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P
remier Rutte gaat in
Brussel onderhande-
lenomgehoor te vin-
den voordebezwaren
vanhetnee-kamp te-
genhetOekraïne-ver-
drag – eenkrappeKa-
mermeerderheid

gunthemtot de zomer.Maarhoebe-
reidwillig is de EUomconcessies te
doen?Andrej Plenkovic, voorzitter
vande EU-Oekraïne-delegatie inhet
Europees Parlement, is dat nauwe-
lijks.

‘Ik voel erhelemaalniets voorom
politici alsGeertWilders tegemoet te
komen.Diemankanmij echthele-
maalniets schelen.Wiewarenerblij
met zijnoverwinningbijhet referen-
dum?VladimirPoetinnatuurlijk en
anti-Europesepolitici alsMarine le
Pen inFrankrijkenNigel Farage in
Groot-Brittannië.Aandat soort lui
moet jehelemaalgeenconcessies
doen,danwordenzebijdevolgende
verkiezingenalleenmaargroter.’
De46-jarigeKroaatAndrej Plenko-

vicwindtergeendoekjesom. Inhet
Europeesparlement ishij voorzitter
vande ‘Oekraïne-EU-delegatie’, een
functiediehemregelmatig inKiev
brengt –het is zijn taakdebetrekkin-
gen tussenhetEuropeseenhetOe-
kraïenseparlementgoed tehouden.
Gesteldvoordieopdrachtkanhij

hetNederlandseneemissenalskies-
pijn.OokhetEuropeesParlementhad
al ingestemdmethet verdrag.Bij ver-
anderingenvande tekstof toevoe-
gingvaneenprotocolomNederland
tegemoet tekomen isopnieuwin-
stemmingnodig.Dan ligtde sympa-

thievanPlenkovicbijOekraïne,waar
hij afgelopenweekverbleef.
Hijmerktehoeharddeklapvanhet

Nederlandsenee is aangekomen. ‘Oe-
kraïensepolitici, ookministers, voe-
lenzicherechtberoerdonder. Ik vind
datwelbegrijpelijk,methunvoorge-
schiedenis vanoorlogenhoopop
aansluitingbij Europa. Endanzegt
plotselingeenvandegrondleggers
vandeEU:wewillenniksmet je tema-
kenhebben.’
Het referendumhadnooitgehou-

denmogenworden, vindtdeKroaat.
Meteenafkeervanreferendaheeft
datniets temaken,wantals staatsse-
cretaris voorEuropeseZakenvoerde
hijmet succeseen ja-campagnevoor
toetredingvanzijn land. ‘Welof niet
bijdeEUbehoren,dat is eenduide-
lijkevraagvoordegemiddeldekiezer.
Maardit soort verdragen is veel te
moeilijk.Dankrijg jedat er vanalles
wordtbijgehaalddatnietsmethet
verdragzelf temakenheeft enwordt
het eenuitlaatklepvooranti-Euro-
pesegevoelens.’
Gevolg isde ‘absurdesituatie’ dat

deNederlandse regering – zelf voor-
standervanhetverdrag –nunamens
de tegenstandersmoetgaanonder-
handelen.Datdoethemdenkenaan
2005, toeneenmeerderheidvanNe-
derlandersookeennee tegenEuropa
liethoren: ‘Watbeidegebeurtenissen
duidelijkmaken, isdatNederland
eenprobleemheeft, niet Europa’.
Vanuitdemocratischperspectief

vindthij toegevenaanhetNeder-
landsenee-kampmoeilijk: ‘Bij dit
raadgevendereferendumhebben
2,5miljoenmensenneegestemd,of-
tewel0,61procentvandeEuropese
bevolking.Ruim500miljoenEurope-
anenhebbenviahunparlementen

wel ingestemd.Dushoezoconcessies
doen?’

MaarPlenkovic isgenoegEuropees
politicusomtebeseffendatdieer
moetenkomen,wilNederlandalsnog
tot ratificatiekunnenovergaan: ‘De
Nederlandse regeringheeft er in ie-
dergeval slimaangedaandoorniet
meteen iets tedoen’.

Netalsde regeringspartijenVVDen
PvdAzietdeKroaatwel iets in ‘de Ierse
route’: een formeleverklaringwaarin
het verdragoppuntenwordt ‘verhel-
derd’omhetnee-kamptegemoet te
komen.Maarwatkaner in staan?
Plenkovicvindtdathijdaarvoorniet

nualopbouwendesuggestieshoeft te
doen,maarwilwelaangevenwaterze-
kerniet inmoet.Eenverklaring
waarineentoekomstigEU-lidmaat-
schapvanOekraïnewordtuitgesloten,
isvoorhemondenkbaar: ‘Danzoude
EUzichzelf tegenspreken. IederEuro-
pees landmaghetaanvragen,datstaat
inhetverdragvanLissabon.’

Ishetwellichtmogelijkaf te spre-
ken:geenbeginvanonderhandelin-
genover lidmaatschap indeko-
mendevijf jaar?

‘Dat is respectloos tenopzichtevan
Oekraïne. Enhet isooknietnodig.
Want Juncker (voorzitter vandeEuro-
peseCommissie) zei albij zijnaantre-
dendatergeenuitbreidingenplaats-
vinden inzijn tijdals voorzitter.’

Ophetvlakvanhet inperkenvan
militaire samenwerkingzietPlenko-
vic enige ruimte, ‘zo langafzonder-
lijke lidstatenmaarhuneigenpositie
kunnenbepalen’.MetnamePolenwil
de ruimtehebbenomOekraïnebij te
kunnenstaan inhet conflictmetRus-
land.

Ondanksdiekanttekeningen
noemtPlenkovichet formulerenvan

eenverklaring,waarmeealle rege-
ringsleiderskunnen instemmen, ‘de
slimstemanieromverder tekomen’.
Zo langde tegenstanders vandeEU
maarniet indekaartwordenge-
speeld: ‘Wemoetendegenendie te-
genhetEuropeseproject aanschop-
pennietwillenbehagen.Wantdan
spelenwedeanti-Europesekrachten
alleenmaar indekaart.’

Met 75 tegen 71 stemmen verwierp
de Tweede Kamer dinsdag een SP-
motie die intrekking van de goed-
keuringswet voor het associatie-
verdrag met Oekraïne beoogde. De
SP, die hiermee een vervolg aan
het Oekraïne-referendum van
6 april wilde geven, kreeg steun
van de complete oppositie, inclu-
sief de ja-partijen D66 en CDA.
Maar dit gesloten front kon VVD
en PvdA niet verontrusten, ook al
had de laatste één dissident in de
gelederen,Jacques Monasch.‘De
referendumwet is duidelijk, daarin
staat dat de uitslag zo spoedig
mogelijk moet worden gevolgd’, zei
deze. Hij liet doorschemeren dat er
meer PvdA-Kamerleden tegen de
koers van het kabinet zouden zijn.
Namen noemde hij niet. De PvdA
liet vorige week weten dat het ka-
binet tot het zomerreces de tijd
krijgt voor onderhandelingen in
Brussel.Vallen de resultaten daar-
van tegen, dan sluiten VVD en
PvdA niet uit dat zij hun steun aan
het verdrag intrekken.

SP-motie verworpen

‘Slechts0,61procentvanEUzegtnee’
Ruttemoet inBrussel gehoorvindenvoorhetneevanhetOekraïne-referendum.Datgaat
nogeenheleklusworden.VerrewegdemeesteEuropeanenhebben immers jagezegd.

Jacques Monasch stemt als enige PvdA’er voor de motie ter intrekking van het Oekraïne-verdrag. Fractieleider Diederik Samsom (rechts) ziet het aan. Foto’s Dirk Hol / ANP
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