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Han Dirk Hekking
De ambtenaar van de Europese Commissie is tijdens het
werk een wereldburger, maar privé speelt nationaliteit
een grote rol.
Utrecht
De
Europese
Commissie
is
voor
sommige
buitenstaanders een raadselachtige, niet-transparante
instantie waar anonieme ambtenaren zaken zitten te
bekokstoven die grote gevolgen hebben voor burgers en
bedrijven, zonder dat er sprake is van een democratische
toets. Het cliché wil daarbij dat nationale netwerken de
Commissie domineren.
Met dit laatste rekent Semin Suvarierol (30) af in haar
proefschrift Beyond the Myth of Nationality , waarop ze
vandaag promoveert aan de Universiteit van Utrecht.
Suvarierol interviewde 82
directoraten-generaal van de
Tevens werkte ze vijf
directoraat-generaal
voor

ambtenaren van vier
Europese Commissie.
maanden voor het
Gezondheidsen

Consumentenbescherming. Ze stelde zich de vraag of
nationaliteit een rol speelt bij de informele netwerken die
Commissie-ambtenaren voor hun werk benutten.
Het antwoord blijkt overwegend ontkennend. Slechts
17,8% van de ambtenaren die Suvarierol sprak, hadden in
hun netwerken personen van hun eigen nationaliteit.
Contact met landgenoten om werk bij de Commissie uit
te voeren, blijkt dus redelijk zeldzaam te zijn.
De uitkomsten van haar werk zetten vraagtekens bij de
inspanningen van EU-lidstaten om met name topfuncties
bij de Commissie binnen te halen. Net als andere
EU-lidstaten heeft Nederland een ambtenaar in dienst om
te proberen landgenoten op hoge posten in het dagelijks
bestuur van de Unie te krijgen.
Uit Suvarierols onderzoek blijkt het rendement van zulke
pogingen betrekkelijk zinloos, als het doel daarvan zou
zijn het scheppen van een nationaal netwerk in de
Commissie om daarmee invloed uit te oefenen. Waarom
doen de lidstaten dan toch die moeite? Ze willen zich
toch vertegenwoordigd voelen , stelt de onderzoekster.
Zij verklaart de redelijk anationale opstelling van de
ambtenaren
deels
uit
hun
achtergrond.
Commissie-ambtenaren hebben door opleiding en
werkervaring vaak een internationaal profiel, en zijn dus
gewend met meerdere nationaliteiten te werken.
Daarnaast is het werk bij de Commissie per definitie
EU-breed, wat nationale verschillen minder relevant
maakt.
Van de aannames dat Commissie-ambtenaren uit de
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zuidelijke lidstaten elkaar meer via netwerken opzoeken
en dat de zuiderlingen ook betere netwerkers zijn, klopt
ook weinig. Het netwerkgedrag van noorderlingen en
zuiderlingen is nauwelijks te onderscheiden, zegt
Suvarierol. Ik heb helemaal geen verschillen tussen deze
groepen kunnen vinden.
Ten tijde van haar onderzoek werkten er nog te weinig
ambtenaren uit de nieuwe lidstaten bij de Commissie om
vast te stellen of de oosterlingen zich wellicht anders
opstellen. Maar daar gaat het in het algemeen over jonge
mensen die zeer hoog zijn opgeleid en ontzettend
internationaal georiënteerd zijn.
Tijdens de gesprekken die Suvarierol voerde, bleek dat de
Commissie-ambtenaren een scherp onderscheid maken
tussen de informele netwerken in de baas zijn tijd, en
carrière- en vrijetijdsnetwerken. Bij deze laatste twee
speelt nationaliteit een grotere rol, aldus de
onderzoekster. Tegelijkertijd hebben ze geen invloed op
het dagelijkse werk en de manier waarop beleid tot stand
komt binnen de Europese Commissie.
Suvarierol

constateert

uit

haar

gesprekken

Commissie-ambtenaren denken dat nationale netwerken
handig zijn voor hun carrière. De door Neil Kinnock
doorgevoerde hervormingen, waarbij ambtenaren meer
op basis van hun prestatie promotie krijgen, hebben dat
niet kunnen veranderen.
De Europese officials benadrukken dat benoemingen op
een hoge post nog steeds zijn gerelateerd aan welke
nationaliteit er aan de beurt is. Dat laatste is
tegenwoordig formeel alleen nog het geval als het gaat
om het terugdringen van de achterstand die ambtenaren
uit de nieuwe lidstaten hebben bij bepaalde functies in de
Commissie.
Uit Suvarierols onderzoek blijkt dat er geen verschil is in
netwerkgedrag tussen zuiderlingen en noorderlingen
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