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In de afgelopen jaren is veel te doen geweest over
de besluitvorming in de Europese Unie, vooral
omdat hervormingen noodzakelijk werden ge-
acht in verband met de uitbreiding van de Unie
met landen uit Midden- en Oost-Europa. De
beeldspraak die vaak wordt gebruikt is dat een
huis bedoeld voor 6 personen, geen plezierige
woonomgeving is voor 27, of wanneer we ook
Turkije als toekomstig lid meetellen, 28 perso-
nen. Dat huis — de Europese instituties — moet
worden verbouwd, dus hervormd, om ook in de
toekomst te kunnen blijven functioneren. De
vrees bestaat dat zonder hervormingen het laatst
binnengekomen lid het licht kan uitdoen (Euro-
pese Commissie, 1996: 2). De Unie zou tot een
onbestuurbare moloch verworden, althans dat is
wat de zittende lidstaten en de Commissie vre-
zen. De vraag is of die analyse juist is. Zijn de hui-
dige instituties van de Unie straks niet bruik-
baar? Moeten zij worden veranderd? En wat zijn
de gevolgen van die veranderingen? Het Verdrag
van Nice beoogde op dit punt een aantal belang-
rijke hervormingen door te voeren die ik verder
zal analyseren.

Het Verdrag van Nice was een zware beval-
ling. Onder leiding van het Franse voorzitter-

schap vergaderden de regeringsleiders het ge-
hele weekend van 9-10 december 2000 en op
maandag 11 december. In de vroege uren van de
dinsdagmorgen 12 december werd een compro-
mis bereikt. De sfeer was zeer gespannen, zoals
blijkt uit de uitgelekte notulen.1 De werkwijze
van de Fransen werd door de Portugese premier
met een ‘staatsgreep’ vergeleken, terwijl de Belgi-
sche premier zich tot op het laatst toe tegen de
Fransen voorstellen verzette. Dat het resultaat
van Nice vooral een resultaat van langdurige en
uitputtende onderhandelingen was, bleek al
snel. Als gevolg van onduidelijkheden over wat
er nu precies was besloten is na de top over de
verschillende teksten verder onderhandeld. Uit-
eindelijk hebben de lidstaten in februari 2001 de
tekst van het verdrag getekend, dat met het re-
cente ‘ja’ van de Ieren van kracht wordt.

Tijdens de top spitsten de problemen zich
vooral toe op de verdere introductie van gekwali-
ficeerde meerderheidsstemmingen en de veran-
dering van het aantal stemmen per lidstaat in de
Raad. Ten aanzien van de samenstelling van de
Commissie, een derde issue in het hervormings-
debat, was het voorstel geaccepteerd om elke lid-
staat nog maar één Commissaris te laten leveren.
Voor de grotere lidstaten, die totnogtoe twee
Commissarissen mochten voordragen, bete-
kende dit een stap terug omdat de Commissie
belangrijke bevoegdheden heeft. En dat levert
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natuurlijk de wens op tot compensatie van het
verlies aan invloed op de Europese besluitvor-
ming.

de slagvaardigheid in de huidige unie

Een strijdpunt was de wens om meer beslissingen
bij gekwalificeerde meerderheid te nemen en daar-
voor niet langer unanimiteit te eisen. Dat is be-
langrijk omdat daarmee de flexibiliteit van de
Europese besluitvorming wordt verbeterd. Om-
dat niet alle landen zich meer achter een voorstel
hoeven te scharen, zou de Unie sneller en daar-
mee slagvaardiger kunnen optreden. Eén lidstaat
kan dan niet langer de besluitvorming ophouden
omdat het tegen het voorstel is of bijzondere
gunsten wil afdwingen. Bij een uitbreiding van
15 naar 27 lidstaten zou dit probleem alleen maar
groter worden, zo is de redenering.

Dat dit probleem reëel is, blijkt uit analyses
die ik heb gemaakt. Door de besluitvorming in
Brussel te simuleren is het mogelijk een indruk
te geven van de mate waarin de Unie in staat is
nieuw beleid te maken in een groot aantal ver-
schillende besluitvormingssituaties (voor de de-
tails, zie: Steunenberg, 2001). Door het aantal ge-

vallen waarin de lidstaten en de Commissie tot
nieuw beleid komen uit te drukken als percen-
tage van het totale aantal besluitvormingssitua-
ties, kan de kans op nieuw beleid worden bere-
kend. Die kans refereert aan de slagvaardigheid
of beleidsflexibiliteit van de Unie.2

In tabel 1 is voor de huidige Unie met 15 lidstaten
de beleidsflexibiliteit bij het gebruik van de una-
nimiteitsregel vergeleken met de gekwalifi-
ceerde meerderheidsregel. Wat opvalt zijn twee
dingen. In de eerste plaats is het met de beleids-
flexibiliteit van de huidige Unie slecht gesteld
wanneer unanimiteit wordt gehanteerd. In dat
geval hebben de lidstaten een kans van ongeveer
10% om tot nieuw beleid te komen. In de tweede
plaats is de flexibiliteit substantieel hoger wan-
neer bij gekwalificeerde meerderheid wordt be-
sloten. 

Deze bevindingen geven aan dat in de huidige
Unie de slagvaardigheid reeds een probleem is en
dat dit met name door de stemregels wordt be-
paald. Het is daarom maar de vraag of de ko-
mende uitbreiding verantwoordelijk moet wor-
den gehouden voor een vermindering van slag-
vaardigheid, zoals dat vaak wordt gedacht.

Tabel 1: 
Vergelijking van de huidige stemregels bij een uniforme verdeling van voorkeuren (eu-15)

stemregel: unanimiteit gekwalificeerde meerderheid

• nieuw beleid 10% 49%
• stagnatie (geen nieuw beleid) 90% 51%

Tabel 2: 
Vergelijking van slagvaardigheid voor en na uitbreiding

stemregel: unanimiteit gekwalificeerde meerderheid
eu-15 eu-27 eu-15 eu-27*

• nieuw beleid 10% 5% 49% 48%
• stagnatie 

(geen nieuw beleid) 90% 95% 51% 52%

* Op basis van een extrapolatie van de huidige gekwalificeerde meerderheidsregel (zie Europese
Commissie, 2000: 63).
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de slagvaardigheid na uitbreiding

In tabel 2 wordt een vergelijking gemaakt van de
beleidsflexibiliteit voor en na een uitbreiding
van de Unie met de 12 kandidaat-leden. Turkije is
niet meegenomen aangezien de onderhandelin-
gen met dat land nog niet zijn geopend. 

Nu blijkt dat in het geval van de unanimiteits-
regel de uitbreiding tot een daling van de slag-
vaardigheid leidt (van 10% tot 5%). In het geval
van de gekwalificeerde meerderheidsregel heeft
uitbreiding nauwelijks effect op flexibiliteit.3

Verder blijkt dat de lidstaten de mogelijke ver-
mindering van slagvaardigheid die het gevolg is
van de uitbreiding volledig kunnen compense-
ren door de unanimiteitsregel met de gekwalifi-
ceerde meerderheidsregel te vervangen. Dat le-
vert een toename van de beleidsflexibiliteit op
van 10% voor de huidige Unie (eu-15) tot 48% na
uitbreiding (eu-27).

De vrees dat de Unie een onbestuurbare moloch
wordt, heeft dus vooral te maken met het ge-
bruik van de unanimiteitsregel. Maar ook in de
huidige Unie met 15 lidstaten is de kans zeer
klein dat de lidstaten op basis van unanimiteit
tot besluitvorming komen. De discussie over de
vervanging van die regel had al veel eerder ge-
voerd moeten worden. Ook wanneer van uitbrei-
ding geen sprake zou zijn geweest. Helaas is Nice
op dit punt geen overtuigend succes gebleken,
omdat uiteindelijk voor minder beleidsterreinen
dan was verwacht tot de introductie van de meer-
derheidsregel is besloten (Ludlow, 2001: 3).

de drieledige meerderheidsregel 

Het tweede, belangrijke strijdpunt van Nice be-
trof de vormgeving van de gekwalificeerde meer-
derheidsregel. Mede door het inleveren van hun
‘tweede’ Commissaris bestond bij de grotere lan-
den de wens tot versterking van hun invloed op
de besluitvorming in de Raad. Verder vonden
vooral Duitsland en Nederland dat hun stemge-
wicht aangepast zou moeten worden aan de be-
volkingsomvang. Deze en andere wensen heb-

ben er toe geleid dat in Nice overeenstemming is
bereikt over een nieuwe meerderheidsregel. De
nieuwe regel introduceert nieuwe stemgewich-
ten per lidstaat, waarbij voor de toekomstige
Unie met 27 leden het ‘winnend’ voorstel bestaat
uit ten minste 258 van de 344 stemmen.4 Verder
moet een voorstel gesteund worden door een
meerderheid van landen die ten minste geza-
menlijk 62% van de Europese bevolking omvat-
ten. Aangezien het hierbij om drie verschillende
criteria gaat (stemmen, aantal landen en bevol-
kingsomvang), is sprake van een drieledige
meerderheidsregel.

Het stemgewicht van Duitsland blijft gelijk
aan dat van Frankrijk. Wél heeft Duitsland een
groter voordeel dan Frankrijk bij het criterium
van de bevolkingsomvang. Het stemgewicht van
Nederland neemt met één punt verschil toe ten
opzichte van België, waarover de Nederlandse re-
gering zeer ingenomen was in tegenstelling tot
de Belgische.

nice en de lidstaten

Wat is het effect van de nieuwe gewichten en de
daarmee verbonden ‘driedubbele’ meerderheids-
regel op de individuele lidstaten? Daarvoor is
een analyse uitgevoerd waarin voor de verschil-
lende lidstaten een score is berekend omtrent de
mate waarin zij het beleid van de Unie kunnen
beïnvloeden. Dat is gedaan voor drie situaties:
1. de huidige situatie met 15 lidstaten en op ba-

sis van de huidige stemgewichten (Artikel
205.2 EG). Die resultaten zijn opgenomen in
de eerste kolom van tabel 3;

2. een denkbeeldige situatie waarin de huidige
verdeling van stemgewichten naar 27 lidsta-
ten wordt geëxtrapoleerd. De resultaten daar-
van zijn vermeld in de tweede kolom van ta-
bel 3;

3. de systematiek zoals die in Nice is afgespro-
ken. De resultaten daarvan zijn vermeld in de
derde kolom van tabel 3.

Vergelijking van de resultaten in deze drie ko-
lommen levert drie belangrijke conclusies op
(zie tabel 3).
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In de eerste plaats zou uitbreiding tot een ver-
dere vermindering van de invloed van de hui-
dige lidstaten hebben geleid. Dat blijkt uit de ver-
gelijking van kolom 1 (eu-15) met kolom 2 (eu-27
met de huidige stemgewichten). Ook valt op dat
dit effect sterker is voor de grotere dan de kleinere
landen. Zie bijvoorbeeld de sterke afname van de
score voor Duitsland van 0,074 naar 0,052, wat
duidt op een vermindering van de potentiële in-
vloed van dit land in de toekomstige Europese
Unie. 

In de tweede plaats is met Nice de macht van
Duitsland licht is toegenomen ten opzichte van
Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De
score voor Duitsland neemt toe van 0,052 naar
0,053. Voor de andere grote landen, met uitzon-
dering van Spanje, treedt geen verandering op.
Vergelijk daarvoor de kolommen twee en drie.
Deze toename voor Duitsland is het gevolg van
het feit dat nu ook de bevolkingsomvang als cri-
terium een rol speelt.

In de derde plaats neemt met de nieuwe ge-

Tabel 3: 
De effecten van Nice op de individuele lidstaten (op basis van de gekwalificeerde meerderheidsregel)

eu-15 eu-27 eu-27

huidige stemgewicht stemgewicht Nice

huidige leden
• Duitsland (10, 29)* 0,074 0,052 0,053
• Frankrijk, Italië, VK (10, 29) 0,074 0,052 0,052
• Spanje (8, 27) 0,060 0,042 0,049
• Nederland (5, 13) 0,036 0,026 0,023
• België, Griekenland, Portugal (5, 12) 0,036 0,026 0,021
• Oostenrijk, Zweden (4, 10) 0,029 0,021 0,017
• Denemarken, Finland, Ierland (3, 7) 0,023 0,015 0,012
• Luxemburg (2, 4) 0,013 0,010 0,007

toekomstige leden 
• Polen (27) 0 0,042 0,049
• Roemenië (14) 0 0,031 0,025
• Tsjechië, Hongarije (12) 0 0,026 0,021
• Bulgarije (10) 0 0,021 0,017
• Litouwen, Slowakije (7) 0 0,015 0,012
• Estland, Letland, Slovenië (4) 0 0,015 0,007
• Cyprus (4) 0 0,010 0,007
• Malta (3) 0 0,010 0,005

* het eerste cijfer geeft het huidige stemgewicht, het tweede cijfer het stemgewicht op basis van Nice; voor de kandidaat-leden is alleen het stemgewicht op 
basis van Nice gegeven.

Tabel 4: 
Vergelijking van de gekwalificeerde meerderheidsregel vóór en na Nice (voor de eu-27)

stemregel: huidige versie Nice versie

• nieuw beleid 48% 44%
• stagnatie (geen nieuw beleid) 52% 56%
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wichten en regels de mogelijke invloed van de
middelgrote en kleinere beduidend af. Opmerkelijk
is dat ook de invloed van Nederland in een toe-
komstige Unie afneemt, ondanks het feit dat
Nederland nu over 13 in plaats van 12 stemmen
(zoals België) beschikt. De Nederlandse score
daalt van 0.026 naar 0.023. Het ‘mooie resultaat’
dat volgens Kok op de Europese top in Nice was
behaald, valt dus behoorlijk tegen. De symboli-
sche ‘overwinning’ op België wordt overscha-
duwd door de vermindering aan macht van
Nederland in de toekomstige Unie.

nice en slagvaardigheid

Wat betekent Nice nu voor de beleidsflexibiliteit
van de Unie? Daarover geeft tabel 4 meer infor-
matie. Deze tabel geeft de verwachte flexibiliteit
op basis van een extrapolatie van de huidige
systematiek (artikel 205.2 EG) en de systematiek
die in Nice is geïntroduceerd. Nu blijkt dat met
de nieuwe systematiek de beleidsflexibiliteit in
de Unie verslechtert. Toepassing van de nieuwe re-
gels zal de kans op nieuw beleid verminderen
van 48% naar 44%. En dat was juist iets dat de lid-
staten met de introductie van deze ‘hervormin-
gen’ beoogden te vermijden!

nice als consolidatie van macht

Het resultaat van Nice levert dus niet méér, maar
juist minder flexibiliteit op in de Unie. De slag-
vaardigheid van de Unie neemt met Nice verder
af. Dit is opmerkelijk omdat de huidige lidstaten
juist een versterking van de slagvaardigheid wen-
sten. Daarmee is een verandering die de lidsta-
ten zich wel tot doel hadden gesteld, niet bereikt.
Daarnaast levert het verdrag relatief méér macht
op voor de grotere lidstaten. Dat was niet de offici-
ële inzet, maar is wél het gevolg van de gekozen
bepalingen. Dit effect plaatst de hervormingen
van Nice in een ander daglicht. Nice blijkt vooral
de machtsbasis van de grotere lidstaten in een
toekomstige Europese Unie te consolideren, zo-
dat die landen ook in een toekomstig Europa hun
greep op het te formuleren beleid behouden. Die

consolidatie van macht gaat ten koste van de
kleinere landen, die schoorvoetend en, in de
woorden van de Belgische premier Verhofstadt,
‘omwille van de uitbreiding’ daarmee hebben in-
gestemd.5 Met Nice is de uitbreiding van de
Unie dus vooral gebruikt om een aantal verande-
ringen af te dwingen die men anders niet had
weten te realiseren. 

en hoe verder met nederland in de

unie? 

Het Verdrag van Nice maakt opnieuw duidelijk
dat de wijze waarop de Unie over beleid beslist
verandert.

Traditioneel was de Europese Unie opgezet
langs de lijnen van de consensusvorming die ook
de Nederlandse politiek typeren. Maar met de
introductie van meer besluitvorming op basis
van gekwalificeerde meerderheid worden afwij-
kende standpunten niet langer in Europees be-
leid omgezet. Met de nieuwe regels van Nice
wordt de inbreng van de kleinere landen in de
Unie verder verminderd ten gunste van de gro-
tere landen, zoals ik in deze bijdrage heb aange-
geven. Europa is niet langer de Nederlandse pol-
der in het groot. 

Dat levert de vraag op hoe in het toekomstige
Europa rekening wordt gehouden met de ver-
schillende opvattingen over beleid, waaronder
die van Nederland. Op dit moment lijkt niemand
in Nederland zich daarover zorgen te maken.
Ondanks deze onbekommerde houding is het
belangrijk dat de Nederlanders zich in het Eu-
ropa van morgen thuis voelen: 16 miljoen Neder-
landers in een toekomstige Unie van 27 lidstaten
en met een bevolkingsomvang van 482 miljoen
is niet meer dan 3% van de stemmen. Dat is alles-
behalve indrukwekkend en zal zeker niet tot po-
litieke aardverschuivingen leiden wanneer
Nederland zich tegen een beleidsvoornemen zal
keren. Daarom is het noodzakelijk dat nu een de-
bat wordt gevoerd over de vraag welk Europese
bestuursmodel bij Nederland past. Hoe waarden
en opvattingen die in Nederland belangrijk wor-
den gevonden een rol kunnen blijven spelen in
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het beleid dat in Nederland wordt uitgevoerd.
De Europese Conventie die zich over het toekom-
stige bestuursmodel van de Unie buigt is al ver
op weg. Wanneer Nederland geen duidelijke in-
breng heeft en geen aansluiting zoekt bij andere
kleinere landen, zullen de uitkomsten straks
door de grotere lidstaten worden gedomineerd

die wél uitgesproken beelden over het toekom-
stige Europa hebben. Dat is de les van Nice. Nu is
het daarom de tijd om alternatieven te bedenken
die voorkomen dat Nederland inderdaad tot
‘slechts’ 3% van een Europese electoraat ver-
wordt. 

Noten

1. Zie nrc Handelsblad, 18 decem-
ber 2000, pagina 5, voor citaten
uit de notulen van de Europese
Raad van Nice zoals die door de
Spaanse krant El País zijn gepu-
bliceerd.

2.  De flexibiliteit die in deze bij-
drage aan de orde komt, heeft
betrekking op het maken van
beleidskeuzes. In de Europese
Unie wordt vaak ook een an-
dere, tweede flexibiliteitsdis-

cussie gevoerd, welke betrek-
king heeft op de mogelijkheid
om de samenwerking tussen
lidstaten te intensiveren. Het
gaat dan om mogelijkheden
voor een beperkt aantal lidsta-
ten tot meer intensieve samen-
werking, bijvoorbeeld in het ka-
der van de grenscontrole, zoals
dat het geval is voor de Schen-
gen-landen, of op het terrein
van monetair beleid, zoals voor
de landen die de euro hanteren.

3.  Dit komt overeen met een ver-

wachting die Szász et al. (2002:
13) gebruiken in hun analyse
van verschillende bestuursmo-
dellen voor de Unie.

4.  Deze gewichten worden vanaf 1
januari 2005 gehanteerd waar-
bij het benodigde aantal stem-
men afhankelijk is van het aan-
tal nieuwe lidstaten.

5.  Zie nrc Handelsblad, 18 decem-
ber 2000, pagina 5.
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