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Stemregels
Onthouding van stemming
Besluitvorming A-typische handelingen
Besluitvorming in Raad en Coreper
Agendasetting: de stemregels
Verloop van de stemming
Schriftelijke procedures

Stemregels
Artikel 16, leden 4 en 5 VEU
Artikel 238 VWEU
- Gekwalificeerde meerderheid (QMV)
- Eenparigheid van stemmen (Unanimiteit)
- Gewone meerderheid
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QMV: Basisregels volgens Lissabon (1)
Dubbele meerderheid:
• 55 % van het aantal lidstaten (= 16 lidstaten)
• 65 % van de EU-bevolking
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QMV: Basisregels volgens Lissabon (2)
Blokkerende minderheid:
• Ten minste 13 lidstaten stemmen tegen.
• Of, ten minste vier lidstaten stemmen tegen, die samen meer
dan 35 % van de EU-bevolking vertegenwoordigen;
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Member State Population (x 1 000) Percentage of the total population of the Union
Germany
France
UK
Italy
Spain
Poland
Romania
NL
Belgium
Greece
Portugal
Czech Rep.
Hungary
Sweden
Austria
Bulgaria
Denmark
Finland
Slovakia
Ireland
Croatia
Lithuania
Slovenia
Latvia
Estonia
Cyprus
Luxembourg
Malta

80 704,691
66 076,909
64 105,654
61 152,798
46 507,760
38 018,000
19 942,642
17 082,000
11 203,992
10 992,783
10 427,301
10 398,697
9 877,365
9 644,864
8 511,000
7 245,677
5 621,607
5 451,270
5 400,598
4 604,029
4 246,809
2 943,472
2 061,085
2 001,468
1 315,819
858,000
549,680
425,384

-

15,91
13,02
12,63
12,05
9,17
7,49
3,93
3,37
2,21
2,17
2,06
2,05
1,95
1,90
1,68
1,43
1,11
1,07
1,06
0,91
0,84
0,58
0,41
0,39
0,26
0,17
0,11
0,08

Total
507 371,354 100
Threshold 62% 314 570, 239
Threshold 65% 329 791, 380
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Bijlage III, RvO Raad
(t/m 31 december 2015)

QMV: Bijzondere situaties: art. 238 VWEU
• Raad besluit niet op voorstel CIE of HV (art. 238 lid 2 VWEU)
 QMV:
- ten minste 72% van de leden van de Raad (d.w.z. ten minste
21 leden)
- die ten minste 65% van de totale bevolking van de Unie
vormen

 BM:
- 8 leden, of een lager aantal leden die meer dan 35% van de
totale bevolking van de Unie vormen
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QMV: Bijzondere situaties: art. 238 VWEU
• Situaties waarin niet alle leden van de Raad deelnemen aan de
stemming (art. 238 lid 3):
- Besluiten op gebied van de Euro
- Besluiten op gebied van ruimte van Veiligheid, Vrijheid en
Recht
- Schengen
- Nauwere samenwerking
- Stemmingen over handelingen waaraan een of meer leden uit
hoofde van Verdragsbepaling niet mogen deelnemen
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QMV: Bijzondere situaties: art. 238 VWEU
(art. 238 lid 3)
 QMV: ten minste 55% van de leden van de Raad die
deelnemende LS vertegenwoordigen waarvan de bevolking ten
minste 65% uitmaakt van alle deelnemende LS.
 Wanneer Raad niet op voorstel CIE of HV besluit: QMV:
- ten minste 72% van de leden van de raad die deelnemende LS
vertegenwoordigen;
- waarvan de bevolking ten minste 65% uitmaakt van alle
deelnemende LS.
 Blokkerende minderheid: Minimum aantal leden van de Raad
die meer dan 35% van de bevolking van de deelnemende LS
vertegenwoordigen + 1 lid
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QMV: “Ioannina-mechanisme”
• Raad bespreekt kwestie wanneer blokkerende minderheid net niet
wordt gehaald, maar:
- wel driekwart van het daarvoor vereiste aantal lidstaten
Of:
- driekwart van het vereiste bevolkingspercentage
• Betrokken LS moeten aangeven zich ertegen te verzetten dat Raad
een handeling met QMV aanneemt.
• Zie besluit 2009/857/EG

NB: vanaf 1 april 2017, toepassing mechanisme wanneer leden van
de Raad:
- Ten minste 55% van de bevolking
Of:
- Ten minste 55% van het aantal lidstaten vertegenwoordigen.
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QMV: Toepassing van de regels
• Vanaf 1 november 2014 nieuwe stemregels van toepassing
• Maar: overgangsregime tot 1 april 2017
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Overgangsregeling: QMV Nice (t/m 1 april 2017)
Lidstaat

Aantal stemmen in de Raad

Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk

29

Polen en Spanje

27

Roemenië

14

Nederland

13

België, Griekenland, Hongarije, Portugal en Tsjechië

12

Bulgarije, Oostenrijk en Zweden

10

Denemarken, Ierland, Litouwen, Slowakije, Finland en Kroatië

7

Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg en Slovenië

4

Malta

3

•
•
•
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Stemmencriterium: 260 van de 352 stemmen voor (blokkerende minderheid 93 stemmen)
Lidstaten-criterium: meerderheid van LS voor (tenminste 15 LS)
Bevolkingscriterium: 62% Uniebevolking

Overzicht QMV regeling
QMV Nice (t/m 31 oktober 2014)

QMV Lissabon (sinds 1 november 2014)

Drie criteria:

Dubbele meerderheid:

•
Stemmencriterium: 260 van de 352 stemmen (blokkerende
minderheid bij 93 stemmen); en

•

55% van de lidstaten (ten minste 16 lidstaten); en

•

65% van de EU-bevolking

•
Lidstatencriterium: meerderheid van de lidstaten (ten minste
15 lidstaten); en
•
Bevolkingscriterium: 62% van de Uniebevolking (dit criterium
is pas van toepassing als een lidstaat verzoekt het na te gaan).

•
Blokkerende minderheid: 13 LS of minimaal vier
LS die 35% van EU bevolking vertegenwoordigen.

(NL: omvang 17 082 = 3,37 % van totaal)
(NL: 13 stemmen van 352; 3,7% van totaal)

1 november 2014 – 31 maart 2017
Overgangsregeling:
Lidstaat kan verzoeken om toepassing stemmenweging Nice zoals van kracht t/m 31 oktober 2014
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Overzicht QMV stemregeling Lissabon (incl. bijzondere situaties)

Vanaf 1
november
2014
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Alle leden nemen deel

NIET alle leden nemen deel

Handelingen op
voorstel van CIE/HV
Art. 16, lid 4, VEU

Andere handelingen

Handelingen op
voorstel van CIE/HV
Art. 238, lid 3, sub a,
VWEU

Andere handelingen

QMV: ten minste 55%
van de leden voor (d.w.z.
ten minste 16 leden), die
ten minste 65% van de
totale bevolking van de
Unie vormen

QMV: ten minste 72%
van de leden voor (d.w.z.
ten minste 21 leden), die
ten minste 65% van de
totale bevolking van de
Unie vormen

QMV: ten minste 55%
van de leden die
voorstemmende
deelnemende LS
vertegenwoordigen, die
ten minste 65% van de
bevolking van die LS
vormen

QMV: Ten minste 72%
van de leden die
voorstemmende
deelnemende LS
vertegenwoordigen, die
ten minste 65% van de
bevolking van die LS
vormen

BM: 13 leden, of een
lager aantal van ten
minste 4 leden die meer
dan 35% van de totale
bevolking van de Unie
vormen

BM: 8 leden, of een lager
aantal leden die meer
dan 35% van de totale
bevolking van de Unie
vormen

BM: ten minste het
minimumaantal van de
leden van de Raad die
meer dan 35% van de
bevolking van de
deelnemende LS
vertegenwoordigen,
plus één lid

BM: ten minste het
minimumaantal van de
leden van de Raad die
meer dan 35% van de
bevolking van de
deelnemende LS
vertegenwoordigen,
plus één lid

art. 238, lid 2, VWEU

Art. 238, lid 3, sub b,
VWEU

Overzicht QMV stemregeling Nice (incl. bijzondere situaties)

Tot 1
november
2014 of, op
verzoek, tot
en met 31
maart 2017

Alle leden nemen deel

NIET alle leden nemen deel

Handelingen op
voorstel van CIE/HV

Andere handelingen

Handelingen op
voorstel van CIE/HV

Andere handelingen

QMV: 260 stemmen voor
(van 352) die een
meerderheid v/d leden
vertegenwoordigen
(d.w.z. ten minste 15
leden van de Raad voor)

QMV: 260 stemmen voor
(van de 352) die ten
minste twee derde van
de leden
vertegenwoordigen
(d.w.z. ten minste 19
leden van de Raad voor)

QMV: hetzelfde aandeel
van de gewogen
stemmen en hetzelfde
aandeel van de leden
van de Raad

QMV: hetzelfde aandeel
van de gewogen
stemmen en hetzelfde
aandeel van de leden
van de Raad

(indien er om een telling wordt verzocht) de leden
die voorstemmen, vormen ten minste 62% van de
totale bevolking van de Unie

(indien er om een telling wordt verzocht) de leden
die voorstemmende deelnemende lidstaten
vertegenwoordigen, vormen ten minste 62% van de
bevolking van die lidstaten

BM: 93 stemmen oftewel
14 leden, of (indien er
om een telling wordt
verzocht) meer dan 38%
van de totale bevolking
van de Unie

BM: hetzelfde aandeel
van de gewogen
stemmen of het aantal
leden van de Raad, of
(indien er om een telling
wordt verzocht) meer
dan 38% van de
bevolking van de
deelnemende LS

BM: 93 stemmen oftewel
10 leden, of (indien er
om een telling wordt
verzocht) meer dan 38%
van de totale bevolking
van de Unie
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BM: hetzelfde aandeel
van de gewogen
stemmen of het aantal
leden van de Raad, of
(indien er om een telling
wordt verzocht) meer
dan 38% van de
bevolking van de
deelnemende LS

Unanimiteit (eenparigheid van stemmen)
o afwijking van CIE voorstel (art. 293, lid 1, VWEU)
o Alle gevallen waarin Verdragen uitdrukkelijk in unanimiteit voorzien, bijv:









De vaststelling van besluiten van de Raad in het kader van het GBVB (art.
32 lid 1 VEU)
Een aantal regelingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken,
zoals:
 de instelling van een Europees Openbaar Ministerie (art. 86, lid 1,
VWEU); familierecht (art. 81 lid 3 VWEU) en operationele
politiesamenwerking (art. 87 lid 3 VWEU);
Harmonisering van de nationale wetgevingen inzake directe belastingen
(artikel 113 VWEU);
de financiële middelen van de EU: de eigen middelen van de Unie (art.
311 VWEU) en het meerjarig financieel kader (312 VWEU);
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen op andere dan de in art.
114 VWEU genoemde gebieden (art. 115 VWEU);
de flexibiliteitsclausule van art. 352 VWEU;
etc.

Gewone meerderheid
art. 238 lid 1 VWEU: een positieve stem van 15 van de 28 leden
van de Raad
• alleen in de uitdrukkelijk door de Verdragen voorziene gevallen
De Raad besluit bij gewone meerderheid over:
• Procedurekwesties, zoals de vaststelling van het Reglement
van orde, de organisatie van het secretariaat-generaal en de
vaststelling van het statuut van de in de verdragen genoemde
comités (artikel 240, leden 2 en 3 VWEU en artikel 242
VWEU)
• Verzoeken aan de Europese Commissie tot het verrichten van
studies of het indienen van voorstellen (artikel 241 VWEU)
• Standaard-stemregel RvO (artikel 1, lid 5)

Stemonthouding

Stemonthoudingen:
Gewone meerderheid

Tegenstem

QMV

Tegenstem

Unanimiteit

Geen beletsel (artikel 238, lid 4,
VWEU)

Besluitvorming bij a-typische handelingen
• Consensus en “common accords” (in onderlinge
overeenstemming)
• atypische handelingen van politieke aard, waarvoor geen
rechtsbasis in het Verdrag staat (zoals resoluties, conclusies en
verklaringen).
• In enkele gevallen voorziet het Verdrag expliciet in het
aannemen van “common accords” (N.B. het gaat dan om
besluiten van de regeringen van de lidstaten in het kader van e
Raad bijeen). Zie o.a. art. 253 VWEU, art. 254, VWEU en art.
341 VWEU
• Geen stemming

Procedurebesluiten Coreper (art. 240, lid 1, VWEU en
art. 19, lid 7 ROR)
a) besluit om een zitting van de Raad op een andere plaats dan Brussel of Luxemburg te houden (artikel 1, lid
3);
b) machtiging om een afschrift van of een uittreksel uit een Raadsdocument in rechte over te leggen (artikel
6, lid 2);
c) besluit om een openbaar debat van de Raad te houden of om een bepaalde beraadslaging van de Raad niet
in het openbaar te houden (artikel 8, leden 1, 2 en 3);
d) besluit tot openbaarmaking van de uitslag van de stemmingen en de verklaringen in de Raadsnotulen in de
in artikel 9, lid 2, bedoelde gevallen;
e) besluit om de schriftelijke procedure te volgen (artikel 12, lid 1);
f) goedkeuring of wijziging van de notulen van de Raad (artikel 13, leden 2 en 3);
g) besluit om een tekst of een besluit al dan niet in het Publicatieblad bekend te maken (artikel 17, leden 2, 3
en 4);
h) besluit om een instelling of orgaan te raadplegen, in de gevallen waarin deze raadpleging door de
Verdragen niet is voorgeschreven;
i) besluit tot vaststelling of verlenging van een termijn om een instelling of orgaan te raadplegen;
j) besluit om de in artikel 294, lid 14, van het VWEU bedoelde termijnen te verlengen;
k) goedkeuring van de tekst van een aan een instelling of orgaan gerichte brief.

Agendasetting: voorlopige agenda (1)
• 8 weken-termijn nationale parlementen (artikel 4, Protocol nr. 1
en artikel 3, lid 3, ROR)
• Verplichte agendering bij verzoek delegatielid/CIE 16 dagen
vóór de Raadszitting (artikel 3, lid 2 ROR)
 bij verstrijken termijn is unanimiteit vereist (art. 3, lid 7
ROR)
• Vzschap moet binnen 14 dagen vóór de Raadszitting de
voorlopige agenda vaststellen en rondsturen
• * (Asterisk) geeft aan dat er om een stemming gevraagd kan
worden

Agendasetting: voorlopige agenda (2)
Schrappen van agendapunten:
- Laatste Coreperbijeenkomst voorafgaand aan de Raadszitting:
Unanimiteit
of:
- Gewone meerderheid binnen de Raad (begin Raadszitting)
* Verplichting om agendapunten te schrappen als Coreper de
week voorafgaand niet klaar is met behandeling! (art. 3, lid 5,
ROR)
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Agendasetting: definitieve agenda
Vaststelling definitieve agenda:
- Gewone meerderheid voor agendapunten die binnen de
deadlines zijn opgenomen
- Unanimiteit voor agendapunten buiten de deadlines
- AOB’s
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Agendasetting: A en B punten
• Bij verdere discussie of op verzoek van delegatielid/CIE dienen
A-punten geschrapt te worden  Raad kan echter besluiten tot
agendering als B-punt (art. 3, lid 8, ROR)
- bij gewone meerderheid (agendering binnen deadlines)
- bij unanimiteit (agendering buiten deadlines)
• Bij voorbehoud t.a.v. A-punt dient delegatielid aan te geven of
dit een onthouding of tegenstem is.
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Verloop van de stemming (art. 11 ROR)
• Raad stemt op initiatief voorzitter.
• Verplichte stemming: Initiatief tot stemming lid van de
Raad/CIE + gewone meerderheid leden Raad akkoord
• Stemming in volgorde opeenvolgende vzschappen
• Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden
gemachtigd (artikel 239 VWEU en artikel 11, lid 3, ROR)
• Quorum: ten minste 15 leden van de Raad

Schriftelijke procedure/stilzwijgende procedure
• Schriftelijke procedure: artikel 12, lid 1, ROR
• Stilzwijgende procedure: artikel 12, lid 2 ROR

Zie voor meer informatie ook de ECERwebsite:
http://www.minbuza.nl/ecer/euessentieel/besluitvormingsprocedures/ste
mprocedures-binnen-de-raad
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