Dinsdag 6 september

Visies op Europa: de rol van wetenschappelijke instituten van de
politieke partijen in Nederland
De afgelopen jaren is steeds weer gebleken dat vooral de traditionele politieke partijen met de
aandacht voor Europa in hun maag zitten. Deze partijen voelen risico's, omdat na hun openlijke of
stilzwijgende steun voor de Europese integratie in het verleden de aandacht voor Europa nu in een
negatiever daglicht staat. De beeldvorming over Europa en de positie van Nederland daarin is politiek
feller gekleurd dan ooit eerder. Sommige partijen dragen hier actief aan bij en hebben er ook electoraal
profijt van. Andere partijen plaatsen het onderwerp liever in de schaduw van andere zaken, omdat zij
veel minder in staat blijken politieke winst te slaan uit hun standpunten over Europese integratie. De
coalitiepartijen in het kabinet-Rutte kunnen niet om Europese afspraken heen op allerlei terreinen
zoals de economie en de immigratie, maar de binnenlandse speelruimte daarvoor is minimaal. In het
parlement zijn allerlei nieuwe procedures en regels bedacht voor betere controle op Europese zaken.
Als het goed is, sturen inhoudelijke partijvisies het gebruik van deze mogelijkheden. Hoe ontwikkelen
de politieke partijen hun visies op Europa eigenlijk?
Tijdens dit minisymposium staat de rol van de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen bij
het richten van de aandacht op Europa centraal. Welke toekomstvisie brengen deze bureaus als
‘denktanks’ voor de partijen naar voren? Van welke beelden bedienen ze zich? Hoe worden die visies
en beelden door hun respectievelijke partijen opgepakt? Of worden ze genegeerd? Is Europa eigenlijk
wel een thema voor deze organisaties? En welke rol spelen de nieuwe Europese partijbureaus die
enkele jaren geleden zijn ontstaan na de invoering van een nieuw financieringsmodel voor Europese
politieke partijen? Heeft samenwerking in Europees verband meerwaarde voor de eigen, binnenlandse,
ideeënvorming? En is er een betekenisvolle uitwisseling van ‘best practices’ ontstaan?
Deelnemers aan dit minisymposium bestaan uit directeuren van wetenschappelijke partijbureaus ,
Europawoordvoerders van Kamerfracties, EU-specialisten van partijorganisaties, wetenschappelijk
onderzoekers en andere professioneel betrokkenen.
Datum: dinsdag 6 september
Tijd: 13:30-16:00 met aansluitend borrel
Plaats: Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag
De discussie wordt geleid door dr. Edwin van Rooyen (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit
Leiden) en dr. Arco Timmermans (Montesquieu Instituut).

