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‘Hij is erover gaan denken’. Premier Mark Rutte en de Europese Unie tijdens 

het kabinet-Rutte III 

 

Anjo Harryvan en Jan van der Harst1 

 

Toen Mark Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken (2002-2004) zijn eerste schreden in 

de Brusselse arena zette, vertrouwde hij de verzamelde Nederlandse ambtenaren en 

diplomaten openhartig toe: ‘Ik weet niets van die hele Europese Unie. En ik wil graag zo veel 

mogelijk leren’. De Nederlandse vertegenwoordigers bij de EU liet hij ook weten hoe ‘gaaf’ 

het was dat zij iedere dag opkwamen voor het Nederlandse belang. Zij kregen toen niet de 

indruk dat Rutte iets tegen de EU had. ‘Het was in Europa’, zei hij, ‘dat Nederland zijn geld 

verdiende’.2  

We zijn intussen vele jaren verder. Rutte leidt zijn derde kabinet en kent na tien jaar 

premierschap het klappen van de zweep in en buiten Brussel. Hij is na de Duitse 

Bondskanselier Angela Merkel en de Hongaarse premier Viktor Orbán de langst zittende 

regeringsleider in de Europese Raad en geldt als één van de meest invloedrijke leden van die 

Raad. Hij heeft in de tussenliggende tijd veel geleerd en ervaring opgedaan, sinds het prille 

begin als staatssecretaris tijdens het eerste kabinet-Balkenende. Toch is er ook veel 

hetzelfde gebleven. De noodzaak op te komen voor het Nederlandse belang en de 

overtuiging dat Nederland de EU nodig heeft voor zijn welbevinden zijn constanten 

gebleken in het Europese denken van de premier. Nederland verdient zijn geld in Europa. 

Daarin is niets veranderd, weet Rutte. 

Aanvankelijke scepsis 

Toch stond hij jaren lang bekend als iemand die niet veel op had met Europa. In het eerste 

kabinet-Rutte (2010-2012), gedoogd door de PVV, was hij eerder scepticus dan aanhanger 

van de Europese samenwerking. En ook daarna richtte hij zich aanvankelijk vooral op 

binnenlandse aangelegenheden. Dit tot grote ergernis van bijvoorbeeld partijgenote en 

Eurocommissaris Neelie Kroes, die vond dat Rutte en de VVD Europa te veel zagen als alleen 

een ‘markt en een kassa’. 3 Daar kon je je geld verdienen, maar verder moest Brussel zich 

met zo weinig mogelijk bemoeien, zo was de heersende opvatting. Nogal wat ingewijden 

constateerden dat het thema Europese integratie Rutte niet erg bezig hield en dat hij slechts 

‘halfslachtigheden’ over Europa debiteerde.4 In een boekje over de politicus Rutte, 

 
1 Wij zijn student-assistent Jan-Gijs van Dooren erkentelijk voor het vooronderzoek dat hij voor dit artikel heeft 
verricht. 
2 Petra de Koning, Mark Rutte (Leiden, 2020), 101. 
3 Idem, 104. 
4 Sheila Sitalsing, Mark. Portret van een premier (Amsterdam, 2016), 35. 



gepubliceerd in 2010, komt de term Europese Unie welgeteld één maal voor.5 Toen hij in 

2018 en 2019 drie speeches hield over Europa (waarover later meer), zeiden sommigen dan 

ook: ‘Rutte is er niet anders over gaan denken, hij is erover gaan denken’.6 Omdat hij zich 

persoonlijk zekerder was gaan voelen op het ingewikkelde Europese speelveld, maar ook en 

vooral omdat de wereld om hem heen niet langer dezelfde was.   

Turkije-deal en Brexit 

Twee gebeurtenissen waren daarbij in het bijzonder van belang, zich beide afspelend in het 

jaar voor het aantreden van het kabinet-Rutte III. Allereerst was er de migratiedeal met 

Turkije in maart 2016. De forse toestroom van vluchtelingen en migranten uit het Midden-

Oosten en Noord-Afrika vroeg om een antwoord van de Europese leiders, die te maken 

kregen met een steeds ongeruster wordende publieke opinie. Rutte en Merkel speelden van 

EU-zijde een beslissende rol in het beklinken van een ‘terugneem-overeenkomst’ met de 

Turkse regering. Ofschoon de afspraken nadien regelmatig geschonden werden en de relatie 

met de Turkse president Recep Erdogan steevast gespannen was, droeg de deal toch bij aan 

een substantiële afname van het aantal migranten in de EU. Ruttes prestige in de Europese 

Raad nam hierdoor zonder twijfel toe. Ook bevestigden de onderhandelingen met Turkije 

eens te meer de goede banden die hij had opgebouwd met Bondskanselier Merkel. De twee 

vertrouwden elkaar en trokken regelmatig gezamenlijk op tijdens de Europese toppen, 

zowel bij begrotingskwesties (die Noord tegenover Zuid plaatsten in de EU) als bij 

vraagstukken betreffende de rechtstaat (waarbij Oost tegenover West kwam te staan).   

Behalve de migratiedeal stond een flink deel van 2016 in het teken van de nasleep van het 

Britse lidmaatschapsreferendum in juni van dat jaar. De Brexit-beslissing van het Verenigd 

Koninkrijk had een ingrijpende invloed op het denken van Rutte over de noodzaak van 

Europese samenwerking. Als anglofiel, met een van jongs af aan grote fascinatie voor de 

politieke cultuur en debat-praktijken in het Britse Lagerhuis, was Rutte zeer teleurgesteld 

over de beslissing van het Verenigd Koninkrijk afscheid te nemen van de EU. Deze 

teleurstelling was vooral ingegeven door de verwachte nadelige effecten van Brexit voor de 

Nederlandse economie. Maar Rutte zag ook mogelijkheden, die hem noopten zijn 

handelwijze aan te passen. Volgens Rutte-biograaf Petra de Koning ging hij zich na het Britse 

referendum voorzichtiger uiten over Europa. Rutte hield plotseling op met het gebruik van 

termen als het dragen van een ‘geladen pistool in de zak’ tijdens EU-onderhandelingen – 

uitingen die hij in het verleden niet had geschuwd.7 Hij realiseerde zich dat Nederland door 

de Brexit zijn positie in de EU kon versterken, ja zelfs moest versterken. Nederland kon zich 

niet meer verschuilen achter de grote bondgenoot in de onderhandelingen over EU-

afdrachten, vrijhandel en concurrentie, en Atlantische invloeden op de Europese veiligheid. 

 
5 Martijn van der Kooij en Dirk van Harten, Mark Rutte. Alleen voor de politiek (Arnhem, 2010), 13. 
6 De Koning, Mark Rutte, 104 (cursivering door de auteurs). 
7 Idem, 106. 



Als aanvoerder van een middelgrote lidstaat met duidelijke voorkeuren voelde Rutte de 

drang zich sterker te profileren en het voortouw te nemen bij het smeden van allianties. Zo 

wierp Nederland zich in de Europese begrotingsdiscussies op als leider van de ‘zuinige vier’ 

(met Oostenrijk, Zweden en Finland) en als vormgever van de Hanzeliga, een 

samenwerkingsverbond van Noord-Europese landen op het gebied van handel en financiën. 

Deze Nederlandse profilering was vooral mogelijk geworden door de persoonlijke inbreng 

van Rutte, die in de loop der jaren ervarener, bekender en geslepener was geworden op het 

Europese toneel.8 

Drie speeches 

De profileringsdrang manifesteerde zich in drie grote speeches die Rutte binnen een periode 

van een jaar hield over Europa: in Berlijn (maart 2018), Straatsburg (juni 2018) en Zürich 

(februari 2019).9 Vooral de Straatsburgse speech voor het Europees Parlement viel op door 

de warme woorden die Rutte aan de EU wijdde. De Telegraaf sprak zelfs van een 

‘liefdesverklaring aan Europa’.10 Rutte bekende daar dat hij de Europese samenwerking in 

de loop der jaren anders was gaan bekijken. Natuurlijk, de EU bracht welvaart en 

economische vooruitgang voor de lidstaten, maar zij was daarnaast minstens zo belangrijk 

als verzekeraar van ‘veiligheid, stabiliteit en rechtstaat’. Ook was het machtsevenwicht in de 

wereld aan het verschuiven. Zelfs op de Verenigde Staten, onder president Donald Trump, 

kon Europa niet meer automatisch rekenen. Maar de EU-landen hadden in elk geval elkaar 

nog, aldus Rutte: ‘Eenheid definieert ons vermogen om te handelen’. Dat de Britten uit de 

Unie traden vond hij ‘betreurenswaardig’, maar de overige lidstaten waren daardoor nog 

sterker het belang van onderlinge samenwerking gaan inzien.11 In zijn Churchill-lezing in 

Zürich spoorde Rutte de EU aan om een plek op te eisen naast machtsblokken als China en 

de VS en meer taken op zich te nemen. Deze ondersteuning van het streven naar een 

geopolitieke rol voor Europa was mede ingegeven door Ruttes frustratie over het zich al 

jaren traag voortslepende MH-17 dossier, betrekking hebbend op het in juli 2014 door pro-

Russische separatisten boven Oekraïne neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines met 

193 Nederlandse inzittenden aan boord. Rutte wist maar al te goed dat hij in EU-verband 

een krachtiger vuist kon maken tegen het weerspannige Rusland van president Vladimir 

Poetin dan Nederland in zijn eentje vermocht.  

Toegegeven, Rutte vond nog steeds dat er van alles beter kon in de EU: de Europese 

begroting moest kleiner worden, welvarende landen dienden ‘niet onevenredig’ veel meer 

te betalen en zwak presterende lidstaten moesten eerst via interne hervormingen hun eigen 

 
8 Idem, 106-107. 
9 Respectievelijk ‘Underpromise and overdeliver. Fulfilling the promise of Europe’, Bertelsmann-Stiftung, 
Berlijn, 2 maart 2018; ‘A deal is a deal. A Union of rules in an unruly world‘, Europees Parlement, Straatsburg, 
13 juni 2018; en ‘The EU. From the power of principles towards principles and power ‘, Churchill-lezing, 
Universiteit van Zürich, 13 februari 2019. 
10 Ruud Mikkers, ‘Wereldorde onder druk. Rutte vol voor de EU’, in: De Telegraaf, 13 juni 2018, geciteerd in De 
Koning, Mark Rutte, 108. 
11 De Koning, Mark Rutte, 109. 



economie op orde brengen alvorens in Europa hun hand op te houden. De Unie moest 

bovendien minder beloven en beter presteren, en gemaakte afspraken dienden te worden 

nageleefd (‘a deal is a deal’). Maar daartegenover sprak Rutte verscheidene malen over het 

belang van een Unie van gedeelde normen en waarden, met lidstaten die zich niet alleen op 

materieel gebied tot elkaar verhielden. Zijn pleidooi voor een Europese 

waardengemeenschap week nogal af van de exclusieve focus op ‘markt en kassa’, waar we 

in het begin van dit artikel over schreven.  

Niet iedereen vond dit vooruitgang. Publicist Gerry van der List, voormalig medewerker van 

de aan de VVD gelieerde Teldersstichting, schreef dat Ruttes pleidooien voor een 

waardengemeenschap en een geopolitieke rol voor Europa ‘wel eens bevreemding’ wekten, 

vooral in eigen politieke kring. Refererend aan Ruttes toespraak voor het Europees 

Parlement gaf Van der List toe dat het normaal was dat premiers zich in Europa eurofieler 

toonden dan in het nationale parlement. Maar wat Rutte deed was toch wel opmerkelijk: 

‘Het klonk allemaal heel anders dan de uitlatingen waarmee Frits Bolkestein zich in de jaren 

negentig als euroscepticus profileerde’. Bovendien, zo voegde Van der List eraan toe, ‘heeft 

de premier in Brussel de reputatie van een soepele man die als puntje bij paaltje komt toch 

praktisch nooit een spaak tussen de Europese wielen durft te steken’.12 ’Thuis kritisch over 

Europa. In Europa best Europees’, vatte NRC-journalist Menno Hurenkamp de 

spanningsrelatie samen.13 

Brussel of Den Haag? 

Nogal wat waarnemers vroegen zich af: vanwaar die plotselinge profileringsdrang van 

Rutte? Doet hij dit puur om de Nederlandse Europa-strategie uitgebreid voor het voetlicht 

te brengen of zijn er andere, meer persoonlijke motieven in het spel? Zijn redevoeringen in 

Berlijn, Straatsburg en Zürich vonden plaats juist in een periode dat de discussie gestart was 

over de opvolging van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie en van 

Donald Tusk als voorzitter van de Europese Raad. Rutte werd vooral in verband gebracht 

met deze tweede functie. Zou hij als ervaringsdeskundige in de Europese Raad niet bij 

uitstek geschikt zijn om deze instelling te gaan leiden? En was hij na bijna een decennium 

premierschap in Nederland niet toe aan iets anders? 

Nederlandse bronnen benadrukken dat Rutte het zeker had kunnen worden als hij gewild 

had, maar dat hij er eigenlijk geen zin in had.14 Hij was geschikt voor de functie van 

Raadsvoorzitter, maar hij wilde premier blijven. De Koning schrijft dat Rutte in kleine kring 

het EU-voorzitterschap een ‘deeltijdbaan’ had genoemd, een klus voor maximaal twee 

dagen per week, en dus niet uitdagend genoeg. Maar, zo vervolgt De Koning, doordat 

iedereen over zijn kandidatuur praatte was er in elk geval veel aandacht voor zijn ideeën die 

 
12 Gerry van der List, Liberale lessen. Macht en onmacht van de VVD (Amsterdam, 2019), 92-93. 
13 Menno Hurenkamp, ‘Een goede herder loopt achter de kudde’, in: NRC Handelsblad, 16 oktober 2020. 
14 Zie bijvoorbeeld De Koning, Mark Rutte, 111; Stéphane Alonso en Clara van de Wiel, ‘Rutte in Europa. Naar 
Brussel in een hoody ‘, in: NRC Handelsblad, 3-4 oktober 2020. 



in de redevoeringen naar voren kwamen.15 De journalisten Stéphane Alonso en Clara van de 

Wiel constateren: ‘ [Rutte] is te veel gesteld op zijn leven in Nederland. In spijkerbroek naar 

het Catshuis, op de fiets naar het torentje, de tas nonchalant over het stuur geslingerd – en 

altijd weer die smakelijke verbazing van de internationale pers hierover. In Brussel is de 

politieke cultuur stijver’.16  

Er zit ongetwijfeld veel waars in deze constateringen. Het is inderdaad de vraag of Rutte, 

getrouwd met zijn Haagse rituelen, gelukkig was geworden in Brussel. Toch kan men zich 

afvragen of zijn benoeming wel zo’n opgelegd pandoer was, of hij inderdaad eerste man van 

de Europese Raad was geworden als hij zich had gekandideerd, zoals de Nederlandse media 

suggereerden. Rutte staat in Brussel bekend als charmant en succesvol, een ‘Macher’, een 

vaardig debater en een vindingrijke onderhandelaar. Bovendien wekt hij sympathie en 

bewondering in Europa omdat hij een mogelijk EU-vijandige binnenlandse machtsgreep 

door populistische partijen tot op heden glansrijk heeft weten te weerstaan.17 Maar hij 

roept ook weerstand op. Tijdens een discussie over EU-uitbreiding in 2019 wist Rutte 

aandacht te trekken toen hij zich in het bijzijn van de premiers van Bulgarije en Roemenië 

liet ontvallen dat de toetreding van beide landen achteraf gezien ‘een vergissing’ was. Rutte 

bood snel zijn excuses aan, maar een nare nasmaak bleef.18 In Zuid-Europese landen heeft 

de Nederlandse premier de bijnaam Mr. No gekregen vanwege zijn onophoudelijke acties 

tegen uitbreiding van de meerjarenbegroting en tegen overdrachten van Noord naar Zuid in 

de vorm van een ‘Europese transfer-unie’.19 Kortom, Rutte heeft bepaald niet alleen maar 

vrienden gemaakt in Europa. Zijn benoeming had bovendien kunnen stuiten op een veto van 

de premiers van Polen en Hongarije, die zich al enige tijd ergerden aan Ruttes felle ageren 

tegen de verwaarlozing van de rechtstaat en de verspreiding van corruptie in beide landen. 

EU-kenner Peter Ludlow is van mening dat Rutte in zekere zin een buitenstaander is 

gebleven. ‘Rutte is iemand die je niet kunt negeren, en van wie je zeker moet weten dat hij 

iets niet blokkeert. Maar zijn opstelling gaat uit van het negatieve, zonder visie op hoe het 

wel zou moeten zijn’.20   

Bij die laatste uitspraak kan men trouwens vraagtekens plaatsen. Ruttes drie redevoeringen 

hebben wel degelijk een beeld opgeleverd van hoe hij in Europa staat en wat hij met Europa 

wil. Waar het vroeger alleen om het Europa van de markt ging, gaat het nu ook om Europa 

als waardengemeenschap, die moet ingrijpen als de onafhankelijkheid van media en 

rechtspraak in sommige Oost-Europese landen in het geding is. Europa doet er wel degelijk 

 
15 De Koning, Mark Rutte, 110-113. 
16 Alonso en Van de Wiel, ‘Rutte naar Europa’. 
17 Naomi O’Leary, ‘Mark Rutte, North’s quiet rebel’, in: Politico, 8 juni 2018, zie: www.politico.eu/article/mark-
rutte-quiet-rebel-of-the-north-eu-netherlands; Benjamin Dodman, ‘Dutch PM Mark Rutte, the thrifty europhile 
holding Europe hostage’, in: France 24.com, 20 juli 2020, zie: www.france24.com/en/20200720-dutch-pm-
mark-rutte-the-thrifty-europhile-holding-europe-hostage.  
18 Alonso en Van de Wiel, ‘Rutte naar Europa’. 
19 Idem. 
20 Geciteerd in Alonso en Van de Wiel, ‘Rutte naar Europa’. 



toe, maar voor Rutte niet in emotionele zin en er zijn grenzen aan de toe te kennen 

bevoegdheden. De EU moet vooral datgene doen wat de lidstaten zelf niet kunnen.   

Tot besluit 

Het lijdt geen twijfel dat Ruttes denken over Europa en de betekenis van de Europese 

integratie zich heeft verdiept. Hij beschikt nu voorbij zijn pragmatisme over een Europese 

visie, een ideologie, zelfs een beeld van Europa zoals dat zich zou moeten ontwikkelen. 

Historicus Jan Drentje evenwel meent dat Ruttes Europa-visie bovenal procesmatig 

georiënteerd is: regeren als de kunst van het accommoderen; het zoeken en vinden van 

oplossingen. Waarbij burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich zo vrij 

mogelijk moeten kunnen uiten en onderling verkeren. De staat – of dat nu de Nederlandse 

staat of de Europese regionale staat betreft – heeft een beschermende functie. In zijn 

antwoord op Kamervragen van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak sprak Rutte over de 

staat als ‘schild voor de zwakkeren’ en als marktmeester die zorgt dat in het economisch 

verkeer het publieke belang recht gedaan wordt. Maar tevens over het imperatief van een 

voortdurende politieke discussie of een gerechtvaardigd belang inderdaad noopt tot 

inschakelen van de Nederlandse of Europese politeia. Overheidsingrijpen als een optie die 

dient te worden afgewogen tegen keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de 

burgers en overige maatschappelijke actoren.  

Met andere woorden, het heeft er alle schijn van dat Rutte het Nederlandse poldermodel 

projecteert op Europa. Hij benadrukt de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg, het 

nationale pensioenstelsel en de inrichting van de sociale zekerheid als ‘de beste ter wereld’. 

Maar dat alles moet wel betaald worden en daarom ‘heb je in zo’n land een sterk 

bedrijfsleven nodig dat in staat is in grote vrijheid te ondernemen’. Het zijn de 

polderakkoorden tussen de overheid en de sociale partners die de BV Nederland de buffers 

hebben verschaft om in weerwil van de coronacrisis economie en samenleving draaiende te 

houden. Zo is de Europese visie van Rutte er een die in Nederland niet opvalt, omdat ze in 

haar pragmatische procesmatigheid op nationaal niveau als een vanzelfsprekendheid geldt. 

In Europa zijn de discussies over de verhoudingen tussen staat en markt, over de kwaliteit 

van het openbaar bestuur, over het belang van dialoog tussen sociale partners, minder of 

anders uitgekristalliseerd. Een minister-president die op de fiets komt aanrijden, dan wel 

zich in een stokoude Saab voortbeweegt en ook anderszins lak heeft aan luxe en bij dit alles 

er niet kien op was om president van Europa te worden, dat wekt elders in Europa 

verwondering.21 Dat deed ook zijn uithalen naar de illiberale regeringsleiders in Midden- en 

Oost-Europa: ‘Verschrikkelijk’ noemde hij in november 2020 in de Tweede Kamer zijn 

Hongaarse ambtgenoot Orbán. Twee maanden eerder sprak hij over de mogelijkheid van 

een heroprichting van de Europese Unie. Zonder Polen en Hongarije, wel te verstaan.22 

 
21 Jan Drentje, ‘Het is niet dat Rutte geen visie heeft. Die valt alleen niet op’, in: NRC Handelsblad, 13 oktober 
2020. 
22 Stéphane Alonso, ‘Europese ruzie komt Rutte niet slecht uit’, in: NRC Handelsblad, 9 december 2020. 



Ruttes harde lijn tegen de leiders van de illiberale democratieën in Europa betaalde zich uit 

ten tijde van de onderhandelingen in december 2020 over de Europese meerjarenbegroting, 

het coronaherstelfonds van 750 miljard en de EU-rechtstaattoets, die verder 

democratieverval in lidstaten een halt moet toeroepen. Het belang van de Europese 

begroting voor de zondige lidstaten werd daarbij als hefboom gebruikt om de 

rechtstaattoets door alle Europese landen aanvaard te krijgen; precies het omgekeerde van 

wat de Hongaarse en Poolse regeringen zich voorgesteld hadden. Ze kozen daarmee eieren 

voor hun geld. Niet dat de Nederlandse opvattingen op zich beslissend waren, maar Ruttes 

scherpe koers stelde de Duitse regering in staat het eigen compromisvoorstel als een 

middenstandpunt te presenteren. Rutte toonde zich verheugd over het resultaat. ‘Echt 

historisch’ noemde hij de nieuwe rechtstaattoets.23 

De Brusselse analist Jan Werts constateert dat de visie van Rutte ook in 2020 overeind is 

gebleven: ‘Nog steeds blijft hij met vooral een economische bril naar de EU kijken. Hij ziet 

weinig in een politieke unie met een Europees leger, Europese belasting en Europese 

grensbewaking.’24 Weliswaar moest de minister-president voor het coronaherstelfonds de 

noviteit van gemeenschappelijke schuldverplichtingen van de EU-lidstaten slikken, maar dat 

was een voorwaarde om dat fonds tenminste ten dele met leningen in te richten, en niet in 

zijn geheel te laten bestaan uit giften. Werts kwalificeert Rutte als ‘de sterkste 

regeringsleider die Nederland in de Europese Raad heeft gehad’.25  

 
23 Clara van de Wiel, ‘Rutte noemt nieuwe rechtstaattoets van EU “echt historisch”’, in: NRC Handelsblad, 11 
december 2020; Rutger van der Hoeven, ‘Inleidende beschietingen’, in: De Groene Amsterdammer, 10 
december 2020. 
24 Jan Werts, ‘Mark Rutte in de Europese Raad: Nederlandse invloed groter dan ooit’, in: de Hofvijver, nr. 114, 
21 december 2020. 
25 Ibidem.  


