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Resumo: O Código de Relacións Interadministrativas foi lanzado en 2004 para rexer a estreita 
cooperación entre as autoridades centrais e subnacionais dos Países Baixos. Esta forma de coo-
peración multinivel forma parte do chamado modelo ‘ polder ‘ dos Países Baixos. Desde 2007 
tamén se ocupa das relacións interadministrativas holandesas sobre asuntos comunitarios. Este 
artigo ofrece unha perspectiva dun profesional sobre como cooperan as autoridades holandesas 
centrais, locais e rexionais nos Países Baixos e en Bruxelas nos asuntos da UE.
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Resumen: El Código de Relaciones Interadministrativas se lanzó en 2004 para regir la estrecha 
cooperación entre las autoridades centrales y subnacionales de los Países Bajos. Esta forma de 
cooperación multinivel es parte del llamado modelo ‘pólder’ de los Países Bajos. Desde 2007 
también se ocupa de las relaciones interadministrativas holandesas en asuntos de la UE. Este 
artículo proporciona la perspectiva de un profesional sobre cómo las autoridades centrales, 
locales y regionales holandesas cooperan en los Países Bajos y en Bruselas en los asuntos de la 
UE.
Palabras Clave: Países Bajos, polderen, Unión Europea, Subsidiariedad

Abstract: The Code of Inter-Administrative Relations was launched in 2004 to govern the 
close cooperation between central and subnational authorities of the Netherlands. This form 
of multilevel cooperation is part of the so-called ‘polder’ model of the Netherands. Since 2007 
it also deals with Dutch inter-administrative relations on EU affairs. This article provides a 
practitioner’s perspective on how central, local and regional Dutch authorities cooperate in the 
Netherlands and in Brussels on EU affairs.
Keywords: Netherlands, polderen, European Union, Subsidiarity

1. Introdución

A estreita cooperación entre o goberno central e as autoridades descentralizadas dos 
Países Baixos baséase nunha longa tradición holandesa que se chama ‘polderen’, un verbo ba-
seado no substantivo polder. Esta estreita cooperación formalízase nun Código de Relacións 
Interadministrativas, que existe desde 2004, pero que se renovará a finais de 2021. Desde 2007 
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este código contén tamén un artigo sobre asuntos europeos. Dese xeito, a tradición holandesa 
de “polderen” tamén se incorpora ás relacións interadministrativas holandesas sobre asuntos 
da UE.

En 2004 lanzouse nos Países Baixos o Código de Relacións Interadministrativas. Este 
código determina como cooperan os gobernos central, rexional (provincias) e locais (concellos) 
na preparación e implementación de novas lexislacións e políticas. O código é tamén o punto 
de partida das relacións financeiras entre as distintas capas gobernamentais. O Código é unha 
especie de enfoque formal da forma típica de cooperación holandesa: pólderen. Isto podería 
describirse como unha forma de estreita cooperación entre todas as partes implicadas na que un 
enfoque e unha posición comúns son o obxectivo final. Desde 2007 os asuntos europeos forman 
parte do Código. Isto levou a unha nova forma de cooperación do goberno central, rexional e 
local dos Países Baixos sobre a nova lexislación e políticas da UE, na que unha posición común 
holandesa é o obxectivo, pero tamén garante o dereito ás provincias e municipios (individuais) 
a representar. os seus propios intereses en Bruxelas e Estrasburgo.

2. O xeito holandés: polderen

Os Países Baixos son coñecidos pola súa recuperación de terras ao mar. Este novo terreo 
chámase ‘polder’: terreo que foi drenado e rodeado de diques para reter a auga circundante. 
A palabra foi transformada nun verbo: polderen. Para “gañar” esta terra da auga, a xente tiña 
que cooperar estreitamente e poñerse de acordo sobre todos os pasos necesarios para drenar a 
terra. Hoxe, nos Países Baixos ‘devolvemos terra á auga’ para recuperar a natureza ou darlle 
máis espazo á auga para evitar inundacións en caso de mareas vivas, ou dispor de auga para o 
consumo e a agricultura en caso de seca. O pobo holandés deixou de polderen no que se refire 
á recuperación de terras, pero o verbo aínda se usa doutro xeito.

Hoxe, polderen (ou o ‘modelo polder’) é usado polos políticos e os medios de comunica-
ción para describir a forma en que o goberno, os interlocutores sociais e os asesores especiais 
ou expertos tratan de atopar un acordo común mediante negociacións (longas). Polo tanto, o 
‘polder’ ten hoxe dúas definicións nos Países Baixos: a terra recuperada e a cooperación entre 
goberno, interlocutores sociais e expertos. Esta é unha característica definitoria do modelo ho-
landés (Keman, 2006) O verbo polderen é cada vez máis como a descrición de como o goberno, 
os interlocutores sociais e os expertos negocian, xa que a recuperación de terras está a ser algo 
do pasado1. Despois de todo, o termo clásico da ciencia política da democracia consociacional 
foi acuñado por Lijphart (2004) pensando nos seus Países Baixos natal.

En 2019, o goberno central holandés chegou a un acordo cos interlocutores sociais sobre 
un sistema de pensións recalibrado despois de case unha década de varias roldas de negocia-
cións. O obxectivo era atopar un acordo que fose aceptable para todas as partes implicadas 
(goberno nacional, empresarios, sindicatos e Consello Económico e Social) e que durase moitos 
anos. Durante os anos no parlamento nacional e na prensa plantexouse varias veces a pregunta 

1 Ou polo menos nos Países Baixos, xa que algunhas empresas holandesas especializadas aínda están a recuperar terras en todo 
o mundo.
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de se o goberno central non debía tomar unha decisión sen un acordo negociado cos interlo-
cutores sociais, pero o goberno non quixo chegar tan lonxe e contou co ‘polder’ do goberno 
e interlocutores sociais, para atopar unha solución definitiva. Cando se conseguiu o acordo 
a prensa mencionou que “o pólder foi o maior vencedor da discusión sobre as pensións” (De 
Volkskrant, 2009).

3. Un código de relacións interadministrativas

En certo modo poderíase dicir que as relacións interadministrativas nos Países Baixos 
tamén son produto do pólder. A forma holandesa de goberno multinivel ten a súa orixe na forma 
en que se reclamaron as terras. Os Países Baixos son un estado descentralizado. Oficialmente, 
os Países Baixos teñen o sistema de coadministración. Isto inclúe o deber dos gobernos locais e 
autonómicos de cooperar na aplicación das normas do goberno superior. Por exemplo, un con-
cello debe axudar na aplicación da lei de seguridade social se unha persoa reúne os requisitos 
para iso segundo o goberno central. Non obstante, é de sentido común que o goberno central 
traballe estreitamente coas outras capas gobernamentais no desenvolvemento de políticas e na 
elaboración de novas leis.

Segundo a constitución dos Países Baixos hai tres capas gobernamentais: goberno na-
cional, (12) provincias e (352) municipios. Ademais das provincias e concellos existen xuntas 
de auga. Trátase das autoridades rexionais responsables da xestión da auga. Pódese dicir que 
estas xuntas de augas son o resultado administrativo definitivo do ‘polder’ (Hendriks & Schaap, 
2011).

Pero isto di pouco sobre as relacións existentes entre as diferentes capas administrativas 
e as responsabilidades destas capas, que se desenvolveron ao longo de moitos séculos ata a súa 
forma actual. O goberno central, as provincias, os concellos e as administracións de augas teñen 
a responsabilidade conxunta do bo goberno dos Países Baixos. As autoridades descentralizadas 
recoñecen que cada unha ten a súa propia responsabilidade e que as eleccións que toman con 
respecto ás consecuencias políticas e de aplicación pode ter para as responsabilidades doutros 
gobernos. É necesaria unha boa interacción entre o goberno central, as provincias, os concellos 
e as administracións hidráulicas para acadar obxectivos comúns, facer fronte aos problemas da 
sociedade holandesa e realizar as ambicións (comúns). Para estruturar esta interacción, o go-
berno central, a Asociación de Provincias Holandesas (IPO) e a Asociación de Municipios dos 
Países Baixos (VNG) desenvolveron un Código para as relacións interadministrativas (despois 
deste: o Código). O primeiro Código foi presentado polo Ministerio holandés de Interior e Re-
lacións do Reino en novembro de 2004 (Goberno holandés, 2013a). De feito, o primeiro Código 
foi unha resposta ao temor de provincias e concellos a que o goberno central quixese centralizar 
competencias. O Código foi modificado varias veces. Hoxe, a versión de 2013 é valiosa, aínda 
que o goberno central, IPO e VNG están a traballar xuntos nunha versión actualizada, que de-
bería presentarse antes de finais de 2021.

O Código baséase en tres premisas: un enfoque orientado aos problemas, unha clara di-
visión de responsabilidades e tarefas e liberdade de políticas para as autoridades descentraliza-
das. Un enfoque orientado aos problemas significa que son os problemas sociais os que propor-
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cionan o punto de partida da cooperación. O Código baséase nunha actitude interadministrativa 
que obriga a todas as autoridades. Esta actitude caracterízase por entender que o problema é 
a cuestión central, non a propia autoridade. O problema é entón resolto pola autoridade máis 
adecuada. O Goberno central non interfire, por exemplo, nos asuntos que atinxen á autonomía 
dunha provincia de concello. Cando se trate de responsabilidade conxunta, a inxerencia do go-
berno central será o máis limitada posible. Este enfoque podería describirse como unha forma 
de traballar segundo o Principio de Subsidiariedade, un dos principios básicos da UE sobre 
o que o Goberno holandés estivo particularmente interesado en promover, especialmente na 
última década (Goberno holandés, 2013a; 2013b; 2013c; 2013d; Pazos Vidal, 2019; Blockmans 
et al. 2014).

O enfoque orientado ao problema ten lugar no contexto do concepto xeral de “liberdade 
política”. Este concepto subliña claramente as oportunidades que teñen as provincias e conce-
llos para formular as súas propias políticas (como a política de seguridade e o desenvolvemento 
económico rexional) ou con moi pouca liberdade de políticas (como a Lei Electoral). Neste 
enfoque orientado ao problema, a énfase pasa do proceso ao resultado. Dirixir o proceso vai 
vincularse con isto, porque as provincias e os concellos poden acadar resultados á súa manei-
ra. A supervisión vertical é limitada e a implementación das políticas faise máis importante. 
O obxectivo é retrasar o número de normas, así como a gobernanza conxunta detallada e o 
número de subvencións específicas. (Ministerio do Interior e Relacións do Reino, 2005:7; Ste-
unenberg et al., 2015).

O Código inclúe non só acordos sobre a distribución de tarefas e a forma de cooperación 
das capas gobernamentais, senón tamén sobre as relacións financeiras. O punto de partida das 
relacións financeiras é que a rendición de contas é coherente coa división de responsabilidades 
entre o goberno central, as provincias e os concellos: os acordos financeiros seguen os acordos 
administrativos. Dedúcese que, segundo as autoridades, a dirección do rendemento con sanción 
financeira só pode realizarse con subvencións específicas2.

O tema central son os problemas sociais; en base a isto repártense as responsabilidades. 
Isto garante que todas as autoridades poidan rendir mellor individualmente; co resultado de que 
a sociedade no seu conxunto se beneficie. Esta é, en resumo, a visión das relacións interadmi-
nistrativas nos Países Baixos que constitúe as bases do Código de relacións interadministra-
tivas. As relacións financeiras tamén encaixan neste enfoque: quen realiza unha tarefa, debe 
contar coa necesaria e necesaria flexibilidade orzamentaria. Non obstante, en marzo de 2021 a 
VNG tivo que invocar a arbitraxe dunha comisión especial sobre un gran déficit financeiro nos 
concellos de atención á mocidade. Este comité especial decidiu que o Goberno central compen-
sase aos concellos, xa que non estaban previstos con orzamento suficiente para executar unha 
nova tarefa legal. Partindo dos principios do Código, o Goberno central aceptou o xuízo da co-
misión especial e compensou en gran medida o déficit financeiro dos concellos para 2021. Para 
unha solución estrutural ao déficit financeiro na atención á mocidade, o novo Goberno central 
ten que tomar unha decisión. 

2 Ibídem, páx. 9.
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4. Polderen nunha perspectiva europea

Desde 2007 a Unión Europea está integrada no Código. Segundo o artigo 9 do Código, o 
principio básico é que os acordos cos entes locais e rexionais sobre expedientes nacionais tamén 
se aplican mutatis mutandis aos expedientes europeos. O motivo para introducir un artigo sobre 
a UE no Código foi dobre: en primeiro lugar, “Europa” foi cada vez máis común a nivel local e 
rexional. Políticos e funcionarios de provincias, concellos e consellos de augas experimentaron 
a influencia da UE na súa práctica diaria. Isto creou a conciencia de que deberían participar 
máis na preparación, aplicación e avaliación da lexislación e políticas da UE. Pero, en segundo 
lugar, o goberno central quería mellorar a súa posición no proceso de toma de decisións da UE, 
o ámbito de Bruxelas, xa que a súa influencia diminuíu debido á ampliación da UE cos Estados 
membros de Europa Central e Oriental. Os ministerios buscaban máis aportacións estratéxicas 
e técnicas para as negociacións nos Grupos de Traballo do Consello e no COREPER3. Esta en-
trada debería proceder, entre outras, de provincias e concellos (Goberno holandés, 2018).

A pregunta fundamental está aquí: cal é a influencia da lexislación europea regular na 
posición das autoridades descentralizadas? De acordo co principio de subsidiariedade, a UE só 
actuará se e na medida en que determinados obxectivos non poidan ser alcanzados polos Esta-
dos membros a nivel central, rexional ou local (art. 5 do Tratado da Unión Europea). Segundo 
este principio o nivel administrativo máis próximo ao cidadán debe ser o punto de partida para 
a asignación e execución das tarefas, salvo que non sexa efectivo ou práctico. Ademais da opi-
nión do goberno central holandés na fase preparatoria sobre se se debe acometer unha proposta 
política a nivel da UE ou dos Estados membros, o goberno central tamén terá en conta nesta 
fase expresamente na posición holandesa as opinións das provincias e municipios sobre calque-
ra consecuencia (de aplicación) para o seu nivel administrativo. Por iso, o artigo 9 do Código 
establece que o Goberno central consultará ás provincias e concellos na fase de elaboración das 
políticas coa maior antelación posible para avaliar as novas intencións políticas e lexislativas 
europeas que teñan consecuencias administrativas e financeiras para as provincias e concellos. 
Neste sentido, a redución das cargas administrativas orixinadas da UE foi unha pedra angular 
da influencia da UE sobre o goberno nacional (e local) holandés, en particular en torno á nova 
axenda da UE para unha mellor regulación e que estivo moi marcada a partir do modelo domés-
tico holandés (ACTAL, 2013; Voermans, 2016). Incluso o “Pacto de Amsterdam” (Presidencia 
holandesa da UE, 2016) que relanzaba unha nova axenda urbana da UE, unha das principais 
prioridades da Presidencia da UE dos Países Baixos de 2016, está a conseguir esencialmente 
unha mellor regulación, é dicir, reducindo a carga da UE para as cidades (Goberno holandés, 
2015; Holandés). Presidencia da UE, 2015a).

O instrumento principal e formal para a consulta é o Grupo de Traballo de Avaliación de 
Propostas de Novas Comisións (Beoordeling Nova Commissievoorstellen (BNC)). Cada nova 
proposta da Comisión Europea recibe ás poucas semanas da presentación pola Comisión unha 
valoración por parte do Grupo de Traballo sobre varios aspectos: política, finanzas, subsidiarie-
dade, etc. As dúas asociacións (IPO para as provincias e VNG para os concellos) Son membros 

3 COREPER: Comité des Représentants Permanents. O comité de embaixadores na UE dos Estados membros.
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numerarios do grupo de traballo e poden presentar a súa opinión na medida en que unha propos-
ta da Comisión inflúa na posición das provincias dos concellos. A valoración final é aprobada 
polo goberno central e enviada ao Parlamento Nacional Holandés, finalmente, nun prazo de seis 
semanas. Unha apreciación aprobada, unha ficha BNC, é a posición oficial de partida dos Países 
Baixos para as negociacións no Consello (Goberno holandés, 2014).

Para cubrir o proceso de toma de decisións en Bruxelas (e Estrasburgo) os ministerios 
poden establecer grupos de traballo especiais. Estes grupos especiais de traballo están forma-
dos por funcionarios de cada consellería na medida en que a proposta sexa relevante para un 
ministerio. O IPO e VNG, e no caso de que se trate de xestión da auga ou algún financiamento 
da UE, a Unión de Xuntas de Augas, pode unirse a estes grupos de traballo no caso de que a pro-
posta da Comisión ou a iniciativa política afecte ás políticas rexionais e locais (Simons, 2017). 
Podemos distinguir dous tipos de grupos de traballo: grupos de traballo temporais centrados 
nunha proposta específica da Comisión, por exemplo unha nova directiva ou un conxunto de 
propostas, e grupos de traballo estruturais que abarcan todas as novas iniciativas da Comisión 
nun determinado ámbito político.

Os grupos de traballo temporais preparan as reunións do Grupo de Traballo do Conse-
llo, seguen o proceso de toma de decisións no Parlamento Europeo e, ás veces, preparan xa a 
aplicación da proposta da Comisión nos Países Baixos. De feito, para os Fondos Estruturais e de 
Investimento Europeos (EIE), o grupo de traballo especial adoita comezar xa antes de que a Co-
misión presente as súas propostas para influír nestas. Este grupo de traballo especial presentou 
xa algúns documentos de posición cunha visión común sobre (o futuro da) política de cohesión 
da UE. Esta é unha situación bastante particular xa que a opinión oficial dos Países Baixos é 
que os fondos EIE deberían concentrarse nas rexións menos desenvolvidas da UE e non nas 
rexións máis desenvolvidas como os Países Baixos. Non obstante, dado que os Países Baixos 
tamén poden recibir un sobre nacional dos Fondos EIE, o grupo de traballo especial trata de 
influír nas propostas da Comisión no que atinxe á normativa EIE. Os aspectos orzamentarios 
son competencia exclusiva do Ministerio de Facenda (Pazos Vidal, 2018).

Os grupos de traballo teñen diferentes denominacións, segundo o ministerio que es-
tableza o grupo de traballo. En canto aos grupos de traballo temporais podemos distinguir: 
Interbestuurlijke Dossierteam (IBDT, Equipo de Dossier Interadministrativo do Ministerio de 
Infraestruturas e Augas) ou Interbestuurlijke Werkgroep (IBW, Grupo de Traballo Interadmi-
nistrativo do Ministerio de Asuntos Económicos e Clima).

Os equipos de expedientes interadministrativos (IBDT) reúnen ao goberno nacional e ás 
asociacións nacionais de municipios (VNG) e provincias (IPO). Os equipos de Dossier avalían 
e formulan a política nacional e comunitaria en termos de subsidiariedade, impacto financeiro e 
social, carga administrativa e impacto sobre as empresas e o medio ambiente (Goedings, 2010). 
Hai uns vinte Equipos de Dossier, trece deles específicos da UE. En temas da UE, IPO e VNG 
participan no grupo de traballo de coordinación nacional que prepara as primeiras posicións 
holandesas para o COREPER (reunión de embaixadores antes do Consello de Ministros) e os 
grupos de traballo do Consello (reunións semanais), así como en o grupo nacional de expertos 
en dereito da UE (Goedings, 2010) A reunión mensual ministerial-goberno local (EOBB) foi 
establecida polo ministro de Administracións Públicas para ofrecer unha plataforma práctica 
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para garantir a cooperación entre axencias “Europa e os gobernos locais” (Pazos Vidal), 2019).
Os grupos de traballo estruturais son: Interdepartamental Staatssteunoverleg (ISO, Gru-

po de Traballo Interministerial sobre Axudas Estatales), Breed Handelsberaad (BHB, Consello 
de Comercio Amplo do Ministerio de Asuntos Exteriores), Grupo de Traballo sobre unha Me-
llor Regulación do Ministerio de Asuntos Económicos e Clima e a Taskforce Europese Agenda 
Stad (Taskforce Axenda Urbana para a UE do Ministerio do Interior e Relacións do Reino). Para 
os expedientes sobre dixitalización (p. ex. Lei de servizos dixitais, Lei de gobernanza de datos, 
Lei de intelixencia artificial) non hai ata hoxe un grupo especial de traballo estrutural. Estes 
expedientes son discutidos nun grupo de traballo estrutural sobre dixitalización que abrangue 
todos os aspectos da axenda dixital a nivel comunitario, nacional e local.

Dado que os municipios dos Países Baixos únense en redes semi-formais (G4 para as 
cidades máis grandes dos Países Baixos4, G40 para as cidades medianas (>100.000 habitantes), 
M50 para municipios de tamaño medio e P10 para municipios rurais), algúns ministerios in-
vitan ademais das asociacións a representantes destas redes, especialmente G4 e G40. Para a 
VNG, a mancomunidade de concellos, esta é unha nova realidade que propiciou unha estreita(r) 
cooperación con estas redes.

Para a coordinación xeral dos asuntos comunitarios e as autoridades descentralizadas, 
o Ministerio do Interior e Relacións do Reino, o ‘Ministerio nai’ das provincias e concellos, 
estableceu un grupo de traballo estrutural no que participan IPO e VNG. Este diálogo estru-
tural está dirixido pola consulta administrativa anual entre o ministro do Interior e Relacións 
do Reino, o ministro de Asuntos Exteriores e IPO e VNG. Ademais deste diálogo de alto nivel, 
hai consultas administrativas regulares entre o viceministro de Asuntos Económicos e Clima 
sobre a política de cohesión, centradas na implementación dos Fondos EIE nos Países Baixos 
(Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2016).

Podemos concluír que o artigo 9 do Código de Relacións Interadministrativas foi a base 
para o establecemento dun diálogo formal entre o goberno central, as provincias, os concellos 
e as administracións de augas sobre os asuntos da UE. Este diálogo concéntrase a nivel de fun-
cionario, pero conta cunhas consultas de alto nivel que lideran a consulta formal. Polo tanto, de 
acordo co Código, os expedientes da UE trátanse como expedientes domésticos.

O artigo 9 non só beneficia ás autoridades descentralizadas, que teñen un camiño máis 
curto para acceder a información privilexiada sobre o proceso de toma de decisións da UE ou 
poden influír na posición nacional. As dúas últimas décadas nos Países Baixos caracterízanse 
por algunhas importantes transferencias de poder. Así se descentralizou o desenvolvemento 
económico rexional ás provincias en 2008, a ordenación territorial ás provincias tamén en 2008 
e houbo unha importante descentralización no ámbito social (atención á mocidade, atención á 
terceira idade, emprego, etc.) aos concellos en 2015. As consecuencias da estas devolucións de 
poder son dobres: en primeiro lugar, os entes locais e rexionais están actuando en máis campos 
políticos con grandes responsabilidades. Debido a isto, veranse afectados por máis lexislación 
e políticas comunitarias; en segundo lugar, unha devolución de poderes leva a menos coñece-
mento e experiencia a nivel central. Para ter unha boa posición no ámbito de Bruxelas (proceso 

4 As catro cidades máis grandes dos Países Baixos son: Ámsterdam, Róterdam, A Haia e Utrecht.
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de toma de decisións) e evitar problemas técnicos de implementación ou carga administrativa, 
o goberno central holandés necesita cada vez máis a experiencia das autoridades descentrali-
zadas. O goberno central necesita “polder” para estar preparado para “Bruxelas”. (de Lange et 
al. 2015).

5. Goberno local e rexional holandés no ámbito de Bruxelas

O Código e os grupos de traballo interadministrativos non negan o dereito das provin-
cias e concellos a representar os seus intereses (individuais) ante as institucións comunitarias en 
Bruxelas e Estrasburgo. Ambas asociacións (IPO e VNG) axudan á delegación holandesa ante 
o Comité das Rexións (CDR), o órgano consultivo oficial das autoridades locais e rexionais da 
UE. Ambas asociacións son membros do Consello de Municipios e Rexións de Europa (CCRE), 
o paraugas europeo do goberno local e rexional. E por último, pero non menos importante, as 
asociacións, así como as redes municipais ou as cidades individuais representan os seus intere-
ses en Bruxelas mediante proxectos de lobby colectivos ou individuais. De feito, nos casos en 
que o goberno central, as provincias e os concellos acordan discrepar sobre a lexislación ou as 
políticas da UE (o marco financeiro plurianual, o orzamento plurianual da UE é un expediente 
estrutural sobre o que as tres capas gobernamentais están de acordo en non estar de acordo), as 
autoridades locais e rexionais son libres de “seguir o seu propio camiño” en Bruxelas e Estras-
burgo ( Groenleer & Hendriks, 2015)

Moitas provincias e varios concellos son membros dunha rede temática (por exemplo, 
ERRIN, Vanguard, Energy Cities) ou dunha organización europea como Eurocities ou a Con-
ferencia de Rexións Marítimas Periféricas (CRPM). As redes ou organizacións presionan por 
certos intereses que poderían estar en contra da posición formal holandesa. Por suposto, isto 
non sempre é apreciado polo goberno central, pero é respectado en todo momento xa que as pro-
vincias e os municipios son entidades autónomas segundo a Constitución holandesa e a Carta 
Europea de Autonomía Local de 1985 ( Schaap & Leenknegt, 2012).

6. Conclusión

O artigo 9 da versión actual do Código garante unha posición (formal) do goberno local 
e rexional no debate holandés sobre a nova lexislación e políticas da UE. Pero o mundo está 
cambiando e, polo tanto, tamén as relacións interadministrativas. O Ministerio do Interior e 
Relacións do Reino, IPO e VNG están a preparar unha nova versión do Código de Relacións 
Interadministrativas co fin de modernizar a gobernanza multinivel nos Países Baixos. O artigo 
9 sobre asuntos comunitarios non será modificado, xa que aínda abarca todos os aspectos e pro-
cedementos necesarios para manter o diálogo (estrutural) entre o goberno central, as provincias 
e os concellos sobre os asuntos comunitarios, sobre a nova lexislación e iniciativas políticas, 
así como a aplicación das propostas da Comisión. Deste xeito, o ‘polderen’ sobre asuntos co-
munitarios está garantida para os próximos anos e manterase a columna vertebral da posición 
holandesa no ámbito de Bruxelas en moitos expedientes da UE.
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