden over de aansluiting van de Krim bij Rusland, het resultaat hiervan was
dat de meerderheid van de bevolking aansluiting wilde. Oekraïne, de Verenigde Staten en de
Europese Unie erkende het referendum niet. Zij erkennen het referendum niet, omdat ze het
niet eens zijn met de acties van Rusland. Om Rusland duidelijk te maken dat ze niet goed
bezig zijn, heeft de Europese Unie sancties opgelegd. In de volgende deelvraag wordt hier
diep op in gegaan.
Twee dagen later werd bekend gemaakt dat de Krim geannexeerd was door Rusland. Alleen
Wit Rusland had dit erkend, voor de rest niemand. Na deze annexatie had de Oekraïense
regering besloten om al de soldaten, familieleden van de Krim te evacueren.
De uitslag van het referendum hield in dat 96,6% vóór aansluiting was. Dat blijkt volgens het
persbureau AFP uit de definitieve resultaten van de stemming. De opkomst bij het omstreden
referendum bedroeg 85% van de bevolking van de Krim.
De uitslag werd onder andere bepaald door de samenstelling van bevolking van de Krim. Uit
het onderstaande tabel wordt duidelijk dat wel liefst 58% van de bevolking van de Krim
Russisch is, en maar 24% Oekraïens. Psychologisch gezien is dit een slimme zet geweest van
Rusland, aangezien ze niet reeds voor de bezetting van de Krim de mening van de bevolking
hadden gepeild. Ze hebben het referendum pas gehouden toen Rusland al min of meer de
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Krim had bezet, waardoor het volk in feite vanuit een onderdrukte positie heeft gestemd.
Hierdoor kan je je afvragen of het referendum op een eerlijke manier is gehouden.
De bevolkingssamenstelling van de Krim
Russen

58%

Oekraïners

24%

Krim Tartaren

12%

Wit Russen

1%

Joden

0,22%

Tartaren

0,54%

Armeniërs

0,43%

In deze afbeelding ziet u een
cartoon, waarvan de cartoonist
onbekend is. De vertaling is als
volgt; Yes: Krim is Russisch. No:
Krim is niet Oekraïens.
Met deze cartoon wil de tekenaar
duidelijk maken dat de Oekraïense
kiezer van de Krim eigenlijk geen
keuze heeft. Ook zie je op de cartoon
een persoon staan van het Russische
leger, waardoor de druk er nog meer
op staat.

Nadat de Krim was geannexeerd door Rusland hield Poetin een toespraak. Hierin haalde hij
niet alleen Oekraïne naar beneden, maar ook het westen.
De president van Rusland had geen goed woord over voor de huidige machthebbers in Kiev.
'Er zijn nu antisemieten, nationalisten en Russofoben aan de macht. Ze zijn in het zadel
geholpen door het Westen.' Volgens Poetin is de huidige regering in Kiev niet legitiem. 'Er
valt met niemand te praten.’
De Westerse partners hebben met de Oekraïne-crisis 'een lijn overschreden', vindt Poetin. 'Ze
hebben onprofessioneel en onverantwoord gehandeld.' Hij is verder van mening dat het
buitenlandbeleid van de Verenigde Staten niet bepaald wordt door het internationale recht,
maar 'door het recht van de sterkste’.
'In de harten en hoofden van mensen is de Krim altijd een onlosmakelijk deel van Rusland
geweest. Deze houding, gebaseerd op waarheid en recht, is van generatie tot generatie
overgedragen.' Aldus Vladimir Poetin.
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Na een reactie op zijn toespraak, schiet Poetin in de verdediging -niet geheel onterecht
volgens Ribbelink - en benoemt vergelijkbare praktijken van de Verenigde Staten.
Hoe de VS ingrepen in Latijns-Amerika, zoals bijvoorbeeld op het eiland Grenada in de
jaren tachtig. 'Dat is typisch voor Poetin', zegt Olivier Ribbelink, Universitair hoofddocent
van de Universiteit Utrecht. 'Verzoenend spreken als het gaat over zijn eigen intenties en
tegelijk uithalen naar het 'hypocriete' Westen'
Het is de Krim die om hulp heeft gevraagd, beweert Poetin. Dat Rusland aan hun wens heeft
voldaan, is niet meer dan logisch. 'Anders waren we verraders geweest.' De Krim mag zich
van Oekraïne afscheiden, 'zoals Oekraïne zich van de Sovjet-Unie heeft afgesplitst', voegde hij
daar nog aan toe.
De toespraak van Poetin heeft buiten Rusland tot verontwaardigde reacties geleid. Volgens de
Amerikaanse vicepresident Joe Biden doen de Russen aan 'landjepik' en schenden ze het
internationaal recht door de Krim bij Rusland in te lijven.
Een citaat van journalist Olaf Koens: ''Vier handtekeningen. De Krim is nu onderdeel van
Rusland. Welkom in de nieuwe wereldorde.''
Olaf Koens wilt met zijn citaat duidelijk maken dat de inlijving van de Krim veel te makkelijk
is gegaan. Hij bedoelt dat het recht van Oekraïne wordt geschonden. Zonder toestemming
van Oekraïne wordt de Krim zonder pardon ingelijfd bij Rusland.
Volgens Joris van Bladel, militair analist en Ruslandkenner zijn er verschillende oorzaken,
maar er is ook een belangrijke achtergrond. ‘’ Oekraïne is het product van de revolutie van
1917. Het kreeg zijn huidige grenzen als onderdeel van de Sovjet-Unie. In het vraagstuk van
de nationaliteitenkwestie ging men uit van de idee dat elke natie in de Sovjet-Unie een
republiek moest krijgen."
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3.7 Vliegtuigramp MH17
Vluchtverloop en crash → Op 17 juli 2014 om 12:14 vertrok de Boeing 777 vanaf luchthaven
Schiphol voor een vlucht naar Kuala Lumpur International Airport. Het vliegtuig verdween
rond 15.18 uur ten oosten van de Oekraïense stad Donetsk van de radar, op 50km van de
Russische grens.
Sinds de Oekraïense revolutie zijn in Oost Oekraïne en op de Krim pro-Russische
separatisten militair actief. Separatisten zijn mensen die streven naar een terugtrekking uit een
bestaande staat. In Oost Oekraïne zijn dus mensen actief, separatisten, die bij Rusland willen
horen. Na de Russische annexatie van de Krim waren er goed gewapende separatisten actief.
Zij hadden al eerder helikopters en straaljagers uit de lucht gehaald, niet ver van de
rampplek. De kans is groot dat MH17 hierdoor is neergehaald. Alle mogelijke betrokkenen
ontkennen dit echter.
Volgens de Amerikaanse overheid en westerse analisten is het vliegtuig neergeschoten door
een Shrapnel uit een luchtdoelraket.
Historicus Dirk-Jan van Baar heeft een opinie artikel in de Volkskrant geschreven op 6
september 2014. Volgens hem is MH17 per ongeluk uit de lucht geschoten door proRussische separatisten. Ook volgens de Duitse geheime dienst BND is MH17 van Malaysian
Airlines neergeschoten door pro-Russische separatisten. Ook na dit onderzoek van de BND
ontkennen de rebellen dit. Rebellen leider Andrej Purgin heeft ontkent dat hij er iets mee te
maken heeft. Volgens Purgin is het raketsysteem zeer gecompliceerd en beschikken de
opstandelingen niet over de kennis om daarmee om te gaan. Hij geeft de leiding in Kiev de
schuld van de ramp. Het is volgens Purgin onbegrijpelijk dat de overheid en luchtruim boven
het conflictgebied niet had afgesloten.
Nederland heeft een grondig onderzoek gedaan naar de vliegramp. De belangrijkste
conclusies van het rapport van de Onderzoek raad voor Veiligheid zijn:
• Uit alle onderzochte gegevens blijkt dat vlucht MH17 niet door technische mankementen
of door falen van de bemanning is verongelukt.
• Om 13:20.00 geeft Dnirpo Control toestemming om door te vliegen naar het volgende
navigatiepunt (TIKNA). Op dit bericht antwoordt de bemanning niet meer. Ook op
volgende berichten volgt geen antwoord meer. Data van de zwarte dozen wijzen uit dat om
13:20.03 alle signalen abrupt zijn verbroken. Op dit tijdstip moet het toestel uit elkaar zijn
gespat. De bemanning moet volledig zijn verrast aangezien er geen noodsignaal wordt
verzonden.
• Uit onderzoek blijkt dat de brokstukken van het vliegtuig meerdere gaten en deuken
bevatten. Vooral de romphuid van het voorste deel van het toestel lijkt te zijn doorboord
door voorwerpen van buitenaf met hoge energie.
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Op 10 november 2014 is er een herdenking in Amsterdam geweest voor alle slachtoffers van
MH17. Er waren 1600 mensen aanwezig, waaronder koning Willem Alexander en koningin
Maxima, premier Rutte en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.
Alle namen van de 298 slachtoffers werden voorgelezen, daarnaast zorgden mensen ook voor
muzikale invulling. 10 november is sinds dit jaar de dag van Nationale Rouw.
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3.8 Een korte samenvatting van de Krim
De Krim is door de geschiedenis heen heel vaak geannexeerd of bezet door partijen en
landen. Hieronder een korte weergave van de geschiedenis van de Krim op het gebied van
annexaties.
1853 —> Tijdens de Krim Oorlog was de Krim van Rusland. Ondanks dat andere landen de
Krim probeerde te veroveren, bleef de Krim van Rusland.
1954 —> In 1954 werd de Krim cadeau gegeven door Chroesjtsjov (partijleider
Communistische Partij van de Sovjet-Unie) aan de Oekraïense socialistische Sovjetrepubliek
als gebaar van vriendschap tussen de Russische en Oekraïense volkeren. Dit was een
strategische zet van Rusland. Rusland was namelijk in oorlog met Engeland en Frankrijk over
de Krim. Door de Krim aan Oekraïne te geven bleef het grondgebied van de Sovjet Unie
maar hadden Engeland en Frankrijk geen reden meer om door te vechten.
Langzaam nam de macht van de Sovjet Unie af en op 24 augustus 1991 viel de Sovjet Unie
uit elkaar. Dit betekende ook het einde van de koude oorlog. Vlak hierna riep het Oekraïense
parlement de onafhankelijkheid uit. Na een halfjaar werd een referendum gehouden met de
vraag of Oekraïne onafhankelijk zou moeten zijn. 90% van de bevolking stemden voor de
onafhankelijkheid. In de Krim was de kleinste overwinning behaald. Hier stemden slechts
60% voor de onafhankelijkheid van Oekraïne.
1991 —> Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. Bij het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd Oekraïne onafhankelijk, wat voor een groot deel van de
hoofdzakelijk Russische bevolking vrij onverwacht kwam en wat voor spanningen zorgden
tussen Oekraïne en Rusland. Dit omdat de Zwarte Zeevloot op het schiereiland was
gevestigd, hierdoor maakten de bevolking van Rusland en Oekraïne zich regelmatig zorgen
over een conflict dat zou kunnen ontstaan.
1992 —> Op 6 mei 1992 namen de parlementsleden in Simferopol een aparte grondwet aan
voor de nieuw gevormde Krimrepubliek. Na protesten vanuit het Oekraïense parlement,
werd de grondwet van de Krimrepubliek echter aangepast aan die van Oekraïne. Men ging
er tevens mee akkoord dat de Krimrepubliek als autonome republiek binnen Oekraïne zou
blijven. Sindsdien beschikte de Krimrepubliek weer over een eigen wapen en een eigen vlag.
1994 —> In januari 1994 werd de Rus Joeri Mesjkov, die voorstander was van een nauwe
band met Rusland, gekozen tot president van de Krimrepubliek. In de zomer van 1994 kwam
het echter tot een machtsstrijd tussen het parlement en de president. Opnieuw eiste het
Oekraïense parlement in Kiev dat de wetgeving in de Krimrepubliek ondergeschikt zou
worden gemaakt aan het Oekraïense recht en het dreigde zelfs de Krimrepubliek haar
autonomie te ontnemen. Met autonomie bedoelen ze het zelfbeschikkingsrecht. Uiteindelijk
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besliste de Krimrepubliek dat er geen beslissingen zouden worden genomen die inbreuk
konden maken op de Oekraïense grondwet.
1995 —> Er ontstonden tot 1995 steeds conflicten tussen Oekraïne en Rusland. Behalve de
opsplitsing van de Zwarte Zeevloot ging het vooral ook om de nationaliteit van het
schiereiland. Dankzij het Russisch-Oekraïense vriendschapsverdrag konden de scherpe
kanten in de onderlinge verhouding aanzienlijk verzacht worden. Rusland heeft sindsdien een
deel van de militaire haven in Sebastopol ten behoeve van zijn Zwarte Zeevloot gepacht. De
onderlinge verhoudingen waren regelmatig behoorlijk gespannen. Zo is het verloop van de
grens door de Straat van Kertsj tot op heden nog steeds omstreden.
2014 —> De directe aanleiding voor de annexatie door Rusland was de verdrijving van de
Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, die op 22 februari 2014 door het parlement werd
afgezet. Het besluit van het parlement werd noch door Janoekovitsj zelf noch door Rusland
erkend. In de eerste dagen van maart 2014 kwamen de eerste Russische militairen actief op
de Krim. Poetin zei hierover dat het ging om zelfverdedigingstroepen van de Krim, maar
Oekraïne en het Westen twijfelden hierover. De Krim was de enige Oekraïense regio met een
Russische meerderheid aan bevolking. Volgens de Oekraïense grondwet kan een regio (wat de
Krim van Oekraïne is) zich alleen afscheiden als dit in een landelijk referendum wordt
goedgekeurd. Op 16 maart 2014 werd er een referendum gehouden. Een duidelijke
meerderheid stemde voor aansluiting bij Rusland. Naast dat Rusland de Krim weer terug
had, had hij ook de thuishaven van de Zwarte Zeevloot, de havenstad Sebastopol onder zijn
hoedde.

In deze afbeelding staat veel informatie.
Zo wordt er weergeven waar militaire
basissen staan van beide landen
(Oekraïne en Rusland). Daarnaast zie
je ook de hoeveelheid militairen die
beide landen ingezet hebben. Deze bron
gaat over het jaar 2014. Onder de
kaart worden de belangrijkste aspecten
van economie weergeven. En helemaal
onderaan de afbeelding is er een tijdlijn
met betrekking tot de Krim.
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3.9 Conclusie
Al van vroeger tot nu hebben Oekraïne en Rusland met elkaar te maken. In het tijdperk van
de Sovjet-Unie hoorden Oekraïne en Rusland bij elkaar. Ze maakten alle twee deel uit van de
Sovjet-Unie. Toen de Sovjet-Unie uiteen was gevallen, hoorden Oekraïne en Rusland dus niet
meer bij elkaar. Na de staatsgreep in Moskou riep het Oekraïense parlement op 24 augustus
1991 de onafhankelijkheid uit, los van de Sovjet-Unie. Oekraïne tekenende met Rusland een
contract waardoor de Russische vloot de haven van Sebastopol huurt tot 2017.
In 1783 werd de Krim door Rusland ingelijfd. In 1954, tijdens het bewind van Chroesjtsjov
werden het schiereiland de Krim van de Russische SFSR en de Boedzjak van de Moldavische
SSR gegeven aan Oekraïne. Sindsdien was de Krim dus weer van Oekraïne.
De directe aanleiding van de Krim crisis begon bij de pro-Europese antiregeringsprotesten in
Europa.
Kort samengevat is de Krim crisis begonnen toen er op 27 februari 2014 op initiatief van de
demonstranten, een overgangsregering werd benoemd onder de leiding van premier Arseni
Jatsenjoek. Rusland erkende de nieuwe regering niet en benoemde deze als illegaal. Hij vond
dat een groot deel van de regering zou bestaan uit terroristen en fascisten. Tevens bezette
Rusland de Krim waarna er een omstreden volksreferendum werd gehouden, met als
resultaat dat de meerderheid van de Krimbevolking voor aansluiting bij Rusland was. Eind
maart 2014 hebben zich aan de oostzijde van de Oekraïense grens tienduizenden Russische
troepen verzameld. Erg slim, want in Oost-Oekraïne leven voornamelijk Pro-Russische
mensen. Doordat Rusland werd gesteund door de separatisten begonnen ze al snel aan een
aansluitingsbeweging bij Rusland. De separatisten hadden aanvankelijk grote gebieden in het
oosten in handen.
Bij de Oekraïense presidentsverkiezingen op 25 mei 2014 won Petro Porosjenko met een grote
meerderheid. Porosjenko besloot om zich nog harder tegen de separatisten te verzetten. Dit
deed hij door middel van tanks, vliegtuigen en helikopters. Maar ook de opstandelingen
werden vanuit Rusland steeds beter bewapend, met onder andere luchtdoelraketten. Hiermee
konden ze makkelijker luchtvaartuigen van Oekraïne naar beneden halen. Op 17 juli werd er
in het oosten van Oekraïne het vliegtuig van Malaysia Airlines MH17 uit de lucht geschoten.
Dit is boven het grondgebied van de separatisten gebeurd. De Russische overheid, media en
Pro-Russische rebellen beschuldigen Oekraïne hiervan, terwijl het westen juist de schuld legde
bij de Pro-Russische rebellen. Wie nou uiteindelijk MH17 uit de lucht heeft geschoten is nog
steeds niet bekend.
Rusland wilde de Krim met name terug uit strategisch oogpunt. Vanuit de haven van
Sebastopol wordt een groep oorlogsschepen bestuurd. De Zwarte Zeevloot beveiligt
daarnaast ook de alternatieve Russische aardgaspijpleiding South Stream, die onder de
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Zwarte Zee loopt. Het is voor de Russen dus van groot belang om die basis in stand te
houden.
De Krim speelt in de Oekraïne crisis een grote rol omdat het parlement en de regering van
Oekraïne Janoekovitsj heeft afgezet, en hiermee de rug heeft toegekeerd tegen Rusland.
Poetin accepteerde deze machtswisseling niet en probeerde de Pro-Russische mensen in
Oekraïne bij elkaar te bundelen.
Het uiteindelijke resultaat van de Krimcrisis is dat de Krim is geannexeerd door Rusland.
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4. Hoe is het conflict ontstaan en wat is de ontwikkeling naar het heden?
De Europese Unie is van mening dat de Russische inmenging in de Oekraïense politiek en de
Russische inval in de Krim onrechtmatig is. Rusland is hiermee tegen de soevereiniteit van
Oekraïne ingegaan. Het antwoord van de Europese Unie op het Russisch handelen bleef in
eerste instantie beperkt tot het in scherpe woorden veroordelen van het Russische optreden.
Het werd al snel duidelijk dat de Russische president Vladimir Poetin niet onder de indruk
was van de Europese stellingname. En dat was voor Europa heel lastig, want hoe zet je je
woorden kracht bij als er enorme economische belangen liggen in het land waarmee je in
conflict bent. En die belangen zijn er.
Veel landen zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van bijvoorbeeld Russisch gas. En
voor ons land (Nederland) is Rusland een enorme exportmarkt van agrarische producten, en
zo is er nog veel meer. Dus de stap naar het nemen van serieuze sancties die de economische
belangen tussen Europa en Rusland kon beschadigen was heel groot (want wat doe je als
opeens de gaskraan vanuit Rusland dicht gaat in de winter). Uiteindelijk konden Europese
sancties niet uitblijven.
In deze deelvraag wordt ingegaan op wat de functie van sancties in een internationaal conflict
kunnen zijn. Daarna wordt er een overzicht gegeven van de verschillende sancties die er
genomen zijn en wat de sancties die er zijn ingevoerd. De sancties worden ingedeeld in drie
categorieën: economisch, rechtelijk en politiek. Als laatste wordt er geprobeerd een antwoord
te geven op de vraag of de sancties ook effectief zijn.
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4.1 Wat is de stellingname van de EU ten aanzien van de annexatie van de
Krim door Rusland?
Op internationaal niveau zijn er
fundamentele afspraken over de
manier waarop staten zich ten
aanzien van elkaars soevereiniteit
gedragen (soevereiniteit is de
exclusieve vrijheid van een
groep om te beschikken over een
stuk land en het stelt landen in
staat hun land zonder
inmenging van andere overheden
te besturen). Afspraken hierover
zijn vastgelegd in verdragen.

Export grafiek Europa, Rusland staat op de vierde plek, dat
betekent dus dat Europa veel exporteert naar Rusland.
Bij het binnenvallen van de Krim is Rusland uitgegaan van territorialiteit. Zij rechtvaardigt
het binnenvallen van de Krim door te stellen dat zij daarmee de Russen in de Krim
beschermt en dat het een recht is van de russen in de Krim om zich(op basis van
territorialiteit) van Oekraïne af te scheiden. De VS en de EU vinden de annexatie
onrechtmatig en willen Oekraïne steunen in dit conflict met Rusland. Er wordt hier
verschillend gedacht over de betekenis van verdragen en afspraken en dat maakt een situatie
als de annexatie van de Krim door Rusland heel complex en gevoelig. Europa en de VS
denken in dit conflict heel anders over het naleven van internationale afspraken t.a.v.
soevereiniteit dan Rusland en het is duidelijk dat Rusland een heel eigen en stellige
interpretatie geeft aan verdragen en die naar zijn hand zet op een niet mis te verstane wijze.
Europa is het niet eens met het annexeren door Poetin van de Krim en wil Oekraïne steunen.
Een deel van Oekraïne zoekt juist toenadering tot Europa (hetgeen voor Poetin weer een
doorn in het oog is omdat dan de invloedssfeer van Europa (en Amerika) te dichtbij komt) en
wil grotere economische en politieke samenwerking met Europa. Hopelijk is hiermee duidelijk
gemaakt hoe lastig de situatie is rondom het conflict over de Krim en dat er een grote
belangenverstrengeling is waarin de begrippen soevereiniteit en territorialiteit en de
interpretatie daarvan verweven worden met economische en politieke belangen. Het
neerstorten van vlucht MH17 in juli 2014 maakte het conflict nog complexer omdat er toen
een heel andere kwestie tussendoor kwam waarbij de schuldvraag speelde over wie er op het
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vliegtuig geschoten heeft: Oekraïense separatisten gesteund door Rusland of Oekraïense
militairen.
Omdat Oekraïne zich bij Europa wil voegen voelt de EU zich verplicht Oekraïne te helpen.
Bij zowel Oekraïne en Rusland heeft de EU grote economische belangen. Rusland is voor
Europa een grote export markt, en met Oekraïne wilt de EU hun interne markt verbreden.

Import grafiek Europa, je ziet dat
Rusland op de tweede plek staat,
dat betekend dat Rusland veel
exporteert naar Europa
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4.2 Wat zijn sancties?
Sancties zijn strafmaatregelen, onderdeel van dwangdiplomatie in een poging iemand te
dwingen tot gewenst gedrag. Door middel van sancties probeert de internationale
gemeenschap zonder militair ingrijpen invloed uit te oefenen op conflicten over de hele
wereld. Een sanctie zet je in, en die moeten gedragsverandering stimuleren bij andere
partijen. Sancties kunnen worden ingesteld om eigen (veiligheids)belangen te beschermen, om
democratie en mensenrechten in andere landen te stimuleren en om internationale veiligheid
te waarborgen. Sinds het einde van de Koude Oorlog worden sancties steeds vaker ingezet.
Er zijn veel verschillende soorten sancties, militaire, financiële, economische en diplomatieke
sancties. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van de verschillende sancties:
Militair:
Een wapenembargo is een voorbeeld van militaire sancties. De landen die deze sanctie
steunen mogen dan niet meer wapens gerelateerd materiaal aan een bepaald land verkopen.
Ook mogen er geen wapens van dit land gekocht worden.
Financieel:
Het bevriezen van tegoeden valt onder financiële sancties. Deze sanctie is meestal gericht
tegen een bepaald persoon, een familie en kopstukken van een regering of organisatie.
Hierdoor kunnen landen toegang tot geld en ander ontroerend goed van de betreffende
persoon blokkeren, zo heeft deze persoon geen toegang meer tot zijn bezittingen in dat land.
Economisch:
Economische sancties, dit kan zijn het stopzetten van olieleveranties, of niet langer handel
drijven met bepaalde bedrijven of landen. Het kan ook zo zijn dat er een handelsverbod
wordt ingevoerd tegen bepaalde producten, investeringen tegenhouden en een vliegverbod
opleggen aan bepaalde bedrijven.
Diplomatiek:
Het terugschroeven van onderlinge contacten of het opschorten van officiële bezoeken vallen
onder diplomatieke sancties. Een vaak ingestelde diplomatieke sanctie is een reisverbod voor
regeringsleiders, hun familie en/of belangrijke leden van een regering. Die kunnen dan niet
meer reizen naar de landen die deze sanctie steunen.
Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten wie de sanctie invoert. Sancties worden
ingevoerd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie (EU). In de
praktijk worden sancties meestal eerst ingesteld door de Veiligheidsraad en daarna
overgenomen in EU-raadsbesluiten en verordeningen. Het kom ook voor dat de EU sancties
instelt zonder voorafgaande actie van de Veiligheidsraad.
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De meeste sancties noem je gerichte sancties; deze zijn gericht tegen een bepaald product,
persoon of organisatie om zo bijvoorbeeld de bevolking van een land te beschermen. Sancties
tegen een heel land komen minder vaak voor. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld tegen
landen zoals Noord – Korea en Iran een hele lijst sancties is, maar er zijn ook tegelijkertijd
allemaal internationale programma’s die de bevolking van dit land probeert te steunen.
Als er een conflict is, zijn er meestal meerdere mogelijkheden om het probleem op te lossen.
Je kan de maatregelen in een trap indelen. Een sanctie is dan een eerste maatregel die
genomen kan worden. Deze staat dus onderaan de trap op de eerste trede. Als een conflict
dan nog niet is opgelost ga je naar de volgende maatregel. Uiteindelijk staat ergens helemaal
boven aan een oorlog. Dat is natuurlijk de maatregel die iedereen wilt vermijden. Sancties
nemen wel altijd wat problemen met zich mee, zo is uit onderzoek gebleken dat het
slagingspercentage van een algemene sanctie rond de 25 procent ligt – soms iets hoger of
lager , afhankelijk van het desbetreffende onderzoek, het type sanctie en het regime
waartegen ze worden opgelegd.
Wat ook een minpunt kan zijn van het invoeren van sancties, is dat sommige sancties er lang
over doen voordat ze echt effect hebben, deze tijd verschilt per sanctie. Als je een sanctie(s)
oplegt tegen een heel land (wat bijna zelden gebeurd), heeft die sanctie(s) natuurlijk ook effect
op de burgers en dat is niet altijd de bedoeling. Voormalig SGVN Kofi Annan stelde in zijn
millennium rapport van 2000: ‘when robust and comprehensive economic sanctions are
directed against authoritarian regimes, a different problem is encountered. Then it is usually
the people who suffer, not the political elites whose behaviour triggered the sanctions in the
first place.
Een paper, opgesteld ten behoeve van de VN mensenrechtencommissie, stelde in datzelfde
jaar dat algemene economische sancties leiden tot mensenrechtenschending.
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4.3 Wat voor sancties zijn er momenteel tegen Rusland?
Er is in de voorgaande stukken besproken hoe de Europese Unie met het conflict rondom de
annexatie van De Krim omgaat, er is gekeken naar wat sancties zijn en hoe die kunnen
worden ingezet. Nu wordt er een overzicht gegeven van de sancties die er momenteel door de
Europese Unie aan Rusland zijn opgelegd. Er zijn, zoals net werd verteld, verschillende
soorten sancties. En zo zijn de sancties hier ook verdeeld in de 3 verschillende categorieën;
economisch, politiek en rechtelijk. Natuurlijk zijn er sancties die bij meer dan één categorie
passen, zo zijn er sancties die zowel economisch als politiek zijn.
Economische sancties:
• De Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling zijn
gevraagd niet meer te investeren in Rusland.
• De toegang tot de Europese en Amerikaanse kapitaalmarkt voor Russische banken die voor
meer dan 50 procent in handen zijn van de staat wordt geblokkeerd. EU-burgers en
Amerikanen mogen geen obligaties meer opkopen bij deze banken. Dit wordt gezien als de
zwaarste maatregel, omdat de Russische bankensector minder geld kan ophalen om te
investeren in de economie.
• Europese landen stoppen met het exporteren van wapens naar Rusland. Bestaande
contracten worden wel gerespecteerd.
• Er mogen geen producten meer worden geëxporteerd die gebruikt kunnen worden voor
militaire doeleinden, zoals kogelvrije vesten en nachtkijkers.
• Kapitaalmarktrestricties: uitbreiding van restricties op toegang tot de kapitaalmarkt voor
Russische staatsbedrijven in de financiële sector en acht staatsbedrijven in de defensie- en
oliesector (verkoop en transport). Daarnaast wordt de toegestane looptijd voor kapitaal
teruggebracht van 90 naar 30 dagen en geldt het verbod, naast overdraagbare effecten en
geldmarktinstrumenten, nu ook voor nieuwe leningen en kredieten.
• Uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik: het is verboden dual-use
goederen, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan personen of
entiteiten genoemd op bijlage IV van de sanctieverordening Rusland. Een zelfde verbod
geldt voor technische bijstand, tussenhandel-diensten, financiering, financiële bijstand en
andere diensten, die verband houden met de levering, de fabricage, het onderhoud en het
gebruik van bovengenoemde goederen en technologie.
Het Russisch statistiekbureau maakte donderdag 13 november 2014 bekend dat de Russische
economie met 0,7 procent is gegroeid in het derde kwartaal. De groei van de economie valt
hierdoor sterker uit dan de economen hadden verwacht, zij rekende op een groei van 0,3
procent. En dit terwijl er vanuit de EU en de VS allemaal economische sancties zijn opgelegd.
Volgens de Russen is deze groei te danken aan de goede oogst, en konden ze door de westerse
sancties, de afzwakkende roebel en de lage olieprijzen toch nog hun hoofd boven water
houden. De vraag is nu natuurlijk of dit allemaal klopt, misschien laten ze ons geloven dat ze
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economisch nog sterk staan. Het kan net zo goed zijn dat er een daling was van de Russische
economie. De economie van Rusland krijgt namelijk harde klappen door de sancties en ook
door de daling van de olieprijzen. De sancties kosten de Russen zo’n 32 miljard euro per jaar,
naast de kosten van de sancties verliest Rusland ook nog eens 75 miljard euro inkomen per
jaar door de daling van de olieprijzen. Samen is dit een bedrag van 105 miljard euro.
Politieke sancties:
• Rusland is uit de G8, een jaarlijks forum van de machtigste landen ter wereld, gezet. De
geplande top in Sotsji werd afgeblazen.
• Tegen inmiddels 95 personen en 23 ‘instanties’ zijn beperkingen opgelegd. Dit zijn
vertrouwelingen van Poetin en betrokkenen bij de strijd om de Krim. Hun tegoeden zijn
bevroren en bovendien kunnen ze de EU niet meer in.
• De EU en de VS zullen niet meer meewerken aan de ontwikkeling van energietechnologie
in Rusland, bijvoorbeeld op het terrein van olieboringen en schaliegaswinningen.
• Olie-industrie: het is verboden om, direct of indirect, de onderstaande diensten te
verstrekken ten behoeve van de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en
productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland:
boringen
tests
metingen en afwerking van boorgaten
levering van gespecialiseerde drijvende installaties.
Rechtelijke sancties:
Het lastige van rechtelijke sancties, is dat het niet het soort sancties zijn zoals bij de
economische en politieke sancties. Het gaat bij rechtelijke sancties vooral om de boodschap
die erachter zit. Een sanctie wordt opgelegd als je duidelijk wilt maken dat iemand niet goed
bezig is, en je wil het foute gedrag bestraffen. De sancties die de EU en de VS invoeren tegen
Rusland zijn economisch en politiek, maar de boodschap die erachter ligt en de reden
waarom de sancties zijn ingevoerd, is rechtelijk. Een conflict moet dus bekeken worden vanuit
een rechtelijk kader en dat kader bepaald de aard van de politieke en economische sancties.
Zo wil ik de rechtelijke sancties omschrijven.
Rusland heeft zich niet aan internationale afspraken op rechtelijk gebied gehouden. Tussen de
landen is afgesproken dat je een land of een deel van een ander land niet annexeert, je
respecteert elkaars grenzen. Rusland die heeft zich hier niet aan gehouden door de Krim te
annexeren. Europa en de VS keuren dit gedrag van Rusland af en laten dat voelen door het
invoeren van sancties.
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4.4 Hebben de sancties al effect op de Russische economie?
Zoals al eerder in het verslag werd gezegd, werd er vanuit het Russisch statistiek bureau op 13
november 2014 bekent gemaakt dat hun economie met 0,7 procent was gestegen, terwijl zei
een stijging hadden verwacht van 0,3 procent. En dit allemaal terwijl Rusland zwaar is
geraakt met allemaal sancties vanuit de EU en de VS. Sancties zijn niet het enige probleem
voor de Russische economie, de prijs van de olie is de laatste tijd heel hard gedaald, sinds de
zomer is de prijs van de olie met ruim 40 procent gedaald. We kunnen er dus vanuit gaan dat
de cijfers die uit het onderzoek van het Russisch statistiek bureau niet te vertrouwen zijn.
Rusland begint de klappen te voelen, hun economie zakt in, de prijzen stijgen en de roebel is
in een glijvlucht, in de laatste week van november 2014 zakte de roebel met 15 procent. En
op 1 december nog een 4 procent. Op 1 december 2014 krijg je voor één dollar bijna 52
roebel.
Het doel van de sancties is om aan Rusland te laten zien dat ze verkeerd bezig zijn, en daar
straffen ze Rusland ook voor met de sancties. Uiteindelijk hopen ze dan dat de Rusland zich
terug trekt en de Krim met rust laat. Het doel van de sancties is niet om Rusland kapot te
maken en op de knieën te krijgen, dit zal ook niet gebeuren. De economische sancties van de
EU tegen Rusland zijn zinloos, Rusland richt zijn economische pijlen steeds meer op landen
zoals China en Brazilië en is zo minder afhankelijk van Europa. Zodra ze bij Europa hun
behoeftes niet kunnen halen, gaan ze een andere oplossing zoeken. Sancties zijn niet altijd de
oplossing, de EU moet dus op zoek naar een andere manier waarop ze Poetin kunnen
stoppen. Er worden natuurlijk al allerlei gesprekken gevoerd met Rusland, over hoe we nu
verder moeten gaan, meer sancties zijn in ieder geval niet de oplossing.
Poetin is alleen te raken als het Westen geen Russische energie meer wil!
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4.5 Wat voor sancties zijn er momenteel van Rusland naar de EU
Zoals hierboven al stond vermeld heeft de EU heel wat sancties opgelegd aan Rusland,
Rusland is onder druk gezet en probeert natuurlijk een uitweg te zoeken. Ze willen de
annexatie van De Krim niet terugdraaien, en ze beantwoorden de Europese sancties met het
opleggen van tegensancties. Omdat de Verenigde Staten (VS) in dit PWS niet wordt
besproken, en ook niet is gekeken naar de sancties die door de VS aan Rusland zijn opgelegd,
worden de sancties van Rusland tegen de VS ook niet behandelt. Wel wordt er gekeken naar
de sancties die Rusland aan de EU heeft opgelegd.
Er zijn sancties die voor beide partijen niet gunstig zijn; beide partijen lijden daaronder. Het is
daarom lastig om sommige sancties in te delen aan maar één kant. Ze kunnen zowel aan de
kant van de EU als aan de Russische kant worden neergezet.
Rusland lijkt met vergeldingssancties te komen door eveneens handelsbelemmeringen op te
leggen, al worden de maatregels niet aangekondigd als officiële sancties. Een overzicht:
Economische sancties:
• Rusland laat sinds 25 juli geen groente en fruit vanuit Polen meer toe. Rusland beroept zich
op de voedselveiligheid, het verbod kan worden uitgebreid naar de hele Europese Unie.
• In navolging op het Poolse groente en Fruit exportverbod, hebben de Russische autoriteiten
een invoerverbod voor Oekraïens vruchtensap ingesteld. Ook nu weer dreigt een
uitbreiding van het verbod voor heel Europa.
• Rusland bant voedselproducten uit de 28 landen van de Europese Unie, de Verenigde
staten, Australië, Canada en Noorwegen. Het gaat om vlees, vis, fruit en zuivelproducten.
Rusland heeft op zeven augustus een complete lijst gepubliceerd. Nederlandse groente en
fruittelers exporteren jaarlijks voor rond de 600 miljoen euro naar Rusland.
als reactie hierop trekt de EU 125 miljoen euro uit voor getroffen tuinbouwers.
Politieke sancties:
• Volgens Russische media wordt het luchtruim boven Siberië gesloten voor Europese
luchtvaartmaatschappijen. Daardoor zouden vluchten naar Azië moeten worden omgeleid.
Een eventuele sluiting van het luchtruim zou Rusland overigens ook veel geld kosten,
aangezien de Europese luchtvaartmaatschappijen geld betalen voor de toegang tot de routes
over Siberië.
• Rusland dreigt onder andere met een vliegverbod voor westerse luchtvaartmaatschappijen
als het westen nieuwe sancties treft.
Rechtelijke sancties:
De rechtelijke sancties van Rusland naar de EU zijn lastiger, want de EU heeft zich gewoon
aan de regels gehouden. Er zit dus ook geen bepaalde boodschap op rechtelijk gebied achter
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de sancties van Rusland. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen dat Rusland nog geen één
vergeldingssanctie heeft genomen omdat de tegenmaatregelen nooit zijn aangekondigd als
sancties maar altijd onder het mom van voedselveiligheid o.i.d. genomen worden.
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4.6 Leidt het conflict tot een slechtere economie in de EU?
Het economisch terugschieten van Rusland roept de vraag op of de Europese economie
serieus last kan gaan krijgen van het eigen sanctiebeleid. De sancties van Europa naar
Rusland hebben namelijk niet alleen effect op de economie van Rusland, maar ook op die van
de EU. En de sancties die Rusland tegen de EU heeft opgesteld werken ook negatief op de
groei van de Europese economie.
Tegenvallers in de economische motor van de Europese Unie kunnen het nog fragiele herstel
van de economie na de grote crisis van de afgelopen jaren in de kiem smoren. Nu is er
vooralsnog echter licht optimisme dat het wel los zal lopen.
Het grootste gevaar voor Europa komt uit de energiesector. De levering van olie en gas, juist
daar zijn de sancties van de EU met zorg gekozen om de Europese Unie zelf niet te hard te
raken. De Europese Unie moet oppassen met de sancties die ze invoeren tegen Rusland, want
als Rusland de prijs van gas verhoogd of, nog erger, de kraan dichtdraait kan dat grote
gevolgen hebben voor Europa.
De sancties die Rusland heeft ingevoerd tegen Europa beginnen nu hun bijwerking te laten
zien. De sancties kosten enige economische groei, de Europese Unie becijferde zo al 0,3
procent van het BBP. Als Rusland echter allerlei producten gaat weren, kan er meer schade
komen, en dit is ook precies wat Rusland heeft gedaan. Zo als al eerder werd gezegd heeft
Rusland een invoerverbod tegen land -en tuinbouwproducten ingevoerd. De schade die de
Europese Unie lijdt loopt naar schatting op tot 6,7 miljard euro per jaar. Daarbij zouden
130.000 banen gemoeid zijn, schrijft het financieel dagblad. De schade kan nog groter
uitvallen als ook gekeken wordt naar de gevolgen voor de export naar Oekraïne.
In Nederland schat de ING de directe en indirecte schade op ongeveer 937 miljoen Euro.
Nederland exporteerde vorig jaar voor 526 miljoen euro aan de geboycotte goederen naar
Rusland. Het Centraal Bureau van Statistieken (CBS) becijferde dat de economische schade
van Nederland lager uitvalt.
Het invoerverbod tegen land - en tuinbouwproducten heeft grote gevolgen voor de
landbouwsector. Rond de drieduizend mensen in de producerende bedrijfstak in de landbouw
en voedselindustrie raken hun banen kwijt.
Hoofdeconoom Peter Havlik van het Weense instituut voor internationale economische
studies (WIIW) stelt dat het conflict in Oekraïne het economische herstel van de Europese
Unie afremt. Vooral de Baltische staten en Oost-Europese landen worden geraakt door de
sancties en de exportrestricties tegen Rusland en door tegensancties van Rusland. Maar niet
alleen deze landen, ook de West-Europese landen worden op economisch gebied geraakt.
Het is lastig om een gemiddelde Europese schade vast te stellen, dit komt omdat de
economische impact van land tot land sterk verschilt. Als de export van Europa naar Rusland
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met 10 procent zou verminderen, zou bijvoorbeeld Litouwen 1,4 procent economische groei
verliezen, de andere twee Baltische staten 0,75 procent.
Rusland is de derde handelspartner van de EU, en de EU is de grootste handelspartner van
Rusland. De tegenmaatregelen van Rusland treffen vooral voedingsmiddelen uit de EU.
Daardoor zijn vooral de Baltische staten, Polen, Finland, Denemarken en Nederland geraakt.
Investeerders wachten met investeren, toeristen blijven weg. Alles bij elkaar mist Europa
hierdoor een paar cruciale procentpunten. Het IMF (international Monetary Fund) en Oeso
(organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) hebben de groeiprognose voor
de eurozone in 2015 onlangs teruggeschroefd van 1,2 procent naar 0,8 procent.
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4.7 Russische politiek naar het westen toe
Wat lastig is, is dat veel mensen denken dat Rusland op dezelfde manier denkt als wij
Europeanen. Maar dit is niet zo, de manier waarop Rusland te werk gaat, en de Russische
cultuur is heel anders dan die van ons. In Europa werkt de politiek anders dan in Rusland, in
de EU praten we altijd met elkaar, we houden rekening met elkaar. Als er gesprekken zijn
gevoerd tussen de lidstaten word er aan iedereen gedacht, vaak is het algemeen belang groter
dan het eigen belang, de gesprekken zijn dus vriendschappelijk van aard. Je kan eigenlijk ook
niet anders als je met 28 man om een tafel zit, en iedereen vertegenwoordigt een ander land.
Volgens Poetin lijkt soevereiniteit en nationale trots voor veel Europese landen een vergeten
concept. Maar voor Rusland is het een noodzakelijke voorwaarde voor haar voortbestaan.
Zonder soevereiniteit is Rusland bang uiteen te vallen. De Russische politiek is niet van plan
te buigen voor de westerse onderwerpingspolitiek. Poetin beschuldig het westen van het
optrekken van een ‘nieuw ijzeren gordijn’, en dat terwijl hij juist wil samenwerken met de
Amerikanen en de Europese unie. Maar Poetin is niet van het plan ‘het pad van isolatie’ te
kiezen. Poetin toont zich strijdlustig. Op 4 december 2014 zei hij in zijn jaarlijkse toespraak in
Moskou dat Rusland economisch moeilijke tijden me maakt, maar dat het land zich er
doorheen zal slaan en dat de westerse sancties Rusland niet zullen deren.
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4.8 Sancties vergelijken
Zijn de sancties van de EU naar Rusland zwaarder dan de sancties van Rusland naar de EU?
Dit is een moeilijke vraag, want hoe kan je sancties met elkaar gaan vergelijken? Waarom is
het lastig? Het is bijna als appels en peren met elkaar vergelijken. Bij het invoeren van een
sanctie is moeilijk te bepalen wat het effect ervan zal zijn en wat zwaarder gaat wegen.
Sommige sancties werken misschien direct, terwijl er bij andere sprake is van een indirect
effect op langere. Wat vergelijking verder lastig maakt is dat het zo’n actueel onderwerp is,
dat er nog maar weinig concrete gegevens zijn over de uitwerking en het effect van de
genomen sancties. Er wordt nog vooral uitgegaan van verwachtingen over het effect van de
sancties. De EU heeft al een concreet pakket sancties tegen Rusland ingevoerd. Maar wat er
uitzien als tegenmaatregelen vanuit Rusland naar de EU, zijn nooit aangekondigd als sancties,
Rusland is daarin heel sluw.
Een aantal sancties kunnen wel met elkaar vergeleken worden; vooral economische sancties
lijken op elkaar. Wat moeilijk te vergelijken is, is de zwaarte van de sancties. Daar zijn op wat
langere termijn exacte gegevens voor nodig en daarover beschikken we nu nog niet. Beide
partijen zijn voorzichtig, ze willen zichzelf natuurlijk niet in de vingers snijden.
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4.9 Conclusie
Een sanctie zet je in om een gedrags- of meningsverandering bij andere partijen te forceren.
Dit is ook wat de EU wil bereiken met de sancties die ze heeft ingevoerd tegen Rusland houdt
zich niet aan internationale afspraken en moet tot de orde worden geroepen. Sancties zijn
daarvoor het meest voor de hand liggende instrument.
Sancties kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: economisch, politiek en
rechtelijk. De sancties op economisch en politiek gebied zijn erg duidelijk. De economische
sancties die de EU heeft opgelegd aan Rusland hebben als doel de Russische economie te
raken, maar de EU moet daarbij steeds haar eigen economische positie en belangen in
overweging nemen. Economische sancties overlappen met politieke sancties; je probeert
hiermee iemand een andere richting op te sturen, of in ieder geval te laten stoppen met wat
ze nu aan het doen waren.
De sancties op rechtelijk gebied zijn anders, die zijn niet zoals de sancties die je ziet op
economisch en politiek gebied. De aard van een conflict schept het rechtelijk kader
waarbinnen de economische en politieke sancties geplaatst worden.
De EU heeft al een pakket sancties opgelegd aan Rusland, deze sancties hebben al een effect
op de Russische economie, maar ze hebben nog niet het gewenste effect. Wil de EU de
Russische economie harder raken, dan zou de EU bijv. moeten stoppen met het kopen van
olie en gas. Maar dit doet de EU niet, want hun sanctiebeleid is niet de Russische economie
kapot te maken. Rusland is een sterk land met een grote economie en de EU heeft Rusland
ook nodig om haar eigen economie goed te kunnen laten draaien.
Maar dit betekent niet dat ze de Russische economie geen pijn kunnen doen. De sancties die
de EU heeft ingevoerd zorgen ervoor dat de Russische economie klappen krijgt, en door de
daling van de olieprijs zijn deze klappen nog groter.
Rusland lijkt met vergeldingssancties te komen door eveneens handelsbelemmeringen op te
leggen, al worden de maatregelen niet aangekondigd als officiële sancties. Rusland neemt
maatregelen zoals bijvoorbeeld een verbod op het importeren van vlees onder het mom van
voedselveiligheid en niet als sanctie. Ik denk dat Rusland zulke maatregelen neemt om te laten
zien dat zij niet degene is die het conflict op de spits drijft. Ik denk dat het een voorbeeld is
van de manier waarop Rusland politiek bedrijft. Want wat voor de EU belangrijk is, is niet te
vergeten dat de Russische cultuur anders is dan die van Europa; de volksaard is anders, er
wordt anders gedacht en er heersen andere waarden en normen. Dit zie je ook terugkomen in
de manier waarop de Russen te werk gaan, de Russische politiek is niet van plan te buigen
voor de westerse onderwerpingspolitiek.
De vergeldingssancties van Rusland hebben ook hun gewenste effect, maar ook hier zijn de
effecten niet catastrofaal. Vooral in de landbouwsector voelt het effect van de Russische
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sancties. Het verlies dat de Europese Unie lijdt met de tegensancties van Rusland liggen rond
de 6,7 miljard euro.
Vooralsnog zijn Rusland en Oekraïne in conflict over de Krim, maar zowel de EU als
Rusland zijn voorzichtig in hoe het verder moet, want de economische belangen zijn voor
beide erg groot. Wel is al waar te nemen dat Rusland zijn economische pijlen steeds meer gaat
richten op andere landen zoals Brazilië en China.
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5. Wat is de ontwikkeling naar de toekomst?
Wij hebben gekozen om in ons PWS een verleden – heden – toekomst structuur toe te passen.
Dit laat ons namelijk goed de veranderingen zien van het verleden tot nu, en vervolgens een
hypothese over de toekomst. Deze hypothese is gebaseerd op artikelen of het interview met
Tim Masselink (Europa specialist, instituut Clingendael) over voorspellingen over de toekomst
maar zal geen geverifieerde informatie bevinden.
We gaan deze vraag weer beantwoorden op de drie gebieden. Rechtelijk valt veel samen met
economie en politiek in deze deelvraag en deze gaan we daardoor niet afzonderlijk
behandelen.
Met andere woorden: hoe denken specialisten over de ontwikkeling van het conflict naar de
toekomst en hoe staat de EU daarin?
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5.1 De huidige situatie van het conflict
De regeringsvorm van Oekraïne is een republiek.. Dit houdt in dat Oekraïne geen koning
heeft. Het staatshoofd van Oekraïne is Petro Porosjenko en de regeringsleider is Arensi
Jatsenjoek. Porosjenko is de opvolger van Oleksandr Toertsjynov. Porosjenko won de
Oekraïense presidentsverkiezingen in 2014 en is daardoor sinds 7 juni 2014 de president van
Oekraïne. Hij is de vijfde president van Oekraïne.
Het grootste deel van Oekraïne Oosters Orthodox is. Uit online statistieken blijkt dat 76.5%
Oosters Orthodox is.
Oekraïne werd in 1991 onafhankelijk en toe maakten ze zich los van de voormalige SovjetUnie.
Rusland wordt ook wel de Russische Federatie genoemd en ligt gedeeltelijk in Europa en
gedeeltelijk in Azië. Het staatshoofd is President Vladimir Poetin en de regeringsleider is
Premier Dmitri Medvedev. Vladimir Poetin was in 1999 de opvolger van Jeltsin. Onder
Poetin kwam er een politieke stabiliteit en een snelle economische groei. Poetin is de president
van Rusland sinds 7 mei 2012. Het grootste deel van Rusland, namelijk 63% is Russisch –
orthodox.
De directe aanleiding voor de annexatie was de verdrijving van de Oekraïense president
Viktor Janoekovitsj, die op 22 februari 2014 door het parlement werd afgezet. Het besluit van
het parlement werd noch door Janoekovitsj zelf noch door Rusland erkend. In de eerste
dagen van maart 2014 kwamen de eerste Russische militairen actief op de Krim. Poetin zei
hierover dat het ging om zelfverdedigingstroepen van de Krim, maar Oekraïne en het Westen
twijfelden hierover. De Krim was de enige Oekraïense regio met een Russische meerderheid
aan bevolking. Volgens de Oekraïense grondwet kan een regio (wat de Krim van Oekraïne is)
zich alleen afscheiden als dit in een landelijk referendum wordt goedgekeurd. Op 16 maart
2014 werd er een referendum gehouden. Een duidelijke meerderheid stemde voor aansluiting
bij Rusland. Naast dat Rusland de Krim weer terug wilde, had hij ook de havenstad
Sebastopol onder zijn hoede. Dit is namelijk de thuishaven van de Zwarte Zeevloot.
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5.2 De ontwikkeling naar de toekomst
Wij denken dat Europa blijft proberen te groeien. Hiermee bedoelen we niet perse het
uitbreiden van de EU lidstaten maar wel de douane-unie groter te maken. Dit is ook één van
de redenen waarom de EU zich zo actief opstelt tegenover het conflict en dit heeft te maken
met verdere economische integratie. De economische integratie heeft voor bijvoorbeeld de
interne markt gezorgd en voor veel welvaart. Dit wil niet zeggen dat juist door deze
economische integratie er ook veel complicaties zijn ontstaan.
De EU voert sancties tegen Rusland uit, dit is niet om ze volledig ‘kapot’ te maken maar om
te zorgen dat Rusland ander gedrag gaat vertonen. Door het invoeren van sancties op lange
termijn zorgt het ervoor dat Rusland uiteindelijk moet kiezen voor hun eigen interne
belangen of voor de Krim. Deze sancties geven dus enigszins een dwingende factor af.
Deze sancties komen er alleen niet zomaar, er komt veel overleg tussen de 28 lidstaten over
wat de sancties zullen zijn. Dit is een voorbeeld van een moeilijkheid wat zich afspeelt in de
EU, 28 ministers die het met elkaar eens moeten zijn lukt niet zomaar. Hierin speelt het eigen
belang versus gezamenlijk belang een grote rol. Landen met meer economische belangen
zullen voorzichtiger zijn in het toenemen van zware sancties, dit komt omdat voor sommige
landen meer economische handel hebben Rusland en dus automatisch hun economische
belangen een stuk groter zijn.
Het sanctiepakket dat nu is ingevoerd zijn geldig voor één jaar, na een jaar word er opnieuw
gekeken naar de situatie en word er opnieuw besloten of het sanctiepakket wordt verlengd
voor één jaar.
Tim Masselink, specialist in Europa, denkt niet dat de EU in de verdere toekomst veel
sancties zullen en kunnen nemen tegen Rusland. Hoe meer wij als EU zijnde sancties leggen
tegen Rusland en de Russische economie achteruit gaat, hoe meer zij benadering zoeken bij
landen als China om handel mee te sluiten. Dit zou voor de EU, bijvoorbeeld op de
aandelenmarkt waar Rusland een grote rol speelt, er ongunstig zijn.
Beide landen, Oekraïne en Rusland, kunnen dus zorgen voor zowel een positieve als een
negatieve factor op de Europese economie.
De EU heeft ook nog een andere taak. Als Oekraïne vraagt om bij de EU te horen kun je dit
als EU zijnde niet negeren. Je moet je hier als instelling actief voor openstellen. De EU wil
Rusland alleen niet ‘kapot’ maken doormiddel van al deze sancties maar duidelijk zijn naar
Rusland toe dat ze dit niet toestaan.
Tim Masselink is het van mening dat de EU zichzelf in de vingers zal snijden door meer
sancties in te voeren tegen Rusland en een grote ‘export-vriend’ te verliezen aan bijvoorbeeld
China. Tim Masselink denkt ook dat het conflict meerdere kanten op kan gaan. Oekraïne is
de Krim kwijt , die geeft Rusland niet meer op en met meer sancties invoeren lukt het niet om
het gedrag van Rusland te veranderen. Er liggen voor Europa ook niet genoeg belangen bij de
Krim om daar een oorlog voor te voeren of nog meer strenge sancties voor in te voeren.
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Wat er na ongeveer tien jaar zal gebeuren is dat er geen nieuwe veranderingen komen op het
gebied van het conflict, het conflict bevriest. Dit is precies wat Poetin wilt. Er zullen vele
gesprekken komen om dit conflict op te lossen, alleen zal er nooit een directe oplossing
worden gevonden. In de loop van de tijd zullen de sancties van beide kanten langzamerhand
afbrokkelen, dit komt omdat de economische belangen te groot zijn, denk hierbij aan een
periode van tien jaar. De politieke druk achter de sancties zal ook steeds meer afnemen.
Economie is altijd één van de belangrijkste factoren en Europa wil weer economisch erop
vooruit gaan. De economie van Europa heeft alleen Rusland nodig om weer te groeien,
hetzelfde geldt voor Rusland. Het grootste deel van de Russische export bestaat olie en gas
export en dit ging voor het grootste deel naar Europese landen. Voor Rusland liggen er dus
veel economische belangen in Europa.
Wat ook kan gebeuren is dat er een splitsing komt in Oekraïne met een meer westers
georiënteerd deel en een deel dat meer is georiënteerd is richting Rusland. Dit zal niet gunstig
zijn voor Oekraïne zelf want dan blijft er veel verdeeldheid onder de bevolking en zal er ook
nog steeds een hoop onrust zijn. Er zal geen oorlog komen tussen Rusland en Europa, daar
zijn nogmaals de belangen niet groot genoeg voor.
Wat ook kan gebeuren is dat Rusland de Krim verlaat en dat Oekraïne meer richting het
westen trekt, alleen wordt de kans niet zo groot ingeschat. Wat de twee meest waarschijnlijke
opties zijn is dat het conflict bevriest, en zoals net al werd gezegd is dit het gene wat Poetin het
liefst wilt. Een ander scenario is een soort denkbeeldige barst door Oekraïne, met een deel dat
westers georiënteerd is en een deel Russisch.
Zo denken wij alleen niet dat er een verdere politieke integratie gaat plaatsvinden. Mensen
zijn vaak te sceptisch over de EU, er is nog niet genoeg vertrouwen bij de burger om
bijvoorbeeld een Europese regering in te voegen. Dit komt vooral doordat mensen vaak niet
snappen wat er aan de hand is in de EU, er lopen zoveel verschillende zaken tegelijk dat het
voor de gewone burger niet te volgen is. Hierdoor kan de EU niet verder integreren, ook al
zouden ze dat wel willen. Hierin gaat het dus om verdieping versus verbreding. Gaan wij als
EU zijnde zorgen dat het intern eerst allemaal goed loopt, of willen wij zoveel mogelijk
integratie naar andere landen toe, bijvoorbeeld Oekraïne. Een uitspraak van Timmermans
luidt: ‘’Europa moet groot zijn op grote dingen en klein zijn op kleine dingen.’’ Hiermee
bedoelt hij dat het zinvol moet zijn op welke terreinen je gaat integreren, hebben wij wel een
‘politieke’ integratie nodig om meer succes in de EU te krijgen op verdere termijnen, of
moeten wij ons blijven focussen op economische integratie.
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5.3 Conclusie
Na heel wat ophef is de Krim geannexeerd door Rusland. Voor Rusland is dit een hele
belangrijke strategische zet geweest
Wij, op mening van Tim Masselink gebaseerd, denken dan ook dat de EU zich voorlopig niet
verder gaat integreren met Oekraïne op economisch gebied. Doordat de EU zich uiteindelijk
zelf in de vingers kan snijden door het invoeren van meer sancties tegen Rusland en Rusland
erg standvastig is met het behouden van de Krim zal het conflict bevriezen. Op korte termijn
kunnen we concluderen dat er nog veel politieke beslissingen gaan komen, maar als we het op
lange termijn bekijken de politiek zal vastlopen op een dilemma.
Ons toekomst beeld op korte termijn is dat de sancties van beide partijen worden aangepast
aan de situatie, ze zullen dus met het conflict mee veranderen. Verder zal er niet veel
gebeuren, er zullen ook nog steeds gesprekken worden gevoerd om te kijken of er nog verdere
oplossingen zijn, maar voor dit conflict is er geen directe oplossing.
Op lange termijn zal het conflict bevriezen, er zullen geen nieuwe veranderingen plaatst
vinden. Als dit gebeurt hebben de sancties ook geen nut meer. Rusland zal de Krim niet
opgeven, Europa snijdt zichzelf dus alleen maar in de vingers met de sancties. Er zullen veel
gesprekken komen tussen de leiders van de EU lidstaten, en ook tussen de EU en Rusland
over hoe ze het nu moeten oplossen. De sancties zullen langzamerhand afbrokkelen om
ervoor te zorgen dat de economie zich weer kan herstellen. De economie is namelijk een hele
belangrijke factor, en er liggen voor beide partijen veel belangen bij elkaar.
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6. Conclusie hoofdvraag
Toen wij onze deelvraag hadden gevormd gingen wij er vanuit dat er sowieso een soort
invloed was vanuit het conflict op de EU. Waarom zou de EU zich anders zo bezig houden
met wat er afspeelt in niet EU-landen? Onze hypothese toen we aan dit PWS begonnen was:
Wij weten uit verschillende informatie bronnen dat de EU vroeger erg belangrijk vooral was
voor de handel en economie. Onze hypothese is dat we denken dat op economisch en politiek
gebied nu erg veel dingen veranderen. Een voorbeeld waarom we dat denken is dat
Nederland bijvoorbeeld geen peren meer naar Rusland kan leveren, ons land draait op
import en export. We komen hier uit op een soort kruispunt. Komt het nou doordat er veel
verandering in de economie is dat we als landen intensiever gaan samenwerken of verzwakt
dit nou de banden onderling? We denken dat landen met een grotere rol binnen de EU dit
vooral leiden en de uiteindelijk beslissende rol spelen in dit samenwerkingsverband.
Ook denken wij dat er veel veranderingen zijn op internationaal recht, we denken dat er veel
meer wetten worden overtreden die zijn samengesteld in de EU dan we nu weten. Een ander
recht wat wij denken dat hier een grote rol in speelt is het mensenrecht. We denken dat onze
EU hier te weinig mee bezig is en uiteindelijk veel meer kiest voor hun economische
belangen.
De belangrijkste vraag die wij onszelf dus moeten gaan stellen is: zorgt dit conflict voor betere
onderlinge rollen doordat ze als een eenheid naar buiten moeten komen of zorgt dit voor veel
individuele beslissingen waardoor de banden onderling verzwakken?
De Oekraïense crisis, het conflict tussen Oekraïne en Rusland, domineert het nieuws al
maanden.
Het conflict begon toen massale demonstraties in de Oekraïense hoofdstad Kiev de op
Rusland georiënteerde president Viktor Janoekovitsj tot aftreden gedwongen en, tot afschuw
van Vladimir Poetin, een pro-Westerse regering aan de macht kwam. Oekraïne is voor
Rusland heel belangrijk. Oekraïne is voor Rusland de toegangspoort tot de Zwarte Zee, en
daarmee tot de Middellandse Zee. Niet voor niets ligt de belangrijkste Russische marinebasis
in de stad Sebastopol op de Krim. Die marinebasis is daar goed gelegen, omdat ze makkelijk
handel kunnen drijven via de Middellandse Zee.
De Europese Unie bood Oekraïne een ‘associatieverdrag’ aan, waarmee Oekraïne in de
zomer van 2013 akkoord ging. Dat was vooral op handel gericht, maar in Rusland zag men
het als een geopolitieke stap om Oekraïne bij Rusland weg te trekken. De EU bood dit
verdrag aan om nauwe banden met Oekraïne te krijgen. De pro-Russische president
Janoekovitsj (de afgezette president) was voorstander van verdere Europese integratie. Onder
druk van Rusland blies hij het verdrag in november 2013 alsnog af en sloot hij een nieuw
verdrag met Rusland. De bevolking van Oekraïne was het hier niet mee eens, en er begonnen
protesten. Janoekovitsj werd afgezet en er kwam een pro-Europese georiënteerde regering aan
de macht, onder leiding van Arseni Jatsenjoek. Na deze verandering van regering greep
Rusland in door onder andere de Krim te bezetten.
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Op 26 februari ontstonden er rellen op het Oekraïense schiereiland de Krim, waar veel
Russen wonen. De rellen ontstaan tussen de Russen op de Krim en de aanhangers van de
nieuwe Oekraïense regering. De spanning op de Krim loopt alsmaar op, omdat Rusland
steeds meer macht krijgt over de Krim. Op 16 maart werd er een referendum georganiseerd,
dat overigens niet erkend werd door Oekraïne, Europese Unie en de Verenigde Staten. De
uitslag van het referendum hield in dat 96,6% van de bevolking van de Krim voor aansluiting
van Rusland was. Twee dagen erna werd de Krim door Rusland geannexeerd.
De EU ging zich bezig houden met het conflict omdat Rusland tegen de soevereiniteit van
Oekraïne inging en Rusland zich niet aan de internationale regels hield. Toen de regering van
Viktor Janoekovitsj viel kwam er een meer prowesterse regering onderleiding van Arseni
Jatsenjoek. Het grootste deel van Oekraïne was prowesters en wilde meer aansluiting tot de
EU. De EU zag zich hierdoor verplicht, als internationale instelling, om zich sociaal op te
stellen tegen over Oekraïne wat zich meer westers wilden gaan oriënteren. De belangen van
de EU bij Oekraïne waren economisch. Ze zagen Oekraïne als een uitbreiding op hun
interne markt. Hier speelde dus de handelsbelangen van de EU een grote rol in.
Doordat Rusland de Krim binnenviel wilde de EU een duidelijke boodschap geven aan
Rusland dat dit niet zomaar kon en begonnen hierdoor met sancties in te voeren. Het
samengestelde sanctiepakket bracht niet het gewenste effect. De bedoelingen van deze
sancties waren dat Rusland een verandering in hun gedrag zou vertonen. Zo hadden de
sancties wel effect op de interne economie in Rusland, maar nog niet zo zeer dat Rusland de
Krim zal verlaten. De EU wil alleen geen zwaardere sanctiepakket invoeren omdat ze zichzelf
dan uiteindelijk in de vingers zullen snijden. Voor Europa is Rusland een grote exportmarkt,
het doel van deze sancties was dan ook niet het kapot maken van Rusland. Als de EU een
zwaarder sanctiepakket zou invoeren zal Rusland hun economische belangen niet meer in
Europa kunnen/willen halen. Rusland zal het ergens anders zoeken. Dit wil de EU
voorkomen.
Binnen de EU speelt het eigen belang versus gezamenlijk belang een grote rol. We zien in het
geval van sancties nemen tegen het conflict dat er toch veel voor het eigen belang wordt
gekozen. Dit komt omdat de economische belangen per land erg verschillen. Door de
economische crisis die in 2008 plaatsvond kunnen we zeggen dat Europa is verdeeld in twee
delen, Noord en Zuid Europa. Hierin zien we dat vooral Noord Europa de leidende rol op
zich neemt met beslissingen. Noord Europa wordt vooral geleid door Frankrijk en Duitsland
die economisch het sterkst staan.
Door het conflict zijn deze verschillen nog duidelijker naar voren gekomen omdat de landen
in Noord Europa meer economische belangen hebben bij Rusland. Hierin zie je dat vooral de
landen met grotere economische belangen de sancties minder snel willen verhogen omdat dit
een effect heeft op hun eigen economie. Hierdoor zie je dus dat de landen meer voor hun
eigen belang gaan dan het gezamenlijke belang, hierin kan je alleen jezelf wel afvragen of het
eigen belang van de leidende landen niet ook het gezamenlijke belang is van de gehele EU.
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We kunnen dus concluderen dat de economische belangen van de aparte lidstaten bij het
conflict leiden tot een vermindering van het interne samenwerkingsverband in de EU.
Als we ons antwoord vergelijken met de hypothese komen veel onderdelen overeen met
elkaar. We dachten bij voorbaat al dat economie een grote rol zou spelen in dit conflict en ook
onderling. Wij dachten ook dat de landen met een grotere rol binnen de EU de uiteindelijk
beslissende rol zou spelen in het samenwerkingsverband, dit klopt. Onze gehele hypothese
kwam voor een groot deel overeen met onze eindconclusie. Wat wij alleen niet bij voorbaat
hadden verwacht is dat economie zo’n grote rol zou spelen in het gehele conflict, maar ook
onderling tussen de lidstaten. We kunnen de belangrijkste vraag uit onze hypothese dus
beantwoorden met dat het conflict zorgt voor veel individuele beslissingen waardoor de
banden onderling verzwakken.
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8. Bijlage
Interview met Joris van Bladel
Wat zijn volgens jou de oorzaken van de Oekraïne-crisis?
"Er zijn verschillende oorzaken, maar er is een belangrijk historische achtergrond. Oekraïne
is het product van de revolutie van 1917. Het kreeg zijn huidige grenzen als onderdeel van de
Sovjet-Unie. In het vraagstuk van de nationaliteitenkwestie ging men uit van de idee dat elke
natie in de Sovjet-Unie een republiek moest krijgen."
"Dat is algemeen geweten. Minder bekend is dat Oekraïne ook gecreëerd werd als een
economische eenheid binnen het Sovjet-planningssysteem. Het was ontworpen om tegemoet
te komen aan de materiële productiebehoeften van de gehele Sovjet-Unie, van bijvoorbeeld
staal en landbouwproducten."
"Veel mensen vragen zich vandaag af waarom het schiereiland de Krim in 1954 bij Oekraïne
werd gevoegd, want historisch gezien had de Krim niets met Oekraïne te maken. Maar vanuit
het oogpunt van het Sovjet-planningssysteem, moesten het geïndustrialiseerde oosten van
Oekraïne en het agrarische westen, verbonden worden met de zuidelijke havens in de Krim."
"De beslissing om de Krim bij Oekraïne te voegen was dus niet gebaseerd op etnische of
nationale criteria, maar werd gemaakt op basis van een gepland economisch management.
De Krim werd aangesloten op het spoorwegnetwerk, het energiesysteem en de
waterbevoorrading van Oekraïne. De verschillende delen van Oekraïne zijn dus bij elkaar
gevoegd volgens de behoeften van de economische planeconomie in de Sovjet-Unie."
Denk je dat die sancties Rusland zullen belasten?
"Eerst en vooral, als een Rus die in Moskou leeft, verwelkom ik de sancties. De Russische
industrie is er al door aan het groeien en de Russische landbouw krijgt toegang tot meer en
meer markten. Vooral voor de landbouw zijn de sancties goed nieuws."
"Het is een idiote politiek die het omgekeerde effect bereikt van wat het beoogt. Ze
verhinderen de toegang van westerse producten op de Russische markt en zorgen voor de
ontwikkeling van de Russische industrie en landbouw die deze verloren markten nu kunnen
inpalmen."
Denk je dat er in de nabije toekomst uitzicht is op een politieke oplossing in Oekraïne?
"De crisis zal nog een hele tijd aanhouden. Het is een proces dat zich over jaren kan
uitstrekken. Ik denk dat het land uiteindelijk op de een of andere manier wel opgesplitst zal
worden."
"Volgens wat ik gehoord heb van de opstandelingen, willen ze Oekraïne met als hoofdstad
Kiev wel behouden, maar dan zonder het westerse deel van het land. Dat zou overeenkomen
met 70 à 80 procent van het grondgebied en zou hoofdzakelijk Russisch sprekend zijn. Maar
dat is als ze winnen natuurlijk. Of dat zal gebeuren of niet, is een ander verhaald.
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Logboek Loula:
Datum

Tijd

Wat?

02-09-2014
03-09-2014
11-9-2014
11-9-2014
15-9-2014
16-9-2014
17-9-2014
20-9-2014
24-9-2014
25-9-2014
28-9-2014
30-9-2014
4-10-2014
6-10-2014
7-10-2014
8-10-2014
9-10-2014
10-10-2014
15-10-2014
17-10-2014
11-11-2014
16-11-2014
17-11-2014
19-11-2014
20-11-2014
24-11-2014
26-11-2014
27-11-2014
3-12-2014
6-12-2014
10-12-2014
15-12-2014
17-12-2014
18-12-2014
23-12-2014
27-12-2014

60 min
15 min
2 uur
1,5 uur
1,5 uur
45 min
3,5 uur
3 uur
2 uur
1,5 uur
1 uur
1,5 uur
2 uur
3,5 uur
4 uur
3,5 uur
4 uur

Onderwerp bedenken
Kranten doorzoeken
PWS vragen deelvragen verzonnen, EINDELIJK.
PWS vragen
in het vredesverdrag verdiepen
onderzoek
krantenartikelen onderzoeken
krantenartikelen onderzoeken
PWS onderzoeken
overleg Frank en boeken in Bieb zoeken
overleg PWS groepje en gesprek Anske
verdiepen in onderwerp staten
verdiepen in samenwerkingsverbanden
werken aan PVA en samenwerkingsverbanden
werken aan PVA en deelvragen
gesprek Frank en werken PVA
puntjes op de i en alles controleren (+ evaluatie schrijven)
PVA INLEVEREN
PVA besproken en nog kleine details aangepast
documentatie bekeken over het conflict
begonnen aan deelvraag
controleren deelvragen groepsleden
werken aan eigen deelvraag
overleg Frank en zelfstandig werken
zelfstandig werken deelvraag

1,5 uur
2 uur
2 uur
1 uur
2,5 uur
3,5 uur
2,15 uur
1 uur
4,5 uur
2 uur
4,5 uur
2 uur
4,5 uur
3 uur
1,5 uur
1,5 uur
3,5 uur
1,5 uur

werken op school in VHU
werken aan PWS
werken op school aan PWS in VHU
werken aan nieuw deelonderwerp
werken aan nieuw deelonderwerp VHU
gesprek Frank en zelf werken
deelonderwerp 2 af
deelonderwerp 3 begonnen
deelonderwerp 3
deelonderwerp besproken met Frank
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4-1-2015
5-1-2015
6-1-2015
7-1-2015
14-1-2015
17-1-2015
18-1-2015
19-1-2015

3,5 uur
2,5 uur
2 uur
2,5 uur
1,5 uur
1,5 uur
3 uur
6 uur

20-1-2015
21-1-2015
23-1-2015

5 uur
7 uur
3 uur

deelonderwerp 3 af
deelonderwerp 4
deelonderwerp 4
deelonderwerp 4 af
interview vragen
interview vragen uitbreiden en verbeteren
algemene conclusie deelvraag 1 en bronnen uitschrijven
interview met Tim Masselink, instituut Clingendael en
deelvraag 4 begonnen
deelvraag 4 af
conclusie hoofdvraag en lay-out
lay-out af en inleveren

Totaal aantal uren: 108,5 uur
Logboek Sarah:
Datum
2-09-2014
2-09-2014
11-9-2014
19-9-2014
24-9-2014
25-9-2014
4-10-2014
4-10-2014
7-10-2014
8-10-2014
9-10-2014
4-11-2014
5-11-2014
7-11-2014
11-11-2014
12-11-2014
13-11-2014
15-11-2014
18-11-2014
19-11-2014
19-11-2014
28-11-2014
10-12-2014
16-12-2014

Tijd
1 uur
15 min
1 uur
1,5 uur
2 uur
45 min
1 uur
15 min
4 uur
2 uur
2 uur
3 uur
1,5 uur
1,5 uur
1,5 uur
1 uur
3 uur
4 uur
2 uur
2 uur
15 min
3 uur
15 min
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Wat
onderwerp bedenken
kranten doorzoeken
oriënteren, vragen bedenken
workshop + deelvragen bedenken
informatie zoeken
overleg met Frank, Loula & Kay
informatie zoeken
begin plan van aanpak
plan van aanpak
plan van aanpak
plan van aanpak
bronnen zoeken deelonderwerp 1
bronnen zoeken deelonderwerp 2
deelonderwerp 1
deelonderwerp 1
deelonderwerp 2
deelonderwerp 2 en 3
deelonderwerp 3 en 4
deelonderwerp 4
deelonderwerp 4
gesprek met Frank & Loula
tussenproduct ingeleverd
deelonderwerp 5 en 6
gesprek met Frank
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16-12-2014
22-12-2014
23-12-2014
24-12-2014
27-12-2014
2-1-2015
3-1-2015
4-1-2015
5-1-2015
19-1-2015
20-1-2015
21-1-2015
22-1-2015
23-1-2015
23-1-2015

4 uur
1 uur
2 uur
2,5 uur
4 uur
3 uur
3 uur
4 uur
2 uur
2,5 uur
4 uur
1 uur
2,5 uur
1 uur
-

deelonderwerp 6 en 7
deelonderwerp 6
deelonderwerp 8
deelonderwerp 7 en 8
inleiding
conclusie
deelvraag 2
deelvraag 2
bronnen uitschrijven
deelvraag 4.2
algemene inleiding
afbeeldingen + onderschrift
algemene conclusie en evaluatie
dankwoord
inleveren definitief PWS

Totaal: +/- 80 uur
Logboek Kay:
Datum
2-9-2014
3-9-2014
5-9-2014
6-9-2014
7-9-2014

Tijd
1 uur
1 uur
1 uur
1 uur
2 uur

11-9-2014
17-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
19-9-2014
25-9-2014
29-9-2014
2-10-2014
6-10-2014
7-10-2014
7-10-2014
7-10-2014
8-10-2014
9-10-2014
15-10-2014

1 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
1,5 uur
1 uur
1 uur
3 uur
2 uur
2 uur
2 uur
3 uur
2 uur
1,5 uur

Wat
Groepje kiezen en onderwerp bedenken
Kranten doorzoeken naar informatie
Bronnen zoeken, oriënteren
Bronnen zoeken en Bronnen doorlezen
Nog meer bronnen zoeken, al eventuele hoofdvraag en
deelvragen bedenken
Oriënteren, eventuele deelvragen bedacht
Hoofdvraag bedacht
Artikelen en filmpjes bekeken over onderwerp
Deelvragen bedacht
Hoofdvraag en deelvragen aanpassen
Gesprek Frank Schenk
Vice News gekeken en doorgezocht naar informatie
Informatie zoeken
Plan van aanpak begonnen
Plan van aanpak verder maken
Plan van aanpak verbeteren
Plan van aanpak verder werken
Plan van aanpak
Plan van aanpak afmaken, puntjes op de i zetten
Bespreking groepje
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3-11-2014

1 uur

Informatie zoeken voor deelvraag 3

4-11-2014
9-11-2014
10-11-2014
11-11-2014
12-11-2014
18-11-2014

2 uur
1 uur
1 uur
2 uur
1,5 uur
1,5 uur

19-11-2014

2 uur

26-11-2014

3 uur

10-12-2014
17-12-2014
17-12-2014

1,5 uur
1,5 uur
3 uur

28-12-2014
2-1-2015
3-1-2015
4-1-2015

2 uur
3 uur
2 uur
1 uur

6-1-2015

3 uur

6-1-2015
18-1-2015
19-1-2015

2 uur
2,5 uur
5 uur

19-1-2015
20-1-2015

3,5 uur
1 uur

20-1-2015

2 uur

20-1-2015

3 uur

20-1-2015
21-1-2015

3 uur
4 uur

21-1-2015

2,5 uur

Begin gemaakt aan deelvraag 3
Aan deelvraag 3 gewerkt
Aan deelvraag 3 gewerkt
Aan deelvraag 3 gewerkt en nieuwe informatie gezocht
Aan deelvraag 3 gewerkt
Aan deelvraag 3 gewerkt, gesprek met vader en moeder,
deelvraag 3 doorgenomen en opmerkingen deels verbeterd
Aan deelvraag 3 gewerkt, opmerkingen van gister verder
verbeterd
Gesprek Frank Schenk, brief aan Tijn Sadeé geschreven en aan
deelvraag 3 gewerkt
Aan deelvraag 3 gewerkt
Aan deelvraag 3 gewerkt
Gesprek Frank Schenk, aan deelvraag 3 gewerkt, opmerkingen
verbeterd
Aan deelvraag 3 gewerkt, nieuwe bronnen gezocht
Aan deelvraag 3 gewerkt en documentaire gekeken
Informatie van de documentaire verwerkt in deelvraag
Deelvraag 3 doorgelezen, interview mail naar Tijn Sadeé
gestuurd
Nieuwe personen gezocht voor interview, interview gestuurd
naar Peter Bergeijk
Aan deelvraag 3 gewerkt en nieuwe informatie gezocht
Deelvraag van Loula gelezen, vragen voor interview bedacht
Den Haag, Interview Tim Maaselink bij Clingendael en
deelvraag doorgelezen.
informatie van interview verwerkt in deelvraag
Aan deelvraag 4 gewerkt, economische verwachtingen naar de
toekomst
Aan deelvraag 4 gewerkt, ontwikkelingen naar de toekomst en
conclusie geschreven voor deelvraag 4
Aan deelvraag 3 gewerkt, conclusie deelvraag 3 geschreven,
gesprek frank en deelvraag 3 aangepast
Aan deelvraag 3 gewerkt en bronnen uitgeschreven
Deelvraag van Sarah doorgelezen, algemenen conclusie
geschreven, hypothese vergeleken met conclusie en evaluatie
geschreven.
Deelvraag 3 doorgenomen met mijn moeder en helemaal
verbeterd
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22-1-215

4 uur

Deelvraag 3 mooi gemaakt, logboek uitgeschreven en puntjes
op de i gezet.

Totaal aantal uren: 97,5 uren
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9. Evaluatie
Wij zijn allemaal super trots op het uiteindelijke resultaat van ons profielwerkstuk. We wisten
dat toen we begonnen aan ons profielwerkstuk we een erg ingewikkeld onderwerp hadden
gekozen. Dit komt vooral omdat het erg actueel is, en er dus elke dag nog ontwikkelingen
plaats vinden. Voor ons was dit juist een reden dat we het onderwerp hadden gekozen, de
actualiteit. Al met al zijn we heel erg tevreden met hoe het gehele proces is verlopen en het
uiteindelijke eindresultaat!
Hieronder een persoonlijke evaluatie van ons drie.
Loula Keuss:
Ik ben zelf erg trots op ons eindresultaat en dat mag ook wel! We hebben er vanaf dag één
serieus aangezeten en ons allemaal erg goed aan de planning gehouden. Ik heb zelf de
planning voor ons drieën gemaakt en Kay en Sarah hebben de planning voor henzelf nog
aangepast. Ik ben zelf erg van het plannen en dit was gelukkig een sterk punt wat ik kon
gebruiken bij dit profielwerkstuk. Ik denk dat mijn rol in dit profielwerkstuk soms wel hing
naar de leidinggevende kant. Dit kan ik van mezelf zien als een sterk maar ook zwak punt. Ik
wist al voordat ik mijn profielwerkstuk begon dat ik het soms erg moeilijk vindt om de
touwtjes uit handen te laten, het liefst werk ik namelijk ook alleen. Ik merkte van mezelf
alleen wel als ik het gevoel had dat ik teveel de leiding probeerde te nemen, ik het wat meer
aan Kay en Sarah overliet. Ik vind het erg moeilijk om geen controle te hebben over iets waar
ik erg gepassioneerd over ben. Ik denk daarom ook dat het een goede keuze is geweest van
ons allemaal om de deelvragen te verdelen, hierdoor kon iedereen eigen controle hebben over
zijn vraag. Ik kan ook niet goed zeggen, dat als ik wel de touwtjes meer uit handen had
gelaten, het dan net zo verliep als nu. Ik ben het er namelijk wel mee eens dat er altijd wel een
leidinggevende functie moet zijn in een groep om de overzicht te bewaken, dit had alleen net
zo goed Sarah of Kay kunnen zijn.
Onze sterke punten als groep bleven er alleen zeker, en dat is onze gedrevenheid voor een
mooi eindresultaat. Als groep hadden we alleen wel meer overleggen gezamenlijk moeten
voeren denk ik in plaats van steeds apart of in twee tallen, hierdoor was het toch meer een
groepsproces geweest. Over het gehele proces kunnen we denk ik alle drie erg tevreden zijn,
we liepen allemaal goed qua planning en ook met informatie zoeken en de vragen verzinnen
liep erg soepel. Dit kwam voornamelijk ook door de actieve houding van Frank in ons
profielwerkstuk. Frank heeft bijna elke week wel individuele gesprekken met ons gehad om te
kijken waar je op vast liep of feedback te geven op een stuk. Ik vond het persoonlijk erg fijn
dat ik elke week feedback kreeg op een nieuw stuk in plaats van feedback op mijn gehele
deelvraag aan het einde. Hierdoor kon je precies de goede informatie gebruiken voor je
volgende deelonderwerp en zat je zelf met je gedachten ook nog helemaal in je onderwerp.
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Als we naar de taakverdeling kijken was het over het algemeen goed verdeeld en hebben we
allemaal ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad qua vragen gehad.
Als ik kijk naar mijn zwakke en sterke punten voor een eventuele andere grote
groepsopdracht in de toekomst denk ik dat ik het precies hetzelfde zal aanpakken als nu. Ik
zal natuurlijk wel proberen om gelijk vanaf het begin meer vertrouwen te hebben in mijn
andere groepsleden, maar ik merk dat dit vertrouwen eerst rustig opgebouwd moet worden en
ik niet zomaar alles aan andere kan overlaten.
Het is een moeilijk punt om nou van te zeggen of het juist voor mezelf voor meer voordelen
of nadelen zorgt, ik denk beide.
Sarah Lokenberg:
Ik ben heel blij met het uiteindelijke resultaat. Ik heb er heel hard aan gewerkt, en steeds de
aanmerkingen die mensen op mijn deelvraag hadden, proberen toe te passen. Soms vond ik
het wel lastig dat als ik een stuk had geschreven, het niet helemaal correct was op inhoudelijk
gebied. Uiteindelijk ben ik er blij mee dat mensen kritiek hadden. Zo heeft mijn deelvraag
(hopelijk) een goed resultaat behaald.
De planning die gemaakt was vond ik realistisch. Ik heb me er niet altijd aan kunne houden.
In het begin ging het goed, maar rond de kerstvakantie ging het minder. Dit kwam mede door
de SE week die er aan zat te komen. Ik heb het PWS toen even laten schieten, maar na mijn
SE week al snel weer opgepakt. Ook vond ik het fijn dat ik steeds goed mijn logboek bijhield,
hierin kon ik zien hoeveel uren ik nog moest maken, en aan welke delen ik al veel had
gezeten. Het gaf een soort van overzichtelijkheid.
In het Plan van Aanpak heb ik een aantal aandachtspunten opgeschreven, waarmee ik dus
goed rekening mee moet houden. Een van die aandachtspunten was dat ik niet weet hoe ik
aan zo een grote deelvraag moet beginnen. Uiteindelijk is dit redelijk goed gelukt, mede denk
ik door mijn motivatie. Ik vond het een heel interessant onderwerp waardoor ik zin had om te
beginnen. Bovendien had ik de ‘geschiedenis’ deelvraag, die ik super graag wilde. Ik begon
redelijk goed en kon veel informatie vinden. Dus mijn eerste aandachtspunt was eigenlijk
goed gegaan. Toen ik eenmaal was begonnen, ging het ook steeds beter. Een tweede
aandachtspunt was dat ik het moeilijk vond om dicht bij het deelonderwerp te blijven. Ik heb
gemerkt dat ik redelijk snel de neiging heb om af te wijken van de deelonderwerp. Ook in
mijn PWS merkte dat ik daar soms mee de mist in ging. Zo had ik bijvoorbeeld bij de Koude
Oorlog, iets te veel algemene informatie geschreven, en ging ik eigenlijk niet echt in op de
Krim, dat wel de bedoeling was.
In de evaluatie van het Plan van Aanpak had ik ook geschreven dat ik merkte dat het soms
wel lastig is om met drie personen samen te werken. Het was ook nieuw voor mij, zo’n grote
opdracht met drie personen. Meestal werk ik in een duo of in mijn eentje. Als ik terug kijk
naar onze samenwerking ben ik heel erg tevreden. We hielden elkaar goed op de hoogte van
onze ondernemingen en we hielpen elkaar goed. Daarnaast hebben we ook elkaars
deelvragen gecheckt. Voordat we begonnen met schrijven hadden we afgesproken dat we
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elkaars werk vaak zouden checken en kritisch zouden beoordelen. Dit hebben wij gedaan, en
daar ben ik heel blij mee. Naast Loula en Kay, heeft ook Frank, onze PWS begeleider me heel
goed geholpen. Ik kon hem wanneer ik maar wilde benaderen met vragen. Hierop hielp hij
mij altijd goed, met opmerkingen en gesprekken. Ook daar ben ik heel blij mee geweest.
Al met al vond ik het een tijdrovende maar interessante opdracht. Ik heb er oprecht veel van
geleerd, niet alleen van het onderwerp, maar ook veel over het samenwerken in een drietal. Ik
ben heel blij dat ik deze opdracht met Kay en Loula heb gemaakt, met hulp van een goede
begeleider Frank Schenk.
Kay Segaar:
Laat ik ermee beginnen dat ik heel erg blij en tevreden ben met het eindresultaat. Het was erg
hard werken en ik moet toegeven dat ik het op sommige momenten best moeilijk had. De
deelvraag die ik had was lastig maar ook heel interessant, het hele onderwerp vond ik
interessant. Op sommige momenten kwam ik er bij mijn deelvraag echt niet uit, dit zorgde
ervoor dat het voor mij lastiger was om er weer aan te werken. Gelukkig zat ik in een groepje
met tweede goede vrienden, en ze konden me goed helpen om me weer te motiveren. Het
onderwerp zelf was ook wel een grote motiverende factor omdat het zo interessant was.
Ik vond het lastig bij mijn deelvraag dat als ik een stuk had geschreven en het liet controleren
dat er dan toch nog stukken waren die niet goed genoeg waren, en die moest ik dan weer
aanpassen.
Die planning die we hadden gemaakt vond ik erg fijn. Ik moet wel zeggen dat het met niet
altijd is gelukt om me hieraan te houden, zeker rond de tijd van SE week. Mijn aandacht ging
dan meer naar de SE dan naar het PWS. Al helemaal rond de kerstvakantie heb ik niet veel
aan het PWS gewerkt. Na de SE week heb ik veel tijd besteed aan mijn deelvraag om weer
goed te lopen met de planning.
Bij de evaluatie van het Plan van Aanpak had ik een aandachtspunt voor mezelf op
geschreven waar ik vaak tegen aan loop bij grote opdrachten. Dat was dat als een opdracht
erg groot is, er ook nog veel opdrachten voor andere vakken zijn ik snel het overzicht verlies.
Ik wil mijn groepje en Frank Schenk hier graag voor bedanken omdat ze me goed hielpen op
de momenten dat ik het lastig had. Nogmaals was de uitgebreide planning die we hadden
gemaakt ook een grote hulp.
Wat ik erg lastig vond bij mijn deelvraag was het vinden van goede informatie, er was veel van
dezelfde informatie te vinden, en ik liep soms vast omdat ik de juiste informatie niet kon
vinden. Dit was denk ik ook één van de lastige punten van mijn deelvraag, het is namelijk nog
een erg actueel onderwerp, en dan is sommige informatie gewoon nog niet te vinden.
Wat ik nog wel als verbeter punten voor mezelf vind, is dat als ik vast loop nog sneller om
hulp vraag. De gesprekken die ik met Frank Schenk (onze PWS begeleider) voerde hebben me
keer op keer weer verder geholpen.
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Bij zo’n grote opdracht als deze merk je wel dat als je in een groepje van drie personen werkt
je echt goed met elkaar moet communiceren. Wat bij ons echt goed is gegaan is dat we
eigenlijk continu wisten waar de anderen mee bezig waren en hoe ver ze waren. De
samenwerking ging dus echt super. We hadden van te voren met elkaar afgesproken dat we
kritisch naar elkaar stukken zouden kijken en zeggen als er iets nog verbeterd moest worden.
Dit is heel goed gegaan, en dat vond ik ook erg goed van ons groepje, is dat we niet bang
waren elkaar kritiek te geven. Wat ik alleen achteraf merkte is dat we niet heel vaak met het
groepje gesprekken hebben gevoerd met Frank, het was vaak individueel. Dit merk je alleen
pas als je klaar bent, en ook al is het echt super goed gegaan was dit misschien nog een
verbeter punt voor de volgende keer.
We hebben met zijn allen erg lang aan deze opdracht gewerkt, en het was soms echt heel
lastig maar ik ben heel erg tevreden met wat we met zijn drieën hebben bereikt. Ik ben er erg
blij mee dat ik ervoor heb gekozen om deze opdracht met Sarah en Loula te maken, en ik was
ook erg blij met Frank Schenk als begeleider, heeft ons ook heel erg goed geholpen.
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10. Dankwoord
Wij willen graag een aantal mensen bedanken voor hun hulp en betrokkenheid bij het maken
van ons profielwerkstuk. Zonder hun hulp hadden wij nooit zo’n mooi eindresultaat behaald.
Ten eerste willen wij Frank Schenk hartelijk bedanken, hij was onze begeleider en hij heeft
erg veel tijd voor ons vrijgemaakt om onze vragen te kunnen beantwoorden en onze teksten te
controleren. Mede door zijn enthousiaste en actieve houding werden wij erg gedreven.
Ook willen wij de ouders van Loula (Tijn Keuss & Saskia Gravestijn), de ouders van Sarah
(Bernardien Thunnissen & Rob Lokenberg en de ouders van Kay (Pien van der Goes & Marc
Segaar) bedanken. Onze ouders hebben ons ook heel erg geholpen, met mentale steun en
spellingscontrole.
Om onze deelvragen goed te kunnen beantwoorden hebben wij de hulp ingeroepen van
verschillende experts (Peter van Bergeijk, Joris van Bladel, Tim Masselink en David Bokhorst).
Door middel van interviews met deze experts konden wij onze deelvraag goed beantwoorden.
Wij Loula Keuss en Kay Segaar willen Tim Masselink en de openheid van Instituut
Clingendael, hartelijk bedanken voor zijn hulp. Hij heeft voor ons tijd vrijgemaakt zodat we
hem konden interviewen, dit heeft ons heel erg geholpen. Sarah Lokenberg wil Joris van
Bladel hartelijk bedanken voor zijn tijd, ondanks dat hij in Kiev zat heeft hij toch tijd
vrijgemaakt om mijn deelvraag te controleren en opmerkingen te plaatsten.
Bedankt.
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