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WOORD VOORAF 

 

De huidige financiële crisis heeft voor sommige lidstaten vragen opgeroepen met betrekking tot 

lidmaatschap van de Eurozone of de Europese Unie in het algemeen. De media hebben deze 

gebeurtenissen aangegrepen om de toekomst van de Unie in twijfel te trekken en fragmentatie te 

voorspellen als gevolg van de politieke reacties op de crisis. 

Het leek me interessant te onderzoeken of er binnen het juridisch kader van de Unie zelf geen 

mechanismen te vinden zijn die potentieel een gevaar zouden kunnen betekenen voor haar eenheid. Zo 

kwam ik terecht bij het thema van de nauwere samenwerking: reeds een tijdje aanwezig in de Verdragen 

maar brandend actueel. De eerste gevallen kwamen pas tot stand vlak voor en tijdens de periode van 

mijn onderzoek, waardoor de volgende vraag zich steeds meer stelt: wat brengt de toekomst? In welke 

richting zal dit concept evolueren? Zal de Unie vallen of staan door de introductie van nauwere 

samenwerking?  

Tijdens mijn eerste opzoekingen was het meteen duidelijk dat het antwoord op deze vraag 

noodzakelijkerwijze moet worden voorafgegaan door een grondige studie van de relevante bepalingen 

in de Verdragen en de gedachten aan de basis van dit specifieke mechanisme. Een uitgelezen onderwerp 

dus om me enkele maanden in te verdiepen.  

Ik zou professor Peter Van Elsuwege van harte willen bedanken voor zijn enthousiasme voor mijn 

onderzoeksvoorstel. De mogelijkheid om steeds zijn advies te vragen was een grote meerwaarde, een 

steun zonder dewelke het schrijven van een masterproef heel wat moeilijker zou geweest zijn. 
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INLEIDING 

 

1. In 1950 legden zes Europese landen de eerste bouwstenen van de Europese Unie. Vandaag zijn we 

met zevenentwintig, binnenkort met achtentwintig.1 Over de jaren heen werden pogingen ondernomen 

om de slagkracht van de Unie te waarborgen tijdens deze uitbreidingen: hoe meer lidstaten, hoe 

moeilijker het zou zijn om overeenstemming te bereiken. Naast het vervangen van de 

unanimiteitsvereiste door de gekwalificeerde meerderheidsstemming op allerlei domeinen, ontstond de 

idee van differentiatie: manieren waarop afgeweken kan worden van het principe dat alle lidstaten van 

de Unie samen moeten handelen. 

2. Nauwere samenwerking is een specifieke verschijningsvorm van differentiatie. Het omvat de gevallen 

waarin groepen van lidstaten kiezen om samen te werken op een bepaald beleidsdomein. De term 

‘nauwere samenwerking’ sensu lato kan veel verwarring creëren over zijn betekenis: er zijn 

verscheidene definities mogelijk2. Het kan gaan om allerlei vormen van beleid die nog niet naar het 

Europese niveau werden overgeheveld en dus plaatsvinden buiten het kader van de Europese Unie om.3 

Meestal is hierover weinig terug te vinden in de Verdragen. Daarnaast kan het gaan over samenwerking 

tussen de Unie en derde staten4 of  over samenwerking binnen de Unie maar met op voorhand bepaalde 

vormen van samenwerking.5 In deze thesis zullen we echter enkel verder ingaan op de specifieke vorm 

van nauwere samenwerking zoals hij voor het eerst werd opgenomen in de Europese wetgeving door 

het Verdrag van Amsterdam. In de huidige geconsolideerde verdragen is het basisprincipe terug te 

vinden in artikel 20 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.6 De bepalingen houden in dat een 

groep van lidstaten de mogelijkheid krijgt om binnen het kader van het recht van de Europese Unie 

onder bepaalde voorwaarden en procedures nauwer samen te werken, waarbij deze gebruik kan maken 

van de instellingen van de Unie en haar besluitvormingsprocedures. 

3. In een inleidend hoofdstuk zullen we nauwere samenwerking uitgebreider definiëren en plaatsen in 

de ruimere wereld van de differentiatie en zijn verschillende concepten (Hoofdstuk 1). Dit zal nodig zijn 

om te begrijpen welke bedoelingen verscholen zaten achter het implementeren van dit concept. Europa 

van meerdere snelheden, variabele geometrie, Europe à la carte: ze ontsproten allemaal uit een 

                                                      
1 Kroatië zal wellicht op 1 juni 2013 officieel lid van de Europese Unie zijn (Remarks by Štefan Füle, 

Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy to the Press after the meeting with Croation Prime 

Minister Zoran Milanović, Zagreb, 26 Maart 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-290_en.htm). 
2 C.-D. EHLERMANN, “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation: the new provisions of the Amsterdam 

Treaty”, Florence, European University Institute, 1998, 1. 
3 Zie oorspronkelijk het Verdrag van Schengen vooraleer de samenwerking werd opgenomen in het kader van de 

Europese Unie: Protocol (nr.2) tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, Pb., 

1997, C 340/108.  
4  Vb. de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. 
5 Onderzoek en technologische ontwikkeling en ruimte, Titel XIX VWEU. 
6 Hierna: VEU. 
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verschillende ideologie. We zullen dus een blik werpen op de verschillen en gelijkenissen, en trachten 

de nauwere samenwerking sensu stricto een plaats te geven. 

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zullen de twee grote thema’s van dit werk behandeld worden. Enerzijds 

zullen we onderzoeken hoe de Unie zich dit concept van nauwere samenwerking eigen gemaakt heeft 

en welke evolutie het heeft doorstaan. Anderzijds zullen we de drie gevallen bestuderen waarin tot op 

heden toepassing werd gemaakt van de verdragsartikels met betrekking tot nauwere samenwerking. 

Hieronder een korte toelichting. 

 

a) Studie van de bepalingen over nauwere samenwerking en de evolutie ervan 

4. In hoofdstuk 2 kijken we naar de vele deelaspecten die een rol spelen in het kader van nauwere 

samenwerking. Zo zijn er de materiële voorwaarden die vervuld dienen te worden door lidstaten die 

wensen deel te nemen en de procedures die eraan voorafgaan. Er zijn de besluitvormingsprocedures 

zodra de nauwere samenwerking tot stand is gekomen en de wijze waarop de instellingen van de Unie 

daarvoor gebruikt mogen worden. Daarnaast moeten we ook kijken naar de situatie van de niet-

participerende lidstaten: wat zijn hun rechten en plichten? Onder welke omstandigheden mogen zij 

toetreden tot de samenwerking? Wie beslist daarover? We mogen ook niet vergeten na te gaan of 

nauwere samenwerking wel op alle beleidsdomeinen van de Unie mogelijk is. Ten slotte is het ook 

belangrijk te weten op welke manier het Hof bevoegd is. 

5. Dit alles onderzoeken we door middel van een evolutieve benadering. Per verdragswijziging 

bestuderen we de effecten op het concept van de nauwere samenwerking en de gevolgen daarvan in de 

praktijk. Vergelijkingen van de procedures zullen uitwijzen waar er vooruitgang geboekt werd en waar 

er eventueel problemen zouden kunnen ontstaan. Er wordt teruggegrepen naar de doelstellingen die met 

nauwere samenwerking nagestreefd worden en nagegaan of deze kunnen worden vervuld door middel 

van de concrete invulling die het concept kreeg in de Verdragen. 

6. In de eerste plaats is dit een juridische analyse, maar de politieke aspecten van deze materie kunnen 

onmogelijk achterwege gelaten worden. Om het volledige proces te begrijpen zal enige 

achtergrondinformatie welkom zijn.  

Opgelet: in het kader van dit hoofdstuk zal per titel naar de artikels van de Verdragen verwezen worden 

door middel van de nummering van de geconsolideerde verdragen na de verdragswijziging in kwestie.7 

 

                                                      
7 In de bijlage bevinden zich de uittreksels van de relevante artikels uit de geconsolideerde verdragen na elke 

wijziging. 
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b) Studie van de toepassingsgevallen van nauwere samenwerking 

7. Hoewel de mogelijkheid tot nauwere samenwerking zoals gezegd reeds ingevoerd werd door het 

Verdrag van Amsterdam, dat in werking trad op 1 mei 1999, heeft het elf jaar geduurd vooraleer de 

eerste nauwere samenwerking een feit werd. Op 12 juli 2010 machtigde de Raad veertien lidstaten om 

samen te werken met betrekking tot het toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel 

en bed.8 Ondertussen, op de korte periode van amper drie jaar tussen deze machtiging en vandaag, zitten 

we met het eenheidsoctrooi9 en met de financiële transactietaks10 al aan een totaal van drie. De vraag 

stelt zich waarom er recent dergelijke stijging te merken is in het aantal initiatieven, terwijl er de jaren 

voordien weinig aandacht voor was, ondanks de pogingen in de verschillende verdragswijzigingen om 

nauwere samenwerking toegankelijker te maken. 

8. In hoofdstuk 3 nemen we deze drie gevallen onder de loep en onderzoeken we de redenen waarom 

op deze terreinen nauwere samenwerking een oplossing bood. We zullen analyseren of hierin 

overeenkomsten te vinden zijn in het licht van beleidsdomeinen, participerende lidstaten, de omvang 

van de projecten of de gevoeligheid van de materie. 

Nog van groot belang is om na te gaan of er reeds gevallen zijn geweest van lidstaten die pas toetraden 

tot de samenwerking nadat deze tot stand gekomen was en de voorwaarden waaronder dit gebeurde. 

9. De vraag kan gesteld worden of het gebrek aan toepassingen werkelijk wijst op een inefficiëntie van 

de bepalingen. Zou het kunnen dat de mogelijkheid tot nauwere samenwerking ooit fungeerde als 

vangnet voor de gevallen waarin het zou mislopen, maar net om die reden andere lidstaten kon 

overtuigen om toch verder te gaan in een bepaald domein?  

10. Dit zal ons leiden tot een laatste, algemene vraag: was het een verantwoorde beslissing om nauwere 

samenwerking te voorzien in de verdragen? Wat zal de impact zijn op de Europese Unie in de toekomst? 

Slechts na grondige analyse van de relevante artikels, hun evolutie en toepassingsgevallen, zullen we op 

deze vragen een antwoord proberen te formuleren. 

 

  

                                                      
8 Besluit Raad nr. 2010/405 van 12 juli 2010 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het 

gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb.L. 22 juli 2010, afl.189, 

12. 
9 Besluit Raad nr. 2011/167 van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, Pb.L. 22 maart 2011, afl.76, 53. 
10 Besluit Raad nr. 2013/52 van 22 januari 2013 houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan 

op het gebied van belasting van financiële transacties, Pb.L. 25 januari 2013, afl.22, 11. 
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HOOFDSTUK 1. NAUWERE SAMENWERKING ALS SPECIFIEKE VORM 

VAN DIFFERENTIATIE  

 

1.1 Verschillende differentiatieconcepten 

 

11. Differentiatie is een meerzijdig begrip. De Europese Unie stond op een bepaald ogenblik voor een 

zeer grote uitdaging, namelijk het bedenken van een systeem dat integratie in de Unie zou kunnen 

waarborgen nu er steeds meer nieuwe en zeer verschillende lidstaten toetraden.11 Een optie die zich in 

allerlei verschijningsvormen voordeed, was differentiatie.  

12. Differentiatie is een term die wijst op een breuk met de eenheid van wetgeving en de unitaire 

toepassing ervan in alle lidstaten van de Europese Unie. Het principe van gezamenlijke integratie, 

waarbij alle lidstaten samen in dezelfde richting voortbewegen (namelijk ter uitvoering van de 

doelstellingen van de Unie), wordt aan de kant gezet voor meer diversiteit in de besluitvorming en niet-

gelijktijdige toepassing van wetgeving.12 

13. Er is een hele reeks aan terminologieën die substitueerbaar geacht zouden kunnen worden door de 

definitie van differentiatie. Het is echter belangrijk te weten dat de keuze van de term bepalend kan zijn 

voor de gevoelswaarde die eraan vast hangt en de doelstellingen die ermee nagestreefd worden. Zowel 

voor- als tegenstanders van differentiatie hebben hun eigen begrippen.13 Om die reden wordt hier 

‘differentiatie’ als overkoepelende, neutrale titel gebruikt.  

14. In het kader van het onderwerp van dit werk is het belangrijk deze termen op een rijtje te zetten. We 

zullen later zien dat de plaats van nauwere samenwerking sensu stricto in deze structuur van belang is 

voor de toepassingsvoorwaarden ervan.  

a) Het Europa van meerdere snelheden 

15. Het Europa van meerdere snelheden is een term in het politieke debat die het proces aanduidt waarin 

een groep van lidstaten die willen integreren en de mogelijkheid daartoe hebben, door samenwerking 

een gemeenschappelijk doel nastreeft. De veronderstelling in deze theorie is dat de andere lidstaten 

hetzelfde doel nastreven maar slechts op termijn zullen volgen, namelijk wanneer zij ook de wil en de 

                                                      
11 F. DE LA SERRE, “La coopération renforcée” in P. MAGNETTE (ed.), La Constitution de l’Europe, Brussel, ULB, 

2000, 167. 
12 E. DE SMIJTER, “The Constitutional Amendments” in R. BLANPAIN (ed.), Institutional Changes and European 

Social Policies After the Treaty of Amsterdam, Den Haag, Kluwer, 215. 
13 C.-D. EHLERMANN, “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation: the new provisions of the Amsterdam 

Treaty”, Florence, European University Institute, 1998, 1. 
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mogelijkheid hebben.14 Onder deze noemer vallen twee situaties: de differentiatie die gelimiteerd is in 

tijd en deze die onbepaald loopt. 

16. De eerste situatie van differentiatie, die gelimiteerd is in de tijd, omvat de gevallen waarin een 

lidstaat bepaalde EU-normen, die wel gelden in alle andere lidstaten, nog niet moet toepassen omdat ze 

zich nog niet in de mogelijkheid bevindt dit te doen. Hierover moeten van meet af aan duidelijke 

afspraken gemaakt worden die ondersteund worden door objectieve omstandigheden.15 

17. De tweede situatie omvat de differentiatie die niet van in het begin gelimiteerd is in de tijd. 

Dergelijke uitzonderingen horen enkel thuis onder het Europa van meerdere snelheden als het aan de 

instellingen van de Unie is om te beslissen wanneer deze exceptionele behandeling een einde neemt, 

zonder dat de lidstaat in kwestie hier tegen kan ingaan.16 

18. De ideeën van Leo Tindemans, uiteengezet in een rapport aan de Europese Raad in 1976, zijn 

hieronder te plaatsen. Hij stelde dat het onmogelijk was om alle lidstaten aan hetzelfde tijdschema te 

onderwerpen op vlak van economische integratie. Zijn opvatting was dat de verdere integratie die reeds 

kon plaatsvinden aanvaard moest worden door alle lidstaten, dat de communautaire context 

gegarandeerd moest blijven en dat de lidstaten die nog niet de mogelijkheid hadden om verder te 

integreren, recht hadden op bijstand om de eerste groep zo snel mogelijk in te halen.17 

b) Variabele geometrie 

19. Variabele geometrie is ook een term die meespeelt in het politieke debat. Waar bij het Europa van 

meerdere snelheden vooral het tijdschema belangrijk is, speelt in deze vorm van gedifferentieerde 

integratie de algemene visie op de Europese Unie een grote rol. Hier wordt geaccepteerd dat er bepaalde 

onverzoenbare verschillen kunnen bestaan tussen de lidstaten. Bemerk dat de ongelimiteerde situatie in 

tijd van het Europa van meerdere snelheden wel onder variabele geometrie zou vallen, mocht de 

beslissing om de uitzondering te beëindigen in handen vallen van de lidstaat in kwestie. De keuze om 

hun uitzonderingsbehandeling al dan niet te laten varen zou dan duidelijk blijk geven van de politieke 

overwegingen van de lidstaat in kwestie met betrekking tot het onderwerp. In dit sub-begrip is de niet-

participerende lidstaat nog steeds de grote uitzondering, maar wel een meer permanente. Hier vinden de 

opt-outs hun plaats.18 

                                                      
14 B. JENSEN en J.B. SLAPIN, “Institutional Hokey-Pokey: the Politics of Multi-Speed Integration in the European 

Union”, J.E.P.P. 2012, afl. 19, 781. 
15 Vb. vrijwaringsclausules in toetredingsverdragen voor nieuwe lidstaten (economische vrijwaringsclausules, 

vrijwaringsclausules betreffende de interne markt of betreffende justitie en binnenlandse zaken). 
16 C.-D. EHLERMANN, “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation: the new provisions of the Amsterdam 

Treaty”, Florence, European University Institute, 1998, 1. 
17 A. LANSDAAL, “Differentiation or Enhanced Cooperation” in A. SCHRAUWEN, Flexibility in Constitutions: 

Forms of Closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (post-Nice edition), Groningen, Europa law 

publishing, 2002, 50.  
18 Vb. de opt-out van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot het Sociaal Protocol. 
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c) Europe à la carte 

20. Ook deze politieke uitlegging benadrukt de inhoudelijke verschillen. In tegenstelling tot variabele 

geometrie zouden deze uitzonderingen mogelijk zijn op bijna alle beleidsdomeinen, naar eigen keuze 

van de lidstaten. Het is de wil van de lidstaten om te participeren die doorslaggevend is, eerder dan de 

vraag of ze er al dan niet de mogelijkheid toe hebben.19 Eigenlijk zou dit gebaseerd zijn op zuiver 

intergouvernementele overeenkomsten. Op die manier is het moeilijk te begrijpen hoe een volwaardig 

lidmaatschap van de Unie kan bestaan.20 

21. In onderstaande tabel worden de gelijkenissen en verschillen van de verschillende 

differentiatieconcepten weergegeven. 

 

 Tijdelijk 
Gemeenschappelijk 

doel 

Ruime mogelijkheden 

van beleidsdomeinen 

Meerdere snelheden + + + 

Variabele geometrie - - - 

À la carte - - + 

 

Tabel 1: Vergelijking van de verschillende differentiatieconcepten. 

  

                                                      
19 B. JENSEN en J.B. SLAPIN, “Institutional Hokey-Pokey: the Politics of Multi-Speed Integration in the European 

Union”, J.E.P.P. 2012, afl. 19, 781. 
20 K. HOLZINGER en F. SCHIMMELFENNIG, “Differentiated Integration in the European Union: many concepts, 

sparse theory, few data”, J.E.P.P. 2012, afl.19, 294. 
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1.2 Differentiatie in de Verdragen 
 

22. Het Verdrag van Maastricht deed reeds wenkrauwen fronsen toen het voor het eerst in de 

geschiedenis van de Unie toeliet dat lidstaten besloten niet deel te nemen aan een project op Europees 

niveau omdat de doelstelling niet door alle lidstaten gedragen werd.21 De reden die aan de basis lag van 

het besluit om belangrijke differentiatie toe te staan, was dat de vereiste unanimiteit op de betrokken 

gebieden niet behaald zou zijn. Zonder een vorm van akkoord hieromtrent zou het Verdrag van 

Maastricht in het water gevallen zijn, maar de prijs die ervoor betaald werd was hoog.22 

23. De flexibiliteit die hier toegestaan werd, vormde een eerste stap naar een in de Verdragen 

geïntegreerd concept van differentiatie en geldt een beetje als nauwere samenwerking avant la lettre. 

Belangrijk om op te merken in deze context is dat er geen dagelijks te gebruiken mechanisme werd 

opgenomen in de Verdragen dat bij een veelheid van wetgevingsinitiatieven kon aangewend worden. 

Voorlopig ging het enkel om een beperkt aantal domeinen waarbij het toestaan van uitzonderingen de 

enige mogelijkheid was om wetgeving tot stand te brengen.   

24. Een eerste geval was de opt-out van het Verenigd Koninkrijk inzake het Sociaal Protocol. Dit is een 

zuiver voorbeeld van variabele geometrie: het gaat om een politiek standpunt, een verschillende 

doelstelling en er is geen verplichting om op een later tijdstip toe te treden. De differentiatie blijft voor 

een onbepaalde periode, mogelijk zelfs permanent, bestaan. Enkel het Verenigd Koninkrijk zelf kan de 

aanzet geven om een einde te maken aan deze situatie. 

25. Een tweede voorbeeld vinden we in de Europese Monetaire Unie. De realisatie daarvan zou gebeuren 

in drie fases: ten eerste het afschaffen van alle belemmeringen voor het vrij verkeer van kapitaal, ten 

tweede de oprichting van het Europees Monetair Instituut  en ten slotte de overdracht van het monetair 

beleid aan de Europese Centrale Bank en het invoeren van de euro. Denemarken en het Verenigd 

Koninkrijk kregen een opt-out voor de derde fase. 

Het oorspronkelijke plan sloot nochtans volledig aan bij het concept van het ‘Europa van meerdere 

snelheden’. Alle lidstaten zouden hetzelfde doel nastreven, het enige verschil zou het tijdstip van 

implementatie zijn. Wie kon toetreden tot de derde fase zou automatisch bepaald worden door objectieve 

criteria23, kortom: de politieke wil van de lidstaten zou in principe geen verdere rol hebben mogen 

spelen.24 De lidstaten zouden zich ertoe verbinden te streven naar deze criteria. We kunnen concluderen 

                                                      
21 Op dat ogenblik waren er twaalf lidstaten. 
22 C.-D. EHLERMANN, “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation: the new provisions of the Amsterdam 

Treaty”, Florence, European University Institute, 1998, 3. 
23 De EU-convergentiecriteria of criteria van Maastricht, zie nu artikel 140 VWEU. 
24 P. DE SCHOUTHEETE, “Closer Cooperation: Political Background and Issues in the Negotiation” in J. MONAR 

en W. WESSELS (eds.), The European Union after the Treaty of Amsterdam, New York, Continuum, 2001, 151. 
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dat vandaag, binnen deze beperkte constellatie van lidstaten zonder de opt-outs, een concept volgens de 

lijnen van Europa van meerdere snelheden bestaat. 

26. Beide voorbeelden betreffen differentiatie binnen het kader van de Unie en gelden als grote 

uitzonderingen. Een belangrijk verschil tussen deze specifieke nauwere samenwerking avant la lettre 

en de bepalingen van nauwere samenwerking in de Verdragen na Amsterdam, is dat het hier gaat om 

een gesloten benadering. Het zijn niet een aantal lidstaten die beslissen dat ze verder willen integreren, 

het zijn er die beslissen dat ze niet willen integreren.25 Opnieuw moet benadrukt worden dat ze niet tot 

stand zijn gekomen op basis van een aantal bepalingen in de Verdragen die differentiatie in het algemeen 

toelaten via welbepaalde procedures. Ze moesten worden vastgelegd door de Intergouvernementele 

Conferentie (IGC).26 Daarom zijn de regels omtrent toetreding van niet-deelnemende lidstaten juridisch 

vaak enorm ingewikkeld, omdat er geen standaard regels voor bestaan en de procedures eigen zijn aan 

de samenwerking op zich. 27 

27. In die tijd zorgde de idee van differentiatie binnen de Unie voor heel wat ophef. Op termijn werd 

echter duidelijk dat als de Unie zou groeien, mogelijkheden zouden moeten bestaan om verdere 

integratie te waarborgen zonder dat lidstaten beroep zouden doen op internationaalrechtelijke methoden 

buiten de Unie.  

28. Het vermelden waard zijn de verdragen van Schengen. Het betreft een andere situatie dan de twee 

voorgaande omdat de samenwerking tot stand kwam buiten de context van de Unie. Met het Verdrag 

van Amsterdam werden ze echter geïntegreerd in de Verdragen van de Unie28; een teken dat het bestaan 

van nauwere samenwerking nuttig had kunnen zijn. 

 

  

                                                      
25 E. DE SMIJTER, “The Constitutional Amendments” in R. BLANPAIN (ed.), Institutional Changes and European 

Social Policies After the Treaty of Amsterdam, Den Haag, Kluwer, 214. 
26 L.L. OLSEN, “Enhanced Cooperation: Lowering the Restrictions and Creating the Basis of A Hard Core?” in F. 

LAURSEN (ed.), The Treaty of Nice: Actor Preferences, Bargaining and Institutional Choice, Leiden, Nijhoff, 

2006, 459. 
27 A. STUBB, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, Palgrave, 

2002, 135. 
28 Door middel van vier protocollen bij het Verdrag van Amsterdam. 
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1.3 Nauwere samenwerking: definitie en plaats in de wereld van differentiatie 

 

29. De drie opvattingen die in de vorige titel vermeld werden, waren in hun zuivere vorm geen van alle 

een goede oplossing voor de Unie. Het doel was om met de nieuwe diversiteit van lidstaten een weg te 

vinden naar meer integratie. Het is duidelijk dat het Europe à la carte principe daar in elk geval niet bij 

aansluit: daarbij loopt de Unie meer kans op uit elkaar vallen dan op verdere eenmaking. Het Europa 

van meerdere snelheden klinkt eerder veelbelovend, maar het probleem is net dat die diversiteit aan 

lidstaten niet meer zal toelaten dat zij alle dezelfde doelstellingen nastreven op elk beleidsdomein. Een 

logische oplossing lijkt men te kunnen vinden in de variabele geometrie. Hierin kunnen de lidstaten 

namelijk hun eigen politieke visie kwijt met betrekking tot het beleidsdomein: ze kunnen kiezen om niet 

mee te doen aan de integratie als ze echt niet willen en kunnen ook beslissen om later toch te 

participeren.29  

30. Vanuit dat startpunt ontstond een hele reeks politieke voorstellen. Eerst het idee van de ‘Europese 

voorhoede’ van Helmut Kohl en Jacques Delors en dat van ‘hard-core Europe’ dat werd uiteengezet in 

de befaamde Schäuble-Lamers paper. Beide duo’s gingen uit van een kopgroep van lidstaten (die in elk 

geval Frankrijk en Duitsland omvatten) die de weg als eerste zou afleggen. Kohl en Delors zagen dit 

gebeuren met een nieuw Verdrag, Schäuble en Lamers binnen de toenmalige structuur van de Unie. In 

elk geval waren beide voorstellen gesteund op het principe van één kopgroep die verder integreert, 

tegenover de rest van de lidstaten die de keuze hebben tussen meedoen of achterblijven. 

Het probleem met deze initiatieven was de angst dat er een breuk zou ontstaan tussen de lidstaten in de 

kopgroep en de achterblijvende landen. Er kwam veel kritiek op de voorstellen en in de aanloop naar 

het Verdrag van Amsterdam moesten er dringend wijzigingen aangebracht worden. 

31. Uiteindelijk werd met het Verdrag van Amsterdam een bepaling inzake nauwere samenwerking 

opgenomen in de Verdragen. Concreet hield het in dat minstens de helft van de lidstaten moest 

deelnemen aan een voorstel tot nauwere samenwerking om verder te kunnen gaan binnen het kader van 

de Unie, dus met gebruik van haar instellingen, procedures en regelingen.30 Als we dit concept moeten 

plaatsen in de wereld van de differentiatie komen we tot de volgende conclusies: het valt niet onder het 

‘Europa van meerdere snelheden’, want het is duidelijk dat deze bepaling mogelijkheden biedt 

wetgeving te realiseren voor de kleinere groep, zelfs indien niet alle lidstaten van de Unie dezelfde 

doelstelling nastreven. Het is meer dan alleen een kwestie van tijd, er is wel degelijk een onderscheid in 

inhoud. Het verschilt echter ook van variabele geometrie in die zin dat de mogelijkheid bestaat dat de 

samenwerkende groep even groot is als de groep niet-deelnemende lidstaten, of in latere verdragen zelfs 

                                                      
29 A. LANSDAAL, “Differentiation or Enhanced Cooperation” in A. SCHRAUWEN, Flexibility in Constitutions: 

Forms of Closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (post-Nice edition), Groningen, Europa law 

publishing, 2002, 51. 
30 De voorwaarden en procedures worden verder in detail besproken. 
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kleiner. Het gaat hier dus niet noodzakelijk om een uitzonderlijke opt-out regeling van slechts enkele 

lidstaten. In die zin leunt het weer eerder aan bij het Europa van meerdere snelheden. ‘Europe à la carte’ 

is het nog veel minder: bij nauwere samenwerking sensu stricto vindt de samenwerking plaats binnen 

de instellingen van de Unie en maakt ze echt deel uit van de organisatie. Bovendien werd er een 

minimum bepaald voor het aantal deelnemende lidstaten, dus niet alles is mogelijk. We zullen later zien 

dat er een hele reeks voorwaarden vervuld moeten worden, waardoor de vrijheid van ‘Europe à la carte’ 

ver te zoeken is.  

 

NAUWERE 

SAMENWERKING 

SENSU STRICTO 

Europa van meerdere snelheden  

- Gelimiteerd in tijd - 

- Gemeenschappelijk doel - 

- Mogelijk kleine startgroep + 

Variabele geometrie  

- Ongelimiteerd in tijd + 

- Geen gemeenschappelijk doel, verschillende politieke 

standpunten 
+ 

- Uitzonderingsregime: opt-outs - 

Europe à la carte  

- Bij wijze van internationale verdragen - 

- Ongelimiteerd in aantal - 

- Onbeperkt wat inhoud betreft - 

 

Tabel 2: De plaats van nauwere samenwerking in de wereld van de differentiatieconcepten. 

 

32. Toch is de idee dat er inderdaad een soort kopgroep ontstaat die op termijn de andere lidstaten met 

zich meetrekt. Dat sluit aan bij ‘Europa van meerdere snelheden’. Maar in de realiteit staat er nergens 

in de verdragen dat de andere lidstaten effectief verplicht zijn om op termijn deel te nemen. Lidstaten 

beslissen zelf of en wanneer ze toetreden. Institutioneel zijn er wel enkele voorzieningen getroffen: in 

de Raad kunnen de andere lidstaten mee debatteren, maar ze bezitten geen stem. Zo blijven ze zeer goed 

op de hoogte van wat er in deze samenwerking gebeurt om eventueel later te kunnen beslissen toch toe 

te treden. We zullen verder zien hoe de Verdragen de toetredingsprocedure steeds zo open mogelijk 

hebben proberen te houden.  
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HOOFDSTUK 2. DE VERDRAGSBEPALINGEN VANUIT EEN 

EVOLUTIEVE BENADERING  

 

2.1 Het Verdrag van Amsterdam: introductie van nauwere samenwerking 
 

2.1.1 De intergouvernementele conferentie 

 

33. Nadat de Schäuble-Lamers paper de eerste schokgolf doorstaan had, dook de idee van differentiatie 

steeds vaker op in de aanloop naar de IGC. Uiteindelijk, in het formele mandaat dat gegeven werd aan 

de IGC, bestond het concept tijdelijk onder de naam ‘versterkte samenwerking’. Officieel werd het als 

volgt omschreven in het mandaat31: 

“De Staatshoofden en Regeringsleiders verzoeken de Conferentie na te gaan of en hoe er voorschriften 

van algemene aard of op specifieke gebieden moeten worden ingevoerd om een aantal Lid-Staten [sic] 

in staat te stellen een nauwere samenwerking tot stand te brengen waaraan allen kunnen deelnemen, die 

verenigbaar is met de doelstellingen van de Unie, en die tegelijk het "acquis communautaire" behoudt, 

discriminatie en concurrentievervalsing voorkomt en het ene institutionele kader onverlet laat.”32 

34. Het was meteen duidelijk dat nauwere samenwerking niet op alle beleidsdomeinen mogelijk zou 

gemaakt worden. De oorsprong van het idee komt dan wel uit de angst voor verlamming van de 

wetgevingsprocedures bij de komende uitbreidingen van de Unie, het blijft toch uiterst belangrijk dat de 

Unie zoals ze al bestaat onveranderd blijft en de nauwere samenwerking beperkt is tot verdere integratie 

op een duidelijk afgebakend terrein. Het zou contraproductief zijn als ze op termijn kon leiden tot het 

uiteen vallen van de Unie. 

 

2.1.2 Verdragsartikels 

 

35. Toen nauwere samenwerking in de verdragen werd opgenomen moest het passen binnen het 

pijlersysteem dat door het Verdrag van Maastricht was ingevoerd. Enkel binnen de eerste 

(communautaire) pijler en binnen de derde pijler (politiële en justitiële samenwerking in strafzaken) kon 

van deze nieuwe toepassing gebruik gemaakt worden. In de tweede pijler, die van het gemeenschappelijk 

buitenlands- en veiligheidsbeleid, bestond reeds het systeem van de ‘constructieve onthouding’.  

                                                      
31 A. SCHRAUWEN, “Flexibility from Amsterdam to Nice” in A. SCHRAUWEN, Flexibility in Constitutions: 

Forms of Closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (post-Nice edition), Groningen, Europa law 

publishing, 2002, 61. 
32 Conclusies van het Voorzitterschap, Europese Raad van Turijn, 29 maart 1996, 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tor1_nl.htm#igc2 



14 

 

36. De constructieve onthouding in artikel 23 EU creëert de mogelijkheid binnen het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid om, waar normaal de regel van unanimiteit geldt, toch een besluit te 

kunnen nemen zonder dat alle lidstaten moeten deelnemen. De lidstaten die zich onthouden moeten het 

uiteindelijke besluit niet toepassen. De vereiste is dat zij hun onthouding formeel verklaren waarbij zij 

aanvaarden dat de genomen beslissing de Unie zal binden.33 Deze methode werd binnen die pijler 

voldoende geacht om de zware vereiste van unanimiteit te verzachten in een groeiende Unie. Ze wordt 

vaak genoemd in het rijtje van flexibiliteit in de verschillende pijlers, maar is eigenlijk heel verschillend 

van nauwere samenwerking. Er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid voorzien voor de zich onthoudende 

lidstaten om later toch deel te nemen, wat niet aansluit bij het idee dat de differentiatie slechts tijdelijk 

is en openstaat voor alle lidstaten.34 

37. De artikels noodzakelijk voor de toepassing van nauwere samenwerking in de eerste en de derde 

pijler zijn verdeeld over het Verdrag tot Oprichting van de Europese Gemeenschap (EG) en het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (EU). Titel VII EU omschrijft duidelijk de algemene 

toepassingsvoorwaarden die voor beide pijlers van toepassing zijn. Verder wordt verwezen het naar 

artikel 11 EC en artikel 46 EU voor specifieke voorwaarden in de eerste en derde pijler respectievelijk.  

38. In de rechtsleer wordt uit deze artikels de volgende tweedeling afgeleid: de bepalingen die betrekking 

hebben op de draagwijdte van nauwere samenwerking en deze die uiteenzetten welke elementen leiden 

tot de aanzet van de procedure.35 Het is duidelijk dat die eerste categorie echt de doelstelling van nauwere 

samenwerking moet uiteenzetten en verklaart welke beginselen hierbij gerespecteerd moeten worden. 

De tweede categorie vormt een drempel die ervoor moet zorgen dat de procedure niet onder alle 

omstandigheden eenvoudig gestart kan worden. Zelf zullen we het onderscheid als volgt benoemen: de 

materiële en de procedurele vereisten van nauwere samenwerking. 

39. De bepalingen die in elk geval van toepassing zijn op nauwere samenwerking, zowel in de eerste als 

in de derde pijler, zijn te vinden in artikels 43 tot 45 EU. De bepalingen die voorwaarden of procedures 

opleggen aan één van beide pijlers in het bijzonder vinden we terug in specifieke bepalingen van 

toepassing voor dat gebied alleen.  

40. In de titels 2.1.3 tot 2.1.5 zullen we enkel kijken naar de voorwaarden die vervuld moeten worden 

en procedures die gevolgd moeten worden voor het aangaan van nauwere samenwerking. We zullen pas 

in titel 2.1.6 een blik werpen op de besluitvormingsprocedure binnen dergelijke samenwerking, waar 

                                                      
33 Niet mogelijk wanneer de groep lidstaten die gebruik maakt van deze constructieve onthouding meer dan één 

derde van de stemmen in de Raad vertegenwoordigt.  
34 A. SCHRAUWEN, “Flexibility from Amsterdam to Nice” in A. SCHRAUWEN, Flexibility in Constitutions: 

Forms of Closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (post-Nice edition), Groningen, Europa law 

publishing, 2002, 67. 
35 35 P. DE SCHOUTHEETE, “Closer Cooperation: Political Background and Issues in the Negotiation” in J. 

MONAR en W. WESSELS (eds.), The European Union after the Treaty of Amsterdam, New York, Continuum, 

2001, 160. 
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we zullen nagaan wat ‘het gebruik van de instellingen, procedures en regelingen’ precies inhoudt. De 

financiering wordt behandeld in titel 2.1.8.  

 

2.1.3 Gemeenschappelijke bepalingen 

 

a) Materiële vereisten 

 

41. Artikel 43 EU bepaalt de voorwaarden waaraan zowel in de eerste als in de derde pijler voldaan 

moet worden om door middel van nauwere samenwerking gebruik te kunnen maken van de instellingen, 

procedures en regelingen van de Verdragen.  

 Ten aanzien van de Unie 

42. Eerst en vooral moeten de doelstellingen van de Unie door de samenwerking bevorderd worden en 

haar belangen moeten worden beschermd en gediend.36 In feite wordt hiermee aangegeven dat nauwere 

samenwerking enkel mag gebruikt worden als methode om verder te integreren. De doelstellingen van 

de Unie werden overeengekomen door alle lidstaten.37 Daar de toepassing van nauwere samenwerking 

leidt tot het gebruik van de instellingen, procedures en regelingen van de Verdragen, is het logisch dat 

deze basisbeginselen daarbij moeten worden nagestreefd.  

Merk hierbij op dat deze bepaling nauwere samenwerking op andere terreinen dan deze vermeld in de 

doelstellingen geenszins uitsluit. Deze initiatieven zullen echter moeten plaatsvinden buiten het kader 

van de Europese Unie om.  

43. Wat betreft het beschermen en dienen van de belangen van de Unie, kan alleen maar gedacht worden 

aan de achterliggende idee dat de samenwerkende groep slechts een voorhoede is. We zullen verder zien 

dat het voor de andere lidstaten mogelijk moet blijven om tot de samenwerking toe te treden wanneer 

ze dit wensen, zelfs al bestaat er geen verplichting voor hen om dit op termijn te doen. Ook zonder die 

verplichting is de achterliggende gedachte toch dat de samenwerking een voortrekkersrol vervult, want 

het zou nooit in het belang van de Unie zijn om verschillende samenwerkingspatronen te creëren zonder 

goede hoop op volledige integratie.  

44. Verder is het belangrijk dat de samenwerking overeenkomt met de beginselen van de Verdragen en 

ook niet indruist tegen het ene institutionele kader.3839 De meeste rechtsleer gaat er van uit dat met 

beginselen gedoeld wordt op de samenhang tussen de verschillende pijlers, het subsidiariteitsbeginsel, 

                                                      
36 Artikel 43, eerste lid, (a) EU. 
37 Artikel 2 EU. 
38 Artikel 43, eerste lid, (b) EU. 
39 Deze term werd ingevoerd door het Verdrag van Maastricht. Het duidt aan dat de instellingen van de Unie en 

de Gemeenschap één en dezelfde zijn. 
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het verbod van discriminatie op basis van nationaliteit en dergelijke.40 De nadruk op het ene 

institutionele kader van de Unie betekent dat de samenwerking moet bouwen op de instellingen 

opgesomd in artikel 5 EU en er geen nieuwe kan creëren. 

45. Een derde materiële vereiste die bepaald wordt in artikel 43 EU legt eerbied op voor het acquis 

communautaire en de maatregelen die krachtens de andere bepalingen van de Verdragen zijn 

aangenomen.41 Dat laatste intendeert de maatregelen die vastgesteld werden in het kader van de tweede 

of derde pijler. Het acquis omvat de verdragen, wetgeving die op grond van de verdragen werd 

aangenomen en rechtspraak van het Hof van Justitie. Deze voorwaarde werd om duidelijke redenen 

opgenomen, namelijk omdat deze bepalingen niet gebruikt zouden kunnen worden om stappen terug te 

zetten. Dat zou absoluut onaanvaardbaar zijn. 

 Ten aanzien van niet-participerende lidstaten 

46. Speciale aandacht wordt in de Verdragen geschonken aan de positie van lidstaten die niet deelnemen 

aan de nauwere samenwerking. Zij hebben rechten, maar daar tegenover staan ook enkele 

verplichtingen.42  

Enerzijds wordt bepaald dat de nauwere samenwerking in geen geval afbreuk mag doen aan de 

bevoegdheden, rechten, verplichtingen en belangen van de niet-deelnemende lidstaten.43 Bovendien 

hebben zij het recht om ten alle tijde toe te treden tot de samenwerking. 

De keerzijde van de medaille is wel dat de niet-deelnemende lidstaten de uitvoering van de 

samenwerking en dus van de handelingen en besluiten die daartoe worden aangenomen, niet mogen 

tegenhouden of belemmeren.44 

 

b) Procedurele vereisten 

 

47. Lidstaten kunnen enkel gebruik maken van de procedure van nauwere samenwerking wanneer de 

procedures die normaal van toepassing zijn in de Verdragen niet volstaan om de doelstellingen van de 

Unie te verwezenlijken.45 Het is dus een ultimum remedium, een redmiddel van allerlaatste instantie. 

Het Verdrag van Amsterdam creëert met deze bepaling weinig duidelijkheid over de omstandigheden 

waarin geconcludeerd kan worden dat alle andere mogelijke procedures gefaald hebben. Hoe lang moet 

                                                      
40 J.W. DE ZWAAN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Amsterdam” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het 

Verdrag van Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 16. 
41 Artikel 43, eerste lid, e) EU. 
42 E. DE SMIJTER, “The Constitutional Amendments” in R. BLANPAIN (ed.), Institutional Changes and European 

Social Policies After the Treaty of Amsterdam, Den Haag, Kluwer, 218. 
43 Artikel 43, eerste lid, f) EU. 
44 Artikel 43, tweede lid EU. 
45 Artikel 43, eerste lid, c) EU. 
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men geprobeerd hebben? Hoeveel toegevingen moeten gedaan worden door lidstaten die eigenlijk bereid 

zijn om nog meer te integreren? De Verdragen geven geen verdere uitleg, het is duidelijk een zeer 

politiek criterium: de instellingen beschikken in ruime mate over beleidsvrijheid. Zelfs het Hof kan 

hierdoor moeilijk controleren of de voorwaarde van laatste instantie werkelijk vervuld werd.46 

48. Van uiterst belang is het aantal lidstaten dat wil deelnemen. Waar het enerzijds belangrijk is dat 

nauwere samenwerking effectief gebruikt kan worden (dus dat het vereiste aantal lidstaten niet te hoog 

ligt), is het anderzijds nog belangrijker dat er geen tegenstrijdige samenwerkingen ontstaan die wel beide 

gebruik kunnen maken van dezelfde instellingen. Het Verdrag van Amsterdam vindt de oplossing in de 

helft van de lidstaten, op dat ogenblik acht van vijftien.47  

49. Wat betreft de mogelijkheid voor niet-participerende lidstaten om op een later ogenblik toe te treden 

tot de samenwerking, zijn er ook een aantal procedurele voorwaarden. Zij moeten het basisbesluit van 

de samenwerking en de besluiten die in het kader daarvan werden genomen naleven.48 Dit is een logische 

stap. Het zou onbegonnen werk zijn om de samenwerking te heronderhandelen telkens een lidstaat wil 

toetreden. Bovendien zou dat de idee van de ‘kopgroep’ die de andere lidstaten aanspoort om op termijn 

mee te doen, teniet doen. Deze groep zou de kopgroep niet zijn als de samenwerking daarna toch 

aangepast kan worden aan de eisen van de toetredende lidstaten. Men kan dit beschouwen als een soort 

acquis van de samenwerking. 

50. Hoewel het lijkt alsof niet-deelnemende lidstaten niets anders kunnen doen dan zich schikken naar 

de wensen van de kopgroep, vinden we het beschermingsmechanisme in de eerste zin van deze bepaling, 

zoals hoger besproken: de samenwerking moet openstaan voor alle lidstaten en hen de mogelijkheid 

bieden ten alle tijde toe te treden. Dit houdt in dat de kopgroep geen beslissingen mag invoeren die het 

in de praktijk onmogelijk maken voor andere lidstaten om erbij te komen. 

 

2.1.4 Vereisten in de communautaire pijler 

 

51. In de gemeenschappelijke bepalingen wordt in artikel 43 verwezen naar bijkomende specifieke 

vereisten in de eerste en derde pijler.49 Vooraleer de nauwere samenwerking tot stand kan komen, moet 

er voor deze lidstaten een machtiging zijn van de Raad. In deze pijler-specifieke artikels vinden we 

bijkomende materiële voorwaarden en de procedure die moet toegepast worden om de vereiste 

                                                      
46 J.W. DE ZWAAN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Amsterdam” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het 

Verdrag van Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 16. 
47 Artikel 43, eerste lid, d) EU. 
48 Artikel 43, eerste lid, g) EU. 
49 Artikel 43, eerste lid, h) EU. 
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machtiging te bekomen. Voor de eerste pijler komen we terecht bij het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, meer bepaald bij artikel 11 EG. 

 

a) Bijkomende materiële vereisten in de eerste pijler 

 

52. De bijkomende vereisten voor de communautaire pijler zijn opnieuw inhoudelijke beperkingen zoals 

we er reeds enkele tegenkwamen in de gemeenschappelijke bepalingen. We merken duidelijk op dat de 

bepalingen van artikel 11 EG helemaal in het verlengde liggen van artikel 43 EU. Er werd zelfs voor 

gekozen om één principe expliciet een tweede keer op te nemen: nauwere samenwerking is enkel 

mogelijk binnen de bevoegdheden die de Unie reeds bezit.50 Men wilde voorkomen dat de 

samenwerking zou fungeren als een manier om nieuwe bevoegdheden onder de kap van de Unie te 

brengen zonder een officiële herzieningsprocedure van de Verdragen te starten. 

53. Een beperking daarop vormt wel de vereiste dat het moet gaan om een gebied dat niet binnen de 

exclusieve bevoegdheden van de Unie valt.51 Daar stelt zich wel de vraag wat die exclusieve 

bevoegdheden zijn. TUYTSCHAEVER onderscheidt drie verschillende opvattingen: 

- De gebieden die door de verdragen zelf als exclusieve bevoegdheid van de Unie worden 

aangeduid. Dit is natuurlijke exclusiviteit. 

- De gebieden waarvoor er concurrerende bevoegdheden bestaan. Deze bevoegdheden worden 

exclusief domein van de Unie wanneer ze er voor het eerst gebruik van maakt. Tot op dat 

ogenblik kunnen de lidstaten nog zelf handelen. Dit is praktische exclusiviteit. 

- De gebieden waarvoor de Unie als enige verantwoordelijkheid draagt om te handelen in 

bepaalde domeinen. Dit is de zeer ruime opvatting van de Commissie. 

We zullen verder zien dat de Commissie een belangrijke rol speelt bij het initiëren van nauwere 

samenwerking. Het is dus van belang welke definitie zij hanteren: een ruimere opvatting impliceert 

immers minder ruimte voor nauwere samenwerking, een beperktere opvatting biedt meer kansen. 

53. Tijdens de IGC werden een paar voorstellen gedaan om in de Verdragen nader te specifiëren op 

welke domeinen nauwere samenwerking al dan niet mogelijk was. Zowel positieve als negatieve 

opsommingen werden door verschillende partijen naar voor gebracht. Uiteindelijk werd dat idee verlaten 

en werd gekozen voor de uitsluiting van gebieden onder exclusieve bevoegdheid; een omschrijving die 

te wensen overlaat. Om die reden werden nog allerlei vage beperkingen ingevoerd die we nu verder 

zullen bespreken.52 

                                                      
50 Artikel 11, eerste lid, d) EG. 
51 Artikel 11, eerste lid, a) EG. 
52 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 57. 
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54. De beleidslijnen, activiteiten en programma’s van de Gemeenschap moeten geëerbiedigd worden.53 

Hieronder vallen de voornemens die reeds door besluitvorming in de Raad werden vastgesteld op een 

ogenblik dat alle lidstaten nog deelnamen aan de besluitvorming.54 

55. De samenwerking mag ook geen invloed hebben op het burgerschap van de Unie, er mag niet 

gediscrimineerd worden tussen onderdanen van lidstaten.55 Als men zou toestaan dat de samenwerking 

enkel positieve gevolgen meebrengt voor de onderdanen van deelnemende lidstaten, dan zou dit leiden 

tot de creatie van meerdere Europese burgerschappen.56 Vandaar is de regel dat, in de mate waarin 

onderdanen van niet-deelnemende lidstaten beïnvloed worden door de gevolgen van een nauwere 

samenwerking, zij ook in staat moeten zijn de vruchten daarvan te plukken. Let op: objectieve 

verschillen tussen onderdanen van lidstaten kunnen eventueel wel leiden tot een verschillende 

behandeling. Er is slechts een probleem wanneer gelijke situaties verschillend behandeld worden of vice 

versa. 

TUYTSCHAEVER houdt hier een andere kijk op na. Waar er normaal gezien een objectieve 

verantwoording moet zijn voor het niet toepassen van de gevolgen van wetgeving in bepaalde lidstaten, 

vormt nauwere samenwerking in zijn geheel een uitzondering op dit beginsel van non-discriminatie.57 

Hij trekt deze conclusie op grond van het feit dat een politieke verantwoording alleen onvoldoende zou 

zijn om nauwere samenwerking te mogen aangaan, maar in dat geval zou het concept van de nauwere 

samenwerking zijn doel missen. In zijn ogen heeft de bepaling van non-discriminatie betrekking op de 

relaties tussen de participerende lidstaten in uitvoering van beslissingen die binnen de samenwerking 

werden genomen. Voor deze benadering valt heel wat te zeggen gezien de historische context. 

56. Een laatste voorwaarde eigen aan de eerste pijler is dat de handel tussen lidstaten niet beperkt wordt 

en dat de mededingingsvoorwaarden tussen lidstaten eerlijk blijven.58 Dit is een toepassing van alle 

bepalingen met betrekking tot de interne markt en het mededingingsrecht in de Unie. In tegenstelling 

tot de vorige voorwaarde, is het hier wel duidelijk dat het gaat om relaties tussen alle lidstaten, niet enkel 

tussen deze die deelnemen aan de samenwerking. Het zou maar al te problematisch zijn als de 

samenwerking opnieuw zou kunnen leiden tot een verdeeldheid van de markten. Merk hierbij wel op 

dat dit een bijzonder zware vereiste is. Wellicht zou op vele gebieden snel kunnen uitgegaan worden 

van een belemmering van de interne markt. 

 

                                                      
53 Artikel 11, eerste lid, b) EG. 
54 J.W. DE ZWAAN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Amsterdam” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het 

Verdrag van Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 19. 
55 Artikel 11, eerste lid, c) EG. 
56 J. WOUTERS, “Flexibiliteit in de eerste pijler” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het Verdrag van 

Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 36. 
57 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 57. 
58 Artikel 11, eerste lid, e) EG. 
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b) Procedurele vereisten eigen aan de eerste pijler 

 

Machtiging 

57. Lidstaten kunnen niet zomaar zelf bepalen of hun initiatief voor nauwere samenwerking voldoet aan 

alle voorwaarden. Vooraleer ze met hun plannen van start kunnen gaan, moeten zij daartoe een 

machtiging van de Raad krijgen. De procedure die daarvoor gevolgd dient te worden is verschillend in 

de eerste en derde pijler. Ze staat dan ook omschreven in de pijler-specifieke bepalingen in de 

Verdragen. Voor de eerste pijler moeten we kijken naar artikel 11, tweede lid EG.  

Vooraleer er nog maar sprake kan zijn van een machtiging, moet in elk geval voldaan zijn aan de 

voorwaarden in artikel 43 EU en artikel 11, eerste lid EG. 

58. In de eerste pijler is er een exclusief initiatiefrecht voor de Commissie.59 Lidstaten die geïnteresseerd 

zijn in het aangaan van een nauwere samenwerking moeten zich tot haar richten met hun vraag. Enkel 

zij kan uiteindelijk een voorstel tot machtiging indienen bij de Raad. Op die manier heeft de Commissie 

controle zowel over de wenselijkheid als over de compatibiliteit.60 Ze vormt een eerste controlepunt: als 

zij tot het besluit komt dat niet voldaan werd aan alle voorwaarden, kan zij reeds beslissen om geen 

voorstel in te dienen bij de Raad. In die omstandigheden is zij verplicht om alle lidstaten op de hoogte 

te brengen van de onderliggende redenen voor deze beslissing.61 

In die context past de discussie die eerder werd gevoerd onder de specifieke materiële vereisten voor de 

eerste pijler: indien de Commissie beslist om hier een brede definitie van het begrip ‘exclusieve 

bevoegdheden’ te hanteren, dan zal er minder ruimte overblijven voor nauwere samenwerking.62 Hoewel 

de Commissie dus in ruime mate plaats heeft om haar beleid uit te werken, is haar rol begrijpelijk in de 

communautaire pijler. Wanneer de groep initiërende lidstaten een gekwalificeerde meerderheid 

vertegenwoordigt in de Raad63, is het belangrijk dat in de eerste pijler een voorafgaande controle kan 

plaatsvinden, zonder dat de enige resterende optie het Hof is. We hebben het hier uitgebreider over op 

een later punt in dit werk.64 

59. De rol van het Europees Parlement is hier zeer beperkt: de Verdragen vereisen enkel dat zij 

geraadpleegd wordt vooraleer de Raad een beslissing neemt.65 

60. De Raad kan een initiatief tot nauwere samenwerking machtigen bij gekwalificeerde meerderheid 

volgens de normale procedures. Dat wil zeggen dat elke lidstaat deelneemt aan de stemming en er geen 

                                                      
59 Artikel 11, tweede lid EG. 
60 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 59. 
61 Artikel 11, tweede lid EG, in fine. 
62 Zie randnummer 53. 
63 Zie randnummer 60. 
64 Zie titel 2.1.7 Juridische controle. 
65 Artikel 11, tweede lid EG. 
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beperking is tot de groep die wil samenwerken. Opmerkelijk is dat de machtiging ook bij 

gekwalificeerde meerderheid gebeurt op gebieden waar in een normale besluitvorming unanimiteit 

vereist is. Om die reden werd in dezelfde bepaling een noodmechanisme ingebouwd. 

61. Wanneer een van de leden van de Raad te kennen geeft dat hij het niet eens is met de procedure om 

te stemmen met gekwalificeerde meerderheid, wordt er helemaal niet gestemd.66 Dit kan enkel indien 

de lidstaat in kwestie belangrijke redenen van nationaal beleid aanhaalt die hun verzet verantwoorden.  

In bovenstaand geval beschikt de Raad over de mogelijkheid om bij gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen te beslissen om het voorstel door te schuiven naar de Raad in de samenstelling van 

staatshoofden en regeringsleiders. Indien in die constellatie unanimiteit bereikt kan worden, wordt er 

toch machtiging verleend.  

Dit noodmechanisme voert dus in feite een vetorecht in. Weliswaar moeten er gegronde redenen zijn 

om de procedure te blokkeren, maar uiteindelijk leidt het tot een situatie waar alle lidstaten akkoord 

moeten gaan. 

Toetreding tot een reeds bestaande samenwerking 

62. Wanneer een lidstaat wil deelnemen aan een reeds bestaande samenwerking, moet het zijn wens 

daartoe doorgeven aan de Commissie en de Raad. Drie maanden na ontvangst moet de Commissie advies 

uitbrengen aan de Raad, maar uiteindelijk is het toch aan de Commissie om binnen de vier 

daaropvolgende maanden de knoop door te hakken, eventueel met bijzondere regelingen die ze nodig 

vindt.67 Deze vreemde bepaling is het gevolg van een slechte aanpassing van het oorspronkelijke idee. 

Tijdens de IGC werd lange tijd de Raad naar voor geschoven als orgaan dat deze beslissing zou nemen. 

Onder die omstandigheden zou de opinie van de Commissie een meerwaarde gehad hebben. Nu is het 

een onnodige vertraging van het proces.  

Het is echter een goede beslissing geweest om op het laatste ogenblik te kiezen voor de Commissie. Zij 

vertegenwoordigt als instelling de Unie, terwijl de Raad een samenkomst is van nationale belangen. De 

lidstaten die zich reeds in de nauwere samenwerking bevinden zouden wel eens om ongegronde redenen 

moeilijk kunnen doen, daar waar het belang van de Unie primeert.68 

63. Belangwekkend is de volgende bedenking: het zou kunnen dat in gebieden waarvoor onder normale 

omstandigheden een gekwalificeerde meerderheid vereist was, beroep werd gedaan op nauwere 

samenwerking omdat het toen onmogelijk was om die meerderheid te bereiken. Als dan enige tijd later 

niet-participerende lidstaten te kennen geven dat ze in de samenwerking willen stappen, kan blijken dat 

                                                      
66 Artikel 11, tweede lid EG. 
67 Artikel 11, derde lid EG. 
68 A. DUFF, The Treaty of Amsterdam: Text and Commentary, Londen, Federal Trust for Education and Research, 

1997, 196. 
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het nieuwe geheel van samenwerkende lidstaten wel over voldoende stemmen beschikt om in de Raad 

een gekwalificeerde meerderheid te bereiken. In dergelijk geval kan de Commissie beslissen om, in 

plaats van de toetreding tot de samenwerking te machtigen, een gewoon wetsvoorstel in te dienen bij de 

Raad. Met een gekwalificeerde meerderheid zou de wetgeving immers van toepassing zijn op alle 

lidstaten, niet enkel op deze die deelnamen aan de samenwerking.69  

Dit is een interessante benadering. Het toont dat nauwere samenwerking wel degelijk een opstap naar 

integratie kan betekenen. Waar men net niet aan een gekwalificeerde meerderheid geraakt, kunnen de 

lidstaten die wel overtuigd zijn van het initiatief een goed voorbeeld proberen te vormen om die paar 

extra lidstaten over de streep te trekken.  

Natuurlijk ligt dit helemaal anders in gebieden waarvoor unanimiteit vereist is. Hier zal het misschien 

moeilijker zijn om alle lidstaten te overtuigen, maar het biedt in elk geval een uitweg voor de zeer strenge 

vereiste van unanimiteit. 

 

2.1.5 Vereisten in de derde pijler 

 

64. Voor de derde pijler wordt verwezen naar artikel 40 EU. Ook hierin staan een aantal bijkomende 

materiële vereisten en de procedure voor machtiging. 

 

a) Bijkomende materiële vereisten in de derde pijler 

 

65. In de derde pijler zijn er aanzienlijk minder bijkomende materiële vereisten dan in de eerste pijler. 

Er is dus veel meer ruimte voor nauwere samenwerking. Eigenlijk is dit maar normaal. De fundamentele 

beperkingen zitten in de gemeenschappelijke bepalingen en de derde pijler is ook een meer 

intergouvernementele pijler. 

66. In tegenstelling tot de eerste pijler, waar nauwere samenwerking niet mogelijk is voor exclusieve 

bevoegdheden van de Unie of materie die raakt aan Europees burgerschap, is de derde pijler veel minder 

restrictief. Wel moet de samenwerking stroken met de bevoegdheden van de Unie en met de 

doelstellingen neergelegd in die titel, zijnde deze van politiële en justitiële samenwerking. Bovendien 

moet het tot doel hebben de Unie in staat te stellen zich sneller te ontwikkelen tot ruimte van veiligheid, 

vrijheid en rechtvaardigheid.70 

 

                                                      
69 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 70. 
70 Artikel 40, eerste lid EU. 
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b) Procedurele vereisten eigen aan de derde pijler 

 

Machtiging 

67. De procedure om machtiging te verkrijgen voor nauwere samenwerking in de derde pijler lijkt sterk 

op deze van toepassing op de eerste pijler. Het grootste verschil is echter dat de Commissie en het 

Europees Parlement hier een minder sterke positie bekleden.  

68. Lidstaten die geïnteresseerd zijn in een nauwere samenwerking brengen hun voorstel rechtstreeks 

naar de Raad.71 Het exclusief initiatiefrecht van de Commissie bestaat hier niet, meer zelfs: ze heeft 

helemaal geen initiatiefrecht. Haar enige rol in dit proces is om haar opinie over te brengen aan de Raad, 

een opinie die zelfs geen invloed heeft op de beslissing van deze laatste. Een negatief advies zorgt niet 

voor de omschakeling naar een vereiste voor unanimiteit in de Raad, noch voor een verplichting om te 

verklaren waarom het advies van de Commissie niet gevolgd werd. Uiteindelijk blijft er dus weinig over 

van haar macht: er is in deze fase geen eerste controle meer met betrekking tot de algemene en de pijler-

specifieke voorwaarden.  

69. Waar het Europees Parlement in de eerste pijler een adviesrecht kreeg, leggen de Verdragen met 

betrekking tot de derde pijler enkel een kennisgevingsverplichting ten aanzien van het Parlement op.  

70. De Raad kan slechts machtigen bij een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen. Hiervoor 

wordt de procedure van artikel 205, tweede lid EU gevolgd: dit artikel bevat de verdeling van de 

stemmen over de lidstaten. Opgelet: omdat de Commissie geen initiatiefrecht heeft is de tweede optie 

van het artikel van toepassing, waarbij het niet enkel gaat om de hoeveelheid stemmen, maar ook om 

een minimum aantal lidstaten dat voor stemt. Ten tijde van het Verdrag van Amsterdam ging dit om een 

minimum van tien lidstaten op een totaal van vijftien, dus twee derde. 

Wanneer we teruggrijpen naar onze redenering van eerder met betrekking tot de rol van de Commissie 

in de eerste pijler, wordt de strengere meerderheidsvereiste hier volledig duidelijk. De sterke positie van 

de Commissie die haar toeliet bij voorbaat een controle op de voorwaarden uit te oefenen, is hier 

afwezig. Dit heeft tot gevolg dat een groep lidstaten die samen over voldoende stemmen in de Raad 

beschikt om een gekwalificeerde meerderheid te halen zeer eenvoudig projecten van nauwere 

samenwerking zouden kunnen opzetten. De extra vereiste van het minimum aantal lidstaten zorgt hier 

voor een plaatsvervangende bescherming.  

Twee derde lijkt voldoende te zijn in deze fase, gezien ook in deze pijler de mogelijkheid bestaat om 

omwille van redenen van nationaal beleid een stemming te blokkeren. Opnieuw kan met gekwalificeerde 

meerderheid beslist worden om de zaak over te laten aan staatshoofden en regeringsleiders, ditmaal in 

de Europese Raad. Het verschil is dat de voorzitter van de Commissie hier deelneemt aan de zitting. 

                                                      
71 Artikel 40, tweede lid EU. 
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Wellicht compenseert dit voor het feit dat de rol van de Commissie in een eerder stadium zeer beperkt 

is.  

Toetreden tot een reeds bestaande samenwerking 

71. Wanneer een lidstaat wil toetreden tot de nauwere samenwerking die reeds ontstaan is binnen deze 

pijler, moet hij net als in de eerste pijler de vraag doorspelen aan de Commissie en de Raad. Ook hier 

krijgt de Commissie drie maanden tijd om advies uit te brengen bij de Raad, met mogelijke 

aanbevelingen voor bijzondere regelingen. Het grote verschil met de tweede pijler is dat de uiteindelijke 

beslissingsmacht bij de Raad ligt, die moet oordelen binnen de vier maanden na het advies van de 

Commissie. Anderzijds is de rol van de Commissie toch niet te onderschatten: als de Raad het besluit 

en eventuele bijzondere regelingen niet heeft aangenomen binnen de vier maanden, zal het geacht 

worden te zijn aangenomen tenzij de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluit om de beslissing 

aan te houden. Ze is verplicht daarvoor een grondige motivatie te geven en een nieuwe termijn te bepalen 

binnen dewelke wel een beslissing genomen zal worden. 

72. Gezien deze stemmingen in de Raad plaatsvinden met betrekking tot een samenwerking die reeds 

tot stand is gekomen, wordt gestemd volgens de procedure van de besluitvorming binnen de nauwere 

samenwerking omschreven in artikel 44 EU.72  

 

2.1.6 Besluitvorming in de nauwere samenwerking 

 

73. We vinden het mechanisme van de besluitvorming binnen de nauwere samenwerking onder titel VII 

EU, meer bepaald in artikel 44 EU: ze geldt met andere woorden altijd, ongeacht de pijler waarin de 

samenwerking plaatsvindt.  

74. De bestaansreden van nauwere samenwerking ligt in de mogelijkheid voor lidstaten om binnen het 

kader van de Unie verder te integreren zonder alle lidstaten hierbij te betrekken. Dat ‘kader’ is de 

grondslag van het concept. In dit deel zullen we bekijken hoe nauwere samenwerking in het ene 

institutionele kader van de Unie past. 

75. In duidelijke bewoordingen verwijst het artikel naar de institutionele bepalingen die op de 

aanneming van handelingen en besluiten over het algemeen in de Unie van toepassing zijn. Dit is het 

opmerkelijke van de samenwerking: het houdt in dat de instellingen in hun geheel deelnemen aan een 

besluitvormingsprocedure die enkel zal leiden tot handelingen en besluiten met toepassing op de 

betrokken lidstaten. 

                                                      
72 Zie titel 2.2.6 ‘Besluitvorming in de nauwere samenwerking’. 
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76. Op de Raad rust volgens de tweede zin van artikel 44 EU toch een beperking. De beraadslagingen 

zijn wel open voor alle leden van de Raad, maar de stemming is eigen aan de lidstaten die aan de 

samenwerking deelnemen. Deze bepaling is noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doelstelling 

van nauwere samenwerking. Het is belangrijk dat lidstaten die nog niet deelnemen wel een klare kijk op 

de situatie kunnen behouden. Door hen te laten deelnemen aan de beraadslaging blijven ze op de hoogte 

van de beslissingen van de samenwerking. Op die manier behouden ze zelfs hun invloed op de richting 

van de samenwerking, weliswaar zonder hun mening te kunnen opdringen in een stemming. Als 

verwacht wordt dat zoveel mogelijk lidstaten op termijn toetreden, is dit een logische constructie.  

Indien unanimiteit bereikt moet worden, volstaat het in die omstandigheden dat alle deelnemende 

lidstaten akkoord gaan; de gekwalificeerde meerderheid wordt berekend volgens de bestaande 

verhoudingen in artikel 205, tweede lid EG, maar dan beperkt tot de lidstaten in kwestie. 

77. Opvallend is dat er geen bijzondere regeling te vinden is voor het Europees Parlement. Nochtans 

zijn de zetels in het Parlement verdeeld volgens lidstaat en de parlementsleden verkozen in die lidstaten. 

Hoewel ze niet officieel zetelen als vertegenwoordigers van hun land maar als vertegenwoordigers van 

het geheel van de burgers van de Unie, wordt de band tussen een Europarlementslid en zijn lidstaat toch 

nog als sterk ervaren. Technisch gezien is het heel logisch dat het volledige Parlement mag deelnemen 

aan de stemming. Moreel gezien stellen sommige auteurs zich vragen bij de verenigbaarheid van deze 

vrijheid met artikel 43, tweede lid EU dat aan niet-participerende lidstaten verbiedt de uitvoering van de 

samenwerking te belemmeren.73 

78. Het feit dat de Commissie noch het Hof van Justitie beperkt werden in hun rol is maar al te 

begrijpelijk. Geen van beide gelden als plaats van samenkomst van verschillende lidstaten en hun eigen 

standpunten: hoewel de actoren binnen deze instellingen misschien wel in evenredig aantal uit de 

verschillende lidstaten afkomstig zijn, werken beide fundamenteel in het belang van de Unie. Geen van 

hen vertegenwoordigt uiteindelijk nog zijn land van herkomst. 

79. Welke zijn deze handelingen en besluiten die kunnen worden aangenomen binnen de nauwere 

samenwerking? In de eerste pijler kunnen het de maatregelen zijn die opgesomd worden door artikel 

249 EG, in de derde pijler deze opgenomen in artikel 34, tweede lid EU. Hun juridische eigenschappen 

blijven hetzelfde, uiteraard op de beperking van artikel 43, tweede lid EU na, dat bepaalt dat enkel de 

deelnemende lidstaten gebonden zijn door de beslissingen tot uitvoering die volgen uit de 

samenwerking. 

80. Belangrijk is nog artikel 45 EU dat de Raad en de Commissie verplicht om het Parlement op 

regelmatige tijdstippen op de hoogte te brengen van de projecten van nauwere samenwerking. Dit artikel 
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had moeten gelden als compensatie voor de beperkte rol die het Parlement heeft in de 

machtigingsprocedure. Toch blijft het onaanvaardbaar dat geen verdere stappen gezet werden dan een 

luttele adviesfunctie en informatieverplichting. 

81. In deze context kan ook nog eens verwezen worden naar artikel 43, tweede lid EU: “De lidstaten 

passen (…) de handelingen en besluiten toe die worden aangenomen voor de uitvoering van de 

samenwerking waaraan zij deelnemen.” In feite is dit een reproductie van artikel 10 EG, maar beperkt 

tot de nauwere samenwerking. 

 

2.1.7 Juridische controle 

 

82. De rol van het Hof van Justitie is met betrekking tot dit onderwerp zeer onduidelijk. Opnieuw staan 

de bepalingen verspreid over de Verdragen heen en in verschillende titels. Zelfs na het nodige 

puzzelwerk zijn er nog vragen te stellen over de bevoegdheden van het Hof inzake sommige van de 

relevante bepalingen van nauwere samenwerking. 

83. Het startpunt van de zoektocht vinden we wat het EG-verdrag betreft in de gewone artikels inzake 

bevoegdheden van het Hof74 en wat het EU-verdrag betreft in de slotbepalingen van dat verdrag.75 

Artikel 46 EU verklaart de rol van het Hof van Justitie zoals omschreven in het EG-verdrag van 

toepassing op verschillende gebieden onder het EU-verdrag. Wat betreft nauwere samenwerking wordt 

het Hof bevoegd verklaard met betrekking tot titel VII EU, onder voorwaarden van artikel 11 EG en 

artikel 40 EU. 

84. In Titel VII wordt nergens nog specifiek naar het Hof verwezen. Artikel 46 EU volstaat om alle 

normale bevoegdheden van het Hof hier van toepassing te verklaren. Dat wil zeggen dat zij zowel 

uitspraak kan doen inzake de conformiteit met de vereisten in artikel 43 EU, als inzake de correcte wijze 

van stemming in de Raad voor het aannemen van handelingen en besluiten ter implementatie van de 

samenwerking. Ook de financiële aspecten zijn controleerbaar door het Hof.  

85. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat artikel 46 EU stelt dat het Hof bevoegd is ‘onder 

voorwaarden van artikel 11 EG en 40 EU’. Het is dus van belang om te kijken of deze artikels wel 

specifiek andere bevoegdheden voor het Hof vaststellen. 

a) Bevoegdheid in de eerste pijler 

86. Wat de inhoud van artikel 11 EG betreft, is het Hof van Justitie volledig bevoegd op basis van de 

relevante provisies van het EG-verdrag. Met betrekking tot titel VII EU in relatie tot deze pijler is er iets 

                                                      
74 Artikels 220-245 EG. 
75 Titel VIII EU. 
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minder duidelijkheid. Artikel 11 EG bevat in dat opzicht geen expliciete bepalingen over de rol van het 

Hof.  

Het gebrek aan specifieke bepalingen brengt in principe met zich mee dat het Hof in de eerste pijler 

bevoegdheden bezit op alle vlakken: ze kan uitspraak doen met betrekking tot het machtigingsbesluit en 

de besluiten tot implementatie, toetreding van nieuwe lidstaten en financiering.  

Met betrekking tot de machtiging 

87. Eerst en vooral houdt deze bevoegdheid in dat het Hof controle kan uitoefenen op het vervullen van 

de vereisten in artikel 11 EG. Dat blijkt duidelijk uit de toepassing van de relevante provisies van het 

EG-verdrag. Zoals eerder gezegd is het Hof in principe ook bevoegd wat betreft Titel VII EU.  

88. Er bestaat evenwel discussie over de vraag of het Hof de beslissing tot machtiging ook kan toetsen 

aan de vereisten in artikel 43 EU. Waar artikel 46 EU aangeeft dat het Hof bevoegd is met betrekking 

tot titel VII en dus ook met betrekking tot artikel 43 EU, schept artikel 11, vierde lid EG mogelijk 

verwarring. Daar wordt immers benadrukt dat de implementatie valt onder alle relevante bepalingen van 

de verdragen. Met de nadruk op de implementatie en bij gebrek aan vermelding van de machtiging, zou  

men a contrario kunnen veronderstellen dat het Hof enkel met betrekking tot de implementatie mag 

nagaan of de voorwaarden van artikel 43 EU vervuld werden, niet met betrekking tot de machtiging.76 

Deze zienswijze leidt ons echter heel ver van de eenvoudige omschrijving in artikel 46 EU en we mogen 

er dan ook vanuit gaan dat het niet de bedoeling was om de bevoegdheid van het Hof in deze zin te 

beperken.  

89. Daarnaast is het Hof bevoegd om te oordelen over een weigering van de Commissie om een voorstel 

tot nauwere samenwerking in te dienen bij de Raad. Volgens artikel 11, tweede lid EG is de Commissie 

verplicht om formeel verslag uit te brengen van de redenen die geleid hebben tot de weigering. 

Sommigen vatten dit op als een beperking voor het Hof77: ze zou enkel mogen kijken of deze 

verplichting vervuld werd, de redenen zelf zouden niet voor controle vatbaar zijn. Anderen houden er 

een andere visie op na: de Commissie bezit in deze fase van de procedure een grote discretionaire 

bevoegdheid. Ze is de spilfiguur, de tussenstap die allesbepalend is voor de overstap naar nauwere 

samenwerking in de eerste pijler. Daarom lijkt het onredelijk om geen controle mogelijk te maken op 

de inhoud van de weigeringsbeslissing, ook al werd voldaan aan de vereiste om redenen te geven. 

Enkelen zijn dan ook van mening dat het wel mogelijk moet zijn voor het Hof om te controleren of de 

argumenten die door de Commissie geformuleerd werden wel redelijk zijn.78 Hier kunnen we de link 

leggen naar de reeds besproken mogelijkheid voor de Commissie om een brede of nauwe interpretatie 

                                                      
76 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 62. 
77 J. SHAW, “The Treaty of Amsterdam: Challenges of Flexibility and Legitimacy”, ELJ 1998, 79. 
78 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 70. 
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van ‘exclusieve bevoegdheden’ aan te nemen.79 Als het Hof bevoegd zou zijn om te oordelen over de 

opgegeven verantwoording voor een weigeringsbeslissing, wordt het belang van die rol uiteraard een 

stuk beperkter. 

90. Ten slotte zou het Hof ook bevoegd zijn om te oordelen over de ‘redenen van nationaal beleid’ die 

een lidstaat kan inroepen om de stemming over een machtiging tot nauwere samenwerking tegen te 

houden. Ze zou kunnen nagaan of die aangehaalde argumenten gekwalificeerd kunnen worden als echte 

redenen van nationaal beleid. In de praktijk doen zich daar echter enkele problemen voor. Als een 

lidstaat deze redenen aanhaalt, wordt er immers niet gestemd, waardoor er geen handeling tot stand 

komt. Zonder rechtshandeling is het echter onmogelijk om een actie te ondernemen bij het Hof. Dat wil 

zeggen dat het Hof eigenlijk alleen maar kan tussenkomen indien er gestemd zou worden over een 

doorverwijzing naar de Raad in samenstelling van staatshoofden en regeringsleiders. Dan is er een 

rechtshandeling die het gevolg is van het aanhalen van redenen van nationaal beleid door een lidstaat, 

waardoor het Hof een oordeel kan vellen.80 

Met betrekking tot de besluiten tot implementatie 

91. Ook wanneer het gaat over besluiten tot uitvoering van samenwerkingsactiviteiten worden we langs 

artikel 46 EU, Titel VII EU en artikel 11 EG geleid. In principe is het Hof hier dus volledig bevoegd.  

92. Hier doet zich echter het omgekeerde probleem voor dan bij de machtiging. De discussie over een 

mogelijke a contrario redenering die twijfel veroorzaakte over de toetsing aan artikel 43 EU, heeft hier 

geen belang: de besluiten tot implementatie kunnen zonder problemen door het Hof getoetst worden aan 

die vereisten. Omgekeerd kan hier wel twijfel ontstaan over de toetsing van de besluiten tot 

implementatie aan de voorwaarden in artikel 11, eerste lid EG: daar staat immers in de inleiding dat aan 

de opgesomde voorwaarden moet worden voldaan om machtiging te verkrijgen. De oplossing van dit 

vraagstuk lijkt zich te verschuilen in artikel 43 EU: de daar opgesomde vereisten worden toegeschreven 

aan samenwerking in het algemeen. Bij wijze van de laatste vereiste81 wordt uitgebreid naar artikel 11 

EG verwezen. We kunnen er dus redelijkerwijze vanuit gaan dat het Hof de beslissingen tot 

implementatie wel mag toetsen aan die laatste voorwaarden. 

93. Deze situatie was in elk geval minder problematisch dan zijn tegenpool. Als het Hof de voorwaarden 

in artikel 43 EU heel ruim zou interpreteren, zou dit al een groot deel van de lading van de voorwaarden 

in artikel 11 EG dekken. Een andere optie zou zijn om te beslissen dat een besluit tot implementatie dat 

                                                      
79 Zie randnummer 53. 
80 C. LYONS, “Flexibility and the European Court of Justice” in G. DE BÚRCA en J. SCOTT, Constitutional 

Change in the EU: From Uniformity to Flexibility?, Oxford, Hart, 2000, 106. 
81 Artikel 43, eerste lid, h) EU. 
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niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 11 in strijd geacht wordt met het besluit tot machtiging en 

daardoor ongeldig is.82 

94. Al deze voorwaarden kunnen door het Hof gecontroleerd worden, maar we botsen hier echter op het 

verbod voor niet-participerende lidstaten om de uitvoering van de nauwere samenwerking te 

belemmeren.83 Hebben de niet-participerende lidstaten dan überhaupt locus standi?84 Het instellen van 

een vordering bij het Hof zou immers geïnterpreteerd kunnen worden als een belemmering van de 

uitvoering van de samenwerking. Toch kan hier eenvoudig aangenomen worden dat de niet-

participerende lidstaten locus standi hebben. Zonder de mogelijkheid om naar het Hof te gaan zouden 

alle voormelde beschermingsmaatregelen voor hen uitgehold worden. Het feit dat dit een belemmering 

van de samenwerking zou kunnen betekenen, doet eigenlijk niet echt ter zake: de samenwerking werd 

toch alleen maar mogelijk voor de deelnemers omdat ze zich verbonden tot het respecteren van de 

rechten van niet-participerende lidstaten. 

 

b) Bevoegdheid in de derde pijler 

95. Opnieuw volgen we de weg die artikel 46 EU aangeeft en dat leidt ons ditmaal naar artikel 40 EU. 

In tegenstelling tot de bepalingen specifiek voor de eerste pijler, heeft artikel 40 EU inzake de derde 

pijler wel enkele aanvullingen op de toewijzing van bevoegdheden aan het Hof. De precieze formulering 

van deze bepalingen zorgt voor enkele aanzienlijke verschillen tussen de bevoegdheid met betrekking 

tot het besluit tot machtiging en deze met betrekking tot de implementatie.  

Met betrekking tot de machtiging 

96. Het vierde lid van artikel 40 EU verklaart eerst alle artikels van de Titel VI EU inzake justitiële en 

politionele samenwerking in strafzaken van toepassing op nauwere samenwerking in deze titel.  Artikel 

35 EU is de bepaling die voor deze titel de (beperkte) bevoegdheden van het Hof uiteenzet.85 Echter, 

artikel 40 EU bepaalt verder dat het Hof van Justitie volledig bevoegd is (dus zoals de bepalingen inzake 

haar bevoegdheid in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) ten aanzien van de eerste 

drie leden van het artikel. Deze gaan allemaal over het besluit tot machtiging.  

Net als onder de eerste pijler kan het Hof dus oordelen of de bijkomende vereisten van de derde pijler 

en de vereisten uit de algemene bepalingen vervuld zijn. De discussie omtrent de toetsing aan artikel 43 

EU doet hier niet ter zake.  

                                                      
82 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 67. 
83 Artikel 43, lid 2 EU. 
84 Locus standi is het recht om een gerechtelijke procedure te starten.  
85 Zie randnummer 98. 
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96. Het Hof heeft dus ook volledige jurisdictie met betrekking tot de redenen van nationaal beleid 

waarop een lidstaat zich kan beroepen om een stemming te voorkomen. Hier kan wel verwezen worden 

naar bovenvermelde discussie omtrent de omstandigheden waarin daadwerkelijk voor het Hof een 

procedure gestart kan worden.  

Met betrekking tot de besluiten tot implementatie 

97. Artikel 46 EU wil dat de specifieke bepalingen per pijler gerespecteerd worden. Daar artikel 40 EU 

het Hof enkel volledig bevoegd verklaart inzake het besluit tot machtiging, is voor het overige artikel 

35 EU, dat geldt voor de volledige pijler, van toepassing. De besluiten tot implementatie van nauwere 

samenwerking vallen bijgevolg onder de werking van dat artikel. 

98. Volgens artikel 35 EU is het Hof van Justitie slechts bevoegd in de derde pijler voor de lidstaten die 

dit uitdrukkelijk aanvaard hebben. Ze kan dan enkel uitspraak doen bij wijze van prejudiciële 

beslissing.86 Normaal gezien hebben uitspraken van het Hof die een besluit ongeldig verklaren erga 

omnes effect. De uitwerking is echter problematisch als niet alle lidstaten haar bevoegdheid in deze 

aanvaard hebben. Indien het Hof dan een besluit tot implementatie ongeldig verklaart, is het mogelijk 

dat dit slechts uitwerking heeft op een deel van de lidstaten in de nauwere samenwerking. Het grootste 

problematische gevolg daarvan is dat het besluit in de lidstaten die deze bevoegdheid niet aanvaard 

hebben wel van toepassing zal worden.87 

99. Wanneer we kijken naar de bevoegdheid van het Hof om de besluiten tot implementatie te toetsen 

aan de voorwaarden, merken we dezelfde situatie op als in de eerste pijler. Het is duidelijk dat de – 

weliswaar gelimiteerde – bevoegdheid wel geldt met betrekking tot de algemene voorwaarden in artikel 

43 EU, maar wat de pijler-specifieke vereisten betreft wordt ook hier de indruk gegeven dat deze enkel 

van toepassing zijn voor het besluit tot machtiging. Dezelfde redenering als in de eerste pijler kan echter 

gevolgd worden: artikel 43 EU heeft het wel over nauwere samenwerking in het algemeen en verwijst 

naar artikel 40 EU. 

100. Ook de twee alternatieve oplossingen die we opsomden onder de eerste pijler kunnen hier een 

uitweg bieden. Gezien het in de derde pijler slechts over twee bijkomende voorwaarden gaat kan de 

ruime interpretatie van de voorwaarden in artikel 43 EU nog makkelijker helpen. Ook het vaststellen 

van ongeldigheid wegens strijdigheid met het machtigingsbesluit is hier een mogelijkheid.  

 

 

                                                      
86 Artikel 35, derde lid EU geeft nog een aantal keuzemogelijkheden voor de toepassing van deze prejudiciële 

bevoegdheid voor het Hof. 
87 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 96. 
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c) Mogelijke procedures 

101. Zoals eerder duidelijk werd, heeft het Hof wat de eerste pijler betreft de mogelijkheid om door 

middel van prejudiciële procedures uitspraak te doen over de geldigheid en interpretatie van besluiten 

die genomen werden ter uitvoering van de nauwere samenwerking.88  

102. Artikel 226 en 227 EG laten toe dat de Commissie respectievelijk een lidstaat een beroep instelt bij 

het Hof van Justitie omdat ze veronderstelt dat een andere lidstaat haar verplichtingen niet is nagekomen. 

In het kader van nauwere samenwerking kan onder deze situatie bijvoorbeeld de verplichting van artikel 

43, tweede lid EU geplaatst worden: een deelnemende lidstaat is verplicht de handelingen en besluiten 

toe te passen die binnen het kader van de samenwerking werden aangenomen. Deze procedure kan zelfs 

gestart worden door een niet-deelnemende lidstaat.89  

103. Artikel 230 EG stelt de instellingen en lidstaten in staat op te treden tegen onwettige beslissingen, 

bijvoorbeeld wanneer een lidstaat of de Commissie het oneens is met een besluit van de Raad tot 

machtiging van nauwere samenwerking, of nog, dat een lidstaat of de Raad het oneens is met een besluit 

van de Commissie dat een lidstaat toestaat om toe te treden tot een samenwerking.90 In dat eerste geval 

zullen onder andere de voorwaarden uit de gemeenschappelijke en pijler-specifieke bepalingen 

gecontroleerd worden. Wat de eerste pijler betreft is het ook mogelijk om in te gaan tegen een besluit 

tot implementatie genomen binnen de nauwere samenwerking, zelfs voor niet-deelnemende lidstaten. 

In de derde pijler geldt inzake implementatie zoals eerder gezegd slechts de beperkte rechtsmacht zoals 

bepaald door artikel 35 EU. 

104. Door middel van artikel 232 EG is het dan weer mogelijk een instelling aan te klagen omdat ze 

nagelaten heeft een besluit te nemen. Lidstaten die graag een nauwere samenwerking hadden gestart 

maar zich tegengehouden zagen door de Commissie, die weigerde een voorstel in te dienen bij de Raad, 

kunnen hiermee bij het Hof terecht wat de eerste pijler betreft.91  

105. Voor individuen is het quasi-onmogelijk zich tot het Hof te richten. Ze kunnen daar immers enkel 

terecht via artikel 230 EG indien het gaat om een beschikking die tot hen gericht is, of deze die hen 

rechtstreeks en individueel raakt. Dit zijn voorwaarden die zelden vervuld zullen zijn, de enige 

mogelijkheid is met betrekking tot een besluit ter uitvoering van de nauwere samenwerking (binnen het 

kader van de eerste pijler). 

 

                                                      
88 Artikel 234 EG.  
89 J. WOUTERS, “Flexibiliteit in de eerste pijler” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het Verdrag van 

Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 45. 
90 Artikel 11, tweede en derde lid EG. Wat betreft de derde pijler geeft de Commissie echter enkel advies over de 

machtiging en ligt het besluit inzake toetreding in handen van de Raad, artikel 40 tweede en derde lid EU. 
91 Zie randnummer 89.  
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2.1.8 Financiering 

 

106. Nog gemeenschappelijk aan beide pijlers is de wijze waarop de samenwerking gefinancierd wordt. 

Alle uitgaven die veroorzaakt worden door de samenwerking komen normaal gezien ten laste van de 

lidstaten die eraan deelnemen.  

107. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen. Ten eerste blijven de administratieve kosten 

gemeenschappelijk. Voor de werking van de instellingen wordt namelijk toch een deel van het budget 

van de Unie aangewend en het zou onmogelijk zijn te berekenen welk miniem percentage van die 

werkingskost toe te schrijven valt aan de nauwere samenwerking. Bovendien zou het idee om lidstaten 

gebruik te laten maken van de instellingen van de Unie in hun samenwerking teniet gedaan worden als 

daarvoor dan toch nog eens extra betaald moet worden. Eén van de voordelen van het gebruik van de 

nauwere samenwerking is precies het feit dat de kost gedrukt wordt door het ter beschikking zijn van 

instellingen die reeds bestaan en werken. Het deel dat wel ten laste valt van de participerende lidstaten 

zijn de operationele kosten. 

Ten tweede kan de Raad bij unanimiteit beslissen om bepaalde operationele kosten toch ten laste van 

het EU-budget te brengen. 
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2.2 Het Verdrag van Nice: vereenvoudiging van de Verdragsartikels 
 

2.2.1 De intergouvernementele conferentie 

 

a) Nauwere samenwerking op de IGC agenda 

108. Het Verdrag van Amsterdam werd door allerlei vertragingen in de ratificatie pas officieel van kracht 

in 1999, maar reeds in 2000 stond het Verdrag van Nice al voor de deur, met de discussie over nauwere 

samenwerking opnieuw op de onderhandelingstafel. Er was veel commentaar ontstaan op de bepalingen 

zoals ze toen bestonden: ze werden onthaald als een onderontwikkeld instrument voor lidstaten die echt 

verder wilden integreren.  

109. Ten eerste achtte men de procedurele vereisten te zwaar: er waren twee momenten waarop een veto 

het proces kon blokkeren; in eerste instantie het exclusief initiatiefrecht van de Commissie92, in tweede 

instantie de noodprocedure die kon ingesteld worden door de lidstaten zelf op basis van belangrijke 

redenen van nationaal beleid.  

Ten tweede heerste er dikwijls onduidelijkheid over de concepten in de bepalingen. Op welke 

beleidsdomeinen kon nauwere samenwerking van toepassing zijn? Welke vereisten moesten vervuld 

worden voor welke besluiten? Welke redenen van nationaal beleid werden geldig geacht?93 

Ten derde was het Europees Parlement niet te spreken over haar rol in de procedure voor de 

totstandkoming van nauwere samenwerking. Zelfs in gebieden waar de wetgevingsprocedure onder 

normale omstandigheden verloopt via de medebeslissingsprocedure, had het Parlement niets meer dan 

het recht om geïnformeerd te worden. Men was bang voor een uitbreiding van het democratisch deficit.94 

Ten vierde werd nergens in de Verdragstekst samenwerking buiten de Unie uitgesloten. Er werd 

gewaarschuwd voor te strenge bepalingen die de balans zouden keren in het voordeel van samenwerking 

buiten de Unie om. In die gevallen zijn er natuurlijk helemaal geen garanties voor lidstaten of burgers.95 

110. Het moet gezegd zijn dat niet alle lidstaten vonden dat een aanpassing noodzakelijk was. Het 

Verdrag van Amsterdam had nauwelijks de tijd gehad om zich volledig te ontplooien of er stond al een 

nieuwe IGC voor de deur. Sommigen waren cynisch over veranderingen aan artikels die zeer recentelijk 

                                                      
92 Althans in de eerste pijler. 
93 A. WARLEIGH, Flexible Integration: Which Model for the European Union?, Londen, Sheffield Academic 

Press, 2002, 47. 
94 A. WARLEIGH, Flexible Integration: Which Model for the European Union?, Londen, Sheffield Academic 

Press, 2002, 52. 
95 J.M. DE AREILZA, “The Reform of Enhanced Co-Operation Rules: Towards Less Flexibility?” in B. DE WITTE, 

D. HANF en E. VOS, The Many Faces of Differentiation in EU Law, Antwerpen, Intersentia, 2001, 35. 
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voor het eerst werden ingevoerd en nog nooit werden gebruikt.96 Om het met de woorden van 

GALLOWAY te zeggen: “The conference accordingly found itself in the somewhat surreal position of 

considering amendments to Treaty provisions which had never been used, to deal with situations which 

could not be clearly identified and for no clearly defined objective.”97 

111. Het probleem met het Verdrag van Amsterdam was gedeeltelijk ontstaan door de verkiezing van 

een minder anti-Europese regering in het Verenigd Koninkrijk. De grote dwarsligger in het 

integratieverhaal werd hierdoor minder gevaarlijk en de ideologie aan de basis van nauwere 

samenwerking moest in de uiteindelijke bepalingen plaats ruimen voor een grotere focus op de 

instellingen en het beleid.98 

Het was de Schröder-Amato paper die uiteindelijk de wijzigingen aan de artikels op de agenda van de 

IGC zette. Ook hier bleef de focus echter op het beleid eerder dan op de ideologie en de uiteindelijke 

wijzigingen waren dan ook niet gigantisch.99 

112. Twee omstandigheden trokken de lidstaten over de streep.  

- Ten eerste waren er enkele pogingen tot nauwere samenwerking geweest, met name voor een 

statuut voor de Europese Vennootschap, voor een degelijke institutionele structuur voor de 

Eurolanden, voor een energiebelasting en voor een breder belastingspakket in de Unie. Het was 

telkens een combinatie van de noodprocedure en de strenge bepalingen die leidden tot het falen 

van deze initiatieven. 100 Het begon te dagen bij de lidstaten dat het zo niet verder kon. 

- Ten tweede kwam de uitbreiding van de Unie steeds dichterbij en werd de nood hoger voor een 

bruikbare vorm van flexibiliteit binnen de Unie. Waar een deel van de lidstaten bij het Verdrag 

van Amsterdam bang waren geweest voor een tweederangspositie101, verwachtten zij nu dat 

deze rol eerder vervuld zou worden door de toetredende lidstaten. Ze konden het zich 

permitteren de teugels een beetje te vieren.  

 

 

                                                      
96 A. SCHRAUWEN, “Flexibility from Amsterdam to Nice” in A. SCHRAUWEN, Flexibility in Constitutions: 

Forms of Closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (post-Nice edition), Groningen, Europa law 

publishing, 2002, 62. 
97 D. GALLOWAY, The Treaty of Nice and Beyond: Realities and Illusions of Power in the EU, Sheffield, Sheffield 
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98 A. STUBB, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, Palgrave, 

2002, 132. 
99 C. BARBIER, “Nice, the Challenges of Enlargement and the Future of Europe: a Look Ahead” in M. BOND en 

K. FEUS (eds.), The Treaty of Nice Explained, Londen, Kogan Page, 2001, 211.  
100 J. SHAW, “Enhancing Cooperation After Nice: Will the Treaty Do the Trick?” in M. ADENAS en J. USHER 
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b) Wijzigingen door het Verdrag van Nice 

113. In grote lijnen kunnen we stellen dat volgende belangrijke veranderingen plaatsvonden door het 

Verdrag van Nice: 

- Het minimum aantal lidstaten nodig voor nauwere samenwerking werd aangepast van de helft 

van het aantal lidstaten naar acht lidstaten (zie Titel 2.3.3); 

- De noodprocedure, aldus het vetorecht van de lidstaten, werd afgeschaft in de eerste en derde 

pijler (zie Titel 2.2.4); 

- De rol van de Commissie en het Europees Parlement werd op velerlei vlakken versterkt (zie 

Titel 2.2.4); 

- Nauwere samenwerking werd mogelijk gemaakt in de tweede pijler (zie Titel 2.2.5). 

 

2.2.2 Nieuwe structuur in de algemene bepalingen 

 

a) De puzzel van materiële voorwaarden 

114. De materiële vereisten die vervuld moeten worden en die bij het Verdrag van Amsterdam verspreid 

waren over de algemene bepalingen, de eerste en de derde pijler, zijn nu gegroepeerd en vormen één 

cluster, van toepassing op alle pijlers. Ze worden wel eens de ‘tien geboden’ van de nauwere 

samenwerking genoemd.102 Bovendien werden ze opnieuw geordend zodat de meer algemene 

voorwaarden eerst vermeld worden, de meer specifieke later.103 In de artikels eigen aan de eerste en 

derde pijler vinden we geen bijkomende materiële voorwaarden meer terug, enkel de procedures voor 

de totstandbrenging van de samenwerking en enkele doelstellingen binnen de pijler. We zullen in Titel 

2.2.5 zien dat dit anders is voor de tweede pijler. 

 

b) Nauwere samenwerking slechts in laatste instantie 

115. De bepaling dat nauwere samenwerking slechts in laatste instantie mogelijk is, bevindt zich nu in 

een afzonderlijk artikel. Enerzijds werd dit gedaan om deze voorwaarde kracht bij te zetten, anderzijds 

is er nu ook ruimte voorzien voor een kleine verduidelijking.  

116. De ‘laatste instantie’ wordt bereikt wanneer in de Raad duidelijk wordt dat de doelstellingen van 

de samenwerking niet binnen een redelijke termijn op grond van de normale procedures voor het 

                                                      
102 A. STUBB, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, 

Palgrave, 2002, 124. 
103 J. SHAW, “Enhancing Cooperation After Nice: Will the Treaty Do the Trick?” in M. ADENAS en J. USHER 

(eds.), The Treaty of Nice  and Beyond: Enlargement and Constitutional Reform, Oxford, Hart, 2003, 226. 
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beleidsdomein in kwestie kunnen worden verwezenlijkt.104 Het zijn dus geen harde feiten aan de basis, 

er komt duidelijk een politiek oordeel bij kijken. Bovendien gaat het hier niet alleen over de zuivere 

onmogelijkheid om de gangbare procedures te gebruiken, maar ook over efficiëntie: het zou namelijk 

kunnen dat de Raad merkt dat de gangbare procedures wel gebruikt zouden kunnen worden, maar niet 

snel genoeg. In dat geval kan ze beslissen dat de redelijke termijn verstreken is.105 

De kans is eerder klein dat het Hof ooit een definitie zal geven over de precieze omvang van deze 

‘redelijke termijn’. Het is eerder bedoeld als motivatie voor de Raad om op een normale, constructieve 

manier te handelen.106 

 

c) Open voor alle niet-participerende lidstaten 

117. Ook de verplichting om de samenwerking ten allen tijde open te houden voor niet-participerende 

lidstaten heeft nu zijn eigen artikel gekregen.107 De procedure op basis waarvan de toetreding kan 

gebeuren vinden we zoals gezegd terug in de pijler-specifieke artikels.108 Gloednieuw is de 

verduidelijking dat zowel de Commissie als de participerende lidstaten de deelname van anderen 

aanmoedigen. Deze bepaling is een veruitwendiging van het basisidee: op termijn zouden zoveel 

mogelijk lidstaten de samenwerking moeten bijtreden zodat de integratie compleet wordt.109 

 

d) Toepassen van de besluiten en handelingen ter uitvoering van de samenwerking 

118. De bepaling die zegt dat deelnemende lidstaten de besluiten en handelingen vastgesteld in het kader 

van de samenwerking moeten uitvoeren en de niet-deelnemende lidstaten verbiedt deze te belemmeren, 

werd verplaatst van artikel 43 EU, dat nu enkel de materiële voorwaarden omvat, naar artikel 44 EU. 

Structureel gezien was dit een zeer logische beslissing: het eerste lid van artikel 44 EU handelt immers 

over de procedure tot aanneming van implementatie-besluiten. De bepaling omtrent het gedrag van 

zowel deelnemende als niet-deelnemende lidstaten met betrekking tot deze implementatie komt hier 

beter tot haar recht.  

 

                                                      
104 Artikel 43 A EU. 
105 A. WARLEIGH, Flexible Integration: Which Model for the European Union?, Londen, Sheffield Academic 

Press, 2002, 52-53. 
106 J. SHAW, “Enhancing Cooperation After Nice: Will the Treaty Do the Trick?” in M. ADENAS en J. USHER 

(eds.), The Treaty of Nice  and Beyond: Enlargement and Constitutional Reform, Oxford, Hart, 2003, 226. 
107 Artikel 43 B EU. 
108 Artikel 27 E en 40 B EU en artikel 11 A EG. 
109 Zie ook randnummer 63. 
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2.2.3 De ‘tien geboden’ van de nauwere samenwerking 

 

119. De vereisten opgenomen in artikel 43 EU werden met het Verdrag van Nice van toepassing op 

nauwere samenwerking in het kader van de drie pijlers. Enkele bepalingen uit het Verdrag van 

Amsterdam werden behouden, maar de meesten werden aangepast, verwijderd of vernieuwd. Het 

eindresultaat bestaat dikwijls eerder uit politiek dan juridisch getinte voorwaarden. Hoewel deze vaak 

overbodig of repetitief lijken te zijn, waren ze soms noodzakelijk om een akkoord te bereiken.110  

 

a) Voorwaarden afkomstig uit de eerste pijler 

120. De voorwaarde dat de samenwerking geen betrekking mag hebben op gebieden die onder de 

exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen enerzijds en binnen de grenzen van de bevoegdheden van 

de Unie moet vallen anderzijds werden nu samengesmolten tot één bepaling, opgenomen in artikel 43 

EU111 in plaats van artikel 11 EG. 

Nauwere samenwerking kan dus nog steeds niet leiden tot het overhevelen van nieuwe bevoegdheden. 

Daarvoor zal toch de procedure tot verdragswijziging gebruikt moeten worden, zelfs als het gaat om 

slechts een deel van de lidstaten. Dit maakt het ook onmogelijk om samenwerking tussen lidstaten buiten 

het kader van de Unie volledig te verbieden. Bovendien is er nog steeds geen verklaring van wat valt 

onder de ‘exclusieve’ bevoegdheden van de Unie. 

121. De voorwaarde dat nauwere samenwerking geen invloed mag hebben op beleid, activiteiten en 

programma’s van de Unie werd ook opgenomen bij de ‘tien geboden’, maar in een gewijzigde versie. 

Nu wordt er specifiek verwezen naar de interne markt en de economische en sociale samenhang. Deze 

bepaling zorgt ervoor dat samenwerking niet mogelijk is met betrekking tot gebieden die te nauw 

verwant zijn met de interne markt. Hoewel er stemmen opgaan die beweren dat nauwere samenwerking 

in de eerste pijler in dat geval over het algemeen quasi-onmogelijk wordt, kunnen we er, dankzij de 

woorden ‘geen afbreuk doen aan’, vanuit gaan dat het verbod niet dermate ver gaat.112 

Het verbod om afbreuk te doen aan de economische en sociale samenhang werd eigenlijk ingevoerd net 

om te voorkomen dat er toch een kern van lidstaten zou ontstaan die zo zwaar zou doorwegen dat ze een 

invloed zou kunnen uitoefenen over niet-participerende lidstaten. In feite is dit een gevoelige kwestie. 

Hoewel een aantal van de strengere voorwaarden verdwijnen met het Verdrag van Nice, zitten we hier 

                                                      
110 D. GALLOWAY, The Treaty of Nice and Beyond: Realities and Illusions of Power in the EU, Sheffield, 

Sheffield Academic Press, 2001, 139. 
111 Artikel 43, d) EU. 
112 A. STUBB, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, 

Palgrave, 2002, 126. 
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met een bepaling die wel eens zeer restrictief zou kunnen blijken. Alles zal afhangen van de interpretatie 

die in de praktijk aan deze voorwaarde wordt gegeven.113  

122. Een voorwaarde die bij het Verdrag van Nice verdween, is het verbod om nauwere samenwerking 

te starten die betrekking heeft op het burgerschap van de Unie of discrimineert tussen de onderdanen 

van de verschillende lidstaten. Dit creëert de mogelijkheid om met betrekking tot dit domein nauwer 

samen te werken.114 

123. Het verbod van een discriminerend of beperkend effect van nauwere samenwerking op handel of 

mededinging tussen lidstaten werd zonder wijziging overgeheveld naar artikel 43 EU. Hoewel men 

geprobeerd heeft om overbodige bepalingen te filteren uit deze vernieuwde bepalingen, heeft men dit 

toch laten staan. Nochtans wordt het al gedekt door het feit dat nauwere samenwerking niet mogelijk is 

met betrekking tot gebieden die binnen de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen. Hier speelde de 

politieke nood aan de bepaling een grotere rol dan de juridische.115 

 

b) Voorwaarden afkomstig uit de derde pijler 

124. De materiële voorwaarden die onder het Verdrag van Amsterdam waren opgenomen voor de derde 

pijler, werden niet overgezet naar de algemene voorwaarden in het Verdrag van Nice. Nochtans kwamen 

we eerder tot de conclusie dat er zich sinds dat verdrag geen echte materiële voorwaarden meer 

bevonden in de specifieke bepalingen voor de eerste en de derde pijler.  

Voor de derde pijler zijn deze voorwaarden toch niet helemaal verdwenen, ze werden anders 

geformuleerd waardoor ze niet meer zo hard overkomen. Ze zijn een vanzelfsprekendheid geworden in 

plaats van een vereiste. Het Verdrag van Amsterdam zei dat nauwere samenwerking in de derde pijler 

enkel mogelijk was ‘mits’ de beoogde samenwerking strookt met de bevoegdheden van de Unie en de 

neergelegde doelstellingen in de titel en tot doel heeft dat de Unie zich sneller kan ontwikkelen tot ruimte 

van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. In het Verdrag van Nice wordt hier eerder een opsomming 

gemaakt van de ‘doelstellingen’ van nauwere samenwerking in deze pijler. 

125. De beslissing om deze voorwaarden te herformuleren is consistent met de idee om alle andere 

voorwaarden te bundelen in de overkoepelende bepalingen. De voorwaarden van de derde pijler konden 

in geen geval werken voor de eerste pijler. Echter, ze laten staan zoals voordien zou het behoud van de 

                                                      
113 A. WARLEIGH, Flexible Integration: Which Model for the European Union?, Londen, Sheffield Academic 

Press, 2002, 55. 
114 L.L. OLSEN, “Enhanced Cooperation: Lowering the Rectrictions and Creating The Basis of a Hard Core?” in 

F. LAURSEN (ed.), The Treaty of Nice: Actor Preferences, Bargaining and Institutional Choice, Leiden, Nijhoff, 

2006, 466. 
115 A. STUBB, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, 

Palgrave, 2002, 126. 
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verspreiding van de voorwaarden tot gevolg hebben gehad. Een herformulering van de voorwaarden 

geeft nog steeds de doelstelling binnen de pijler aan, zonder een harde vereiste te zijn. 

 

c) Nieuwe of gewijzigde algemene voorwaarden 

Versterken van het integratieproces 

126. De eerste algemene voorwaarde die aanspoort de doelstellingen van de Unie en de Gemeenschap 

te bevorderen en te versterken en hun belangen te dienen en te beschermen, krijgt een aanvulling met 

het Verdrag van Nice. Er wordt toegevoegd dat de nauwere samenwerking het integratieproces van de 

Unie en de Gemeenschap moet versterken. Deze doelstelling lag aan de basis van de idee van nauwere 

samenwerking, maar wordt hier uitdrukkelijk opgenomen. 

127. In deze bepaling vinden we trouwens een waarborg voor het afschaffen van de vereiste met 

betrekking tot Europees Burgerschap. Als de samenwerking moet leiden tot verdere integratie kan het 

nooit tot gevolg hebben dat burgers op zodanige wijze gediscrimineerd worden ten opzichte van elkaar 

dat toetreding tot de samenwerking niet meer mogelijk is. Lees hierbij ook de voorwaarde dat 

participerende en niet-participerende lidstaten elkaars rechten moeten respecteren en we merken dat de 

bescherming van het Europees Burgerschap nog steeds gedekt wordt, zonder volledig uitgesloten te zijn 

van nauwere samenwerking.  

Minimum aantal lidstaten116 

128. Het minimum aantal lidstaten dat oorspronkelijk vastgelegd was op de helft, wordt hier een 

benoemd getal: minstens acht lidstaten zijn vereist om het mechanisme voor nauwere samenwerking te 

starten. Toen het Verdrag van Nice in werking trad was dit nog een meerderheid, maar na toetreding 

van nieuwe lidstaten is daar al snel geen sprake meer van. Vanuit het perspectief van de redenen voor 

nauwere samenwerking zit er een logica in: hoe meer nieuwe lidstaten, des te moeilijker het wordt om 

overeenstemming te bereiken en des te belangrijker het wordt om een flexibele vorm van differentiatie 

binnen de Unie te kunnen aanwenden. Men was bang dat samenwerking anders sneller zou plaatsvinden 

buiten de Unie om. 

129. Deze voorwaarde hoort voor de helft thuis onder de materiële voorwaarden en voor de andere helft 

onder de procedurele. Dit minimum vormt gedeeltelijk een waarborg tegen het ontstaan van een ‘Europe 

à la carte’, waar mogelijk zo weinig lidstaten het met elkaar eens zijn dat de kans klein is dat anderen 

op termijn zullen toetreden. Dit is de materiële functie van de bepaling. De procedurele functie houdt in 

dat minimum acht lidstaten een aanvraag bij de Commissie of de Raad moeten hebben ingediend. 

                                                      
116 In feite is dit een procedurele wijziging. Ze wordt echter vermeld in deze context omdat ze behoort tot de ‘tien 

geboden’ van de nauwere samenwerking. 
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Bevoegdheden, rechten en plichten van de niet-participerende lidstaten 

130. Afwezig in de nieuwe beschermingsregel voor lidstaten die niet deelnemen aan de nauwere 

samenwerking zijn hun ‘belangen’. Bevoegdheden, rechten en plichten zijn objectieve factoren die niet 

mogen lijden onder het implementeren van verdere integratie waaraan bepaalde lidstaten (nog) niet 

kunnen of willen deelnemen. ‘Belangen’ zijn echter een subjectief, politiek criterium waarbij de kans 

bestaat dat een niet-participerende lidstaat zich erop zou beroepen om het hele proces stil te leggen, ook 

al zou de samenwerking in se geen beperking inhouden van haar rechten, plichten of bevoegdheden.117 

 

d) Ongewijzigde voorwaarden 

131. Verder werden geen aanpassingen gemaakt in de materiële voorwaarden. De nauwere 

samenwerking moet nog steeds overeenkomen met de Verdragen en het ene institutionele kader.118 Ook 

aan het acquis communautaire mag niet geraakt worden, noch aan de maatregelen die krachtens de 

andere bepalingen van de genoemde verdragen werden genomen.119 

 

2.2.4 Procedurele wijzigingen in de eerste en de derde pijler 

 

a) Verdwijnen van de noodprocedure 

132. Met het Verdrag van Nice verdwijnt een van de belangrijkste hinderpalen van de nauwere 

samenwerking: het vetorecht. Zowel in de eerste als in de derde pijler is het niet meer mogelijk om een 

stemming te voorkomen omwille van redenen van nationaal beleid. Over de omvang van dit begrip hoeft 

dus ook geen discussie meer te bestaan.120  

Het is echter nog steeds mogelijk dat een lid van de Raad de doorverwijzing vraagt naar de Europese 

Raad.121 Daar kan verder gediscussieerd worden, maar de uiteindelijke beslissing wordt toch door de 

Raad via de normale procedure voor nauwere samenwerking genomen.122 De enige actie die nog door 

                                                      
117 L.L. OLSEN, “Enhanced Cooperation: Lowering the Restrictions and Creating The Basis of a Hard Core?” in 
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staatshoofden en regeringsleiders. 
122 Artikel 11, tweede lid EG en artikel 40 A, tweede lid EU. 
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een niet-participerende lidstaat kan worden ondernomen met betrekking tot de totstandkoming van 

nauwere samenwerking, is het vertragen van het proces.123 

 

b) Versterkte rol voor de Commissie 

133. De procedure in de eerste pijler verandert niet voor de Commissie. Ze behoudt haar exclusief 

initiatiefrecht. In de derde pijler daarentegen, waar de Commissie voordien enkel een recht had om 

advies te geven, heeft ze nu een gedeeld initiatiefrecht.124 Lidstaten die een nauwere samenwerking 

willen aangaan zullen nu eerst hun idee moeten aanbrengen bij de Commissie, die zal beslissen om al 

dan niet een voorstel in te dienen bij de Raad. Als ze dit niet doet, is ze een motivatie verschuldigd aan 

de lidstaten. Het Verdrag van Nice beperkt hier dus opvallend de bewegingsvrijheid van de lidstaten.125 

Hoe dan ook, in de derde pijler blijven deze wel de mogelijkheid behouden om in dat geval zelf een 

voorstel in te dienen bij de Raad.  

134. Door het invoeren van dit primair initiatiefrecht voor de Commissie verandert ook de 

stemprocedure in de Raad. Als het voorstel wordt ingediend door de Commissie, is het niet meer 

noodzakelijk dat er, naast een twee derde meerderheid in de stemmen, ook een twee derde meerderheid 

van het aantal lidstaten is.126 De redenering is dezelfde als uiteengezet in Titel 2.1.5: de Commissie zorgt 

reeds voor de preliminaire controle, waardoor een extra barrière in de stemming niet meer noodzakelijk 

is. Indien de lidstaten zelf hun voorstel bij de Raad moeten indienen, wegens weigering door de 

Commissie, blijft uiteraard ook de extra meerderheidsvereiste gelden. 

135. De vraag kan gesteld worden wat in feite het verschil is. Voor deze wijziging was de Raad reeds 

verplicht het advies van de Commissie te vragen. Waar zit nu het verschil tussen een negatief advies van 

de Commissie of haar weigering om een voorstel in te dienen, als het eindresultaat blijft dat in beide 

gevallen de Raad de nauwere samenwerking toch kan machtigen?  

Het verschil tussen het negatieve advies van de Commissie of haar weigering om een voorstel in te 

dienen is niet zo groot. Geen van beide zorgen voor een definitieve beslissing over de nauwere 

samenwerking. Het verschil tussen het vroegere positieve advies of een voorstel van de Commissie bij 

de Raad is daarentegen wel aanzienlijk. Het positieve advies veranderde niets aan de uiteindelijke 

stemming in de Raad: de meerderheidsvereiste werd er niet door aangetast. Met het voorstel van de 

Commissie wordt de dubbele meerderheidsvereiste echter afgezwakt.  

                                                      
123 J.M. DE AREILZA, “The Reform of Enhanced Co-Operation Rules: Towards Less Flexibility?” in B. DE 

WITTE, D. HANF en E. VOS, The Many Faces of Differentiation in EU Law, Antwerpen, Intersentia, 2001, 37. 
124 Voor de gebieden van asielbeleid, visumbeleid, immigratiebeleid en civielrechtelijke samenwerking beschikt 

de Commissie nu wel over een exclusief initiatiefrecht, daar deze met het Verdrag van Nice werden overgeheveld 

naar de eerste pijler. 
125 G. BERTHU, Traité de Nice, texte comparé et commenté: l’Europe sans repères, Parijs, de Guibert, 2001, 125. 
126 Artikel 205, tweede lid EG. 
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136. De nieuwe rol van de Commissie speelt dus in twee richtingen. Enerzijds kan ze een invloed 

uitoefenen over de vereiste meerderheid in de Raad, anderzijds zal het, net door die macht, wellicht een 

grotere impact hebben wanneer ze beslist om geen voorstel in te dienen. Daardoor wordt het nut van de 

dubbele meerderheidsvereiste opnieuw versterkt. 

137. Zuiver geconcentreerd op de materiële vereisten heeft de Commissie in beide pijlers weer wat aan 

macht gewonnen. Niet alleen met betrekking tot de exclusieve bevoegdheden beschikte ze al over een 

ruime interpretatiebevoegdheid, nu is er ook nog die term van economische en sociale samenhang. 

Dezelfde situatie doet zich hier voor: hoe ruimer de Commissie deze termen interpreteert, hoe minder 

ruimte er is voor nauwere samenwerking. Er waren enkele stemmen die zeiden dat de Raad, de 

Commissie en het Parlement idealiter minstens informeel zouden moeten overeenkomen wat hun 

benadering zou zijn, gezien zij met z’n drieën (zeker in de eerste pijler) belangrijke beslissingen te 

nemen hebben met betrekking tot de machtiging.127 

 

c) Versterkte rol voor het Parlement 

138. Het Europees Parlement wint in de nieuwe procedure aan bevoegdheden. In de eerste pijler kan de 

Raad slechts verdergaan indien ze de instemming van het Parlement bekomen heeft, indien de nauwere 

samenwerking betrekking heeft op een gebied dat normaal via de medebeslissingsprocedure behandeld 

moet worden.128 Dit was een broodnodige aanpassing ter bescherming van de democratische 

legitimiteit.129 Met betrekking tot de andere gebieden blijft echter enkel de verplichting bestaan om 

advies te vragen. Ook in de derde pijler bestaat nu een raadplegingsprocedure, in elk geval iets 

ingrijpender dan de verplichting tot kennisgeving voordien.130 

139. Men moet wel kritisch zijn over deze rol van het Parlement. Het is goed dat deze niet beperkt is tot 

eenvoudige raadpleging met betrekking tot gebieden waar zij normaal zelfs het recht heeft om mee te 

beslissen. Vreemd is echter dat ze toch geen amendementen kan aanbrengen. Het is een halfweg-

oplossing die voor een hele hoop contradicties kan zorgen. Enerzijds zou het Parlement in vele gevallen 

eerder geen instemming geven omdat ze niet kan nuanceren. Anderzijds is het risico groot dat, wanneer 

het Parlement niet instemt, de lidstaten sneller zullen beslissen om verder te gaan met de samenwerking 

buiten de Unie om. Hier heeft het Parlement uiteraard helemaal geen baat bij.  
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140. Wat de financiën betreft krijgt het Parlement ook een recht om advies te geven indien de Raad van 

plan zou zijn om unaniem de kosten van de samenwerking over te dragen naar het budget van de Unie.131 

141. Vreemd is het verdwijnen van de verplichting van de Raad en de Commissie om het Parlement 

regelmatig op de hoogte te brengen. Wellicht wordt dit verantwoord door het feit dat onder alle 

omstandigheden in deze twee pijlers al minstens een kennisgevingsverplichting opgelegd wordt aan de 

Commissie ten aanzien van het Parlement.  

 

d) Uitvoeringsbesluiten en het acquis van de Unie 

142. Een uiterst belangrijke vernieuwing is de uitdrukkelijke vermelding dat de handelingen en besluiten 

noodzakelijk voor de uitvoering van de nauwere samenwerking geen deel uitmaken van het acquis.132 

Gevolg hiervan is dat nieuwe lidstaten van de Unie niet verplicht zijn om meteen ook toe te treden tot 

de initiatieven van nauwere samenwerking. Oorspronkelijk was het de bedoeling om enkel de bepaling 

te behouden die verklaart dat besluiten tot implementatie enkel bindend zijn ten opzichte van lidstaten 

die aan de samenwerking deelnemen. Uiteindelijk is deze bepaling met betrekking tot het acquis erin 

geslopen.133 

Anderzijds is deze bepaling niet zo evident als ze lijkt. Wat het acquis van de Unie inhoudt is niet altijd 

duidelijk. De procedures die voor nauwere samenwerking gebruikt worden zijn dikwijls de standaard 

procedures van de Unie. Het zou dus best kunnen dat het Hof met betrekking tot nauwere samenwerking 

uitspraken zal doen inzake concepten of definities die ook relevant zijn voor gebieden die wel tot het 

acquis behoren. Wat de gevolgen dan zijn van deze rechtspraak is onduidelijk. 

 

e) Gewaarborgde coherentie 

143. Artikel 45 EU draagt aan de Commissie en de Raad de taak op om te zorgen dat de maatregelen 

genomen onder nauwere samenwerking coherent zijn met het beleid van de rest van de Unie. Ze worden 

verplicht hiervoor samen te werken. Zoals gezegd is de rol van het Europees Parlement uit dit artikel 

verdwenen. Toch is het vreemd dat enerzijds haar rol in de machtigingsprocedure versterkt wordt, maar 

dat ze anderzijds niet expliciet vermeld wordt als beschermer van de coherentie. 

                                                      
131 Artikel 44 A EU. 
132 Artikel 44, eerste lid EU in fine. 
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144. Het was dan ook voornamelijk op vraag van de Commissie dat deze bepaling werd ingevoerd. In 

de eerste en derde pijler had ze reeds de bevoegdheid om te waken over de samenhang in de Unie; met 

deze bepaling kan ze dat nu ook in de tweede pijler.134 

 

2.2.5 Nauwere samenwerking in de tweede pijler 

 

145. Het Verdrag van Nice maakte nauwere samenwerking mogelijk in de tweede pijler: 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Dit werd beschouwd als een heikele beslissing. 

Het is een zeer belangrijk domein waarin het moeilijk te voorspellen is wat de toekomst zal brengen. 

Oorspronkelijk was er dan ook veel tegenstand omdat vele lidstaten vreesden dat de geloofwaardigheid 

en de eenheid van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid eronder zouden lijden als 

niet alle lidstaten tegelijk vooruit gingen.135 Uiteindelijk werd de mogelijkheid ingevoerd, maar ze werd 

beperkt tot de beslissingen tot uitvoering van een gemeenschappelijk optreden of een gemeenschappelijk 

standpunt. Dit zijn dan ook de enige handelingen die voor de uitvoering van deze samenwerking gesteld 

mogen worden. Nauwere samenwerking kan bovendien geen betrekking hebben op kwesties inzake 

militair of defensiegebied.136 

146. Artikel 27 A verduidelijkt de doelstelling van nauwere samenwerking in deze pijler: “[Het] heeft 

tot doel de waarden van de Unie veilig te stellen en de belangen van de Unie in haar geheel te dienen, 

door haar identiteit als coherente kracht in de wereld tot uitdrukking te brengen.” 

147. De structuur van de bepalingen met betrekking tot de tweede pijler sluiten vreemd genoeg zeer 

nauw aan bij de vroegere structuur van nauwere samenwerking in de eerste en derde pijler. We hebben 

hier pijler-specifieke materiële vereisten en de procedure is nagenoeg identiek aan de voormalige derde 

pijler procedure. Men had kunnen verwachten dat de hervorming van de eerste en derde pijler wel 

meteen de tweede pijler op dezelfde manier zou structureren. Echter, bij het lezen van de pijler-

specifieke materiële voorwaarden begrijpen we waarom deze niet konden worden opgenomen in het 

geheel van titel VII EU.  

 

 

 

                                                      
134 J. BOCKEN en L. GOOSSENS, “De nauwere samenwerking en het Verdrag van Nice: een middel tot integratie 

of een gevaar voor fragmentatie van de Unie?”, NTER 2001, 207. 
135 A. SCHRAUWEN, “Flexibility from Amsterdam to Nice” in A. SCHRAUWEN, Flexibility in Constitutions: 

Forms of Closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (post-Nice edition), Groningen, Europa law 

publishing, 2002, 67. 
136 Artikel 27 B EU. 



45 

 

a) Materiële voorwaarden in de tweede pijler 

148. Eerst en vooral zijn de voorwaarden uit artikel 43 EU ook hier van toepassing.137 Voor de tweede 

pijler bestaan er zoals gezegd ook nog enkele bepalingen die benadrukken dat een aantal zaken zeker 

niet uit het oog verloren mogen worden bij het instellen van nauwere samenwerking.  

149. Ten eerste moet er respect zijn voor de beginselen, doelstellingen, algemene richtsnoeren en de 

samenhang van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, alsmede de in het kader van 

dat beleid genomen besluiten. Ten tweede moeten de bevoegdheden van de Gemeenschap in acht 

genomen worden en ten slotte ook de samenhang tussen het algehele beleid van de Unie en haar externe 

optreden. In het kader van de voornoemde zorgen begrijpen we hoe deze bepalingen tot stand kwamen. 

Deze bepalingen zijn duidelijk eigen aan de tweede pijler. Opnemen in de algemene voorwaarden dat 

nauwere samenwerking aandacht moet hebben voor het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid zou niet erg veel zin hebben.  

150. Zoals reeds gezegd wordt er voor deze pijler ook een meer stringente bevoegdheidsafbakening 

vastgesteld: militair en defensiegebied zijn uitgesloten en de samenwerking mag enkel betrekking 

hebben op de uitvoering van een gemeenschappelijk standpunt of optreden.138 

 

b) Procedurele voorwaarden in de tweede pijler 

151. Ook in de tweede pijler wordt de procedure tot machtiging in de pijler-specifieke artikels 

uiteengezet, zoals nog steeds het geval is in de eerste en derde pijler. Hetzelfde geldt voor de bepalingen 

die de procedure voor de toetreding van niet-deelnemende lidstaten regelen. 

152. De lidstaten die aan nauwere samenwerking willen beginnen dienen hun verzoek daartoe in bij de 

Raad, die het doorstuurt naar de Commissie en het Parlement. Deze laatste kan er niets mee doen, heeft 

zelfs geen recht om advies te geven. Het gaat om een zuivere kennisgeving. De Commissie daarentegen 

wordt wel om advies gevraagd, maar het is niet helemaal duidelijk met betrekking tot welke aspecten. 

Expliciet wordt een opinie gevraagd met betrekking tot de samenhang van de samenwerking met het 

beleid van de Unie.139 De bepaling vermeldt echter de woorden ‘met name’, waardoor het in het duister 

tasten is of de Commissie ook verondersteld wordt advies te geven met betrekking tot de andere 

conformiteitsaspecten van de samenwerking.140 In elk geval is het advies niet bindend en verandert het 

niets aan de stemvereisten. 

                                                      
137 Zie Titel 3.3.3 De ‘tien geboden’ van de nauwere samenwerking. 
138 Artikel 27 B EU. 
139 Artikel 27 C EU. 
140 Dit was ten tijde van het Verdrag van Amsterdam hetzelfde voor de derde pijler. 
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153. De Raad neemt een besluit volgens een van de procedures geldig in de tweede pijler.141 De vereiste 

is een gekwalificeerde meerderheid, met een minimum van tweeënzestig stemmen en tien leden van de 

Raad. Dit is de zwaardere vereiste, van toepassing indien het voorstel niet door de Commissie wordt 

gedaan.142 De algemene besluitvorming in deze tweede pijler voorziet ook in een vetorecht, dat dus ook 

van toepassing is voor de nauwere samenwerking. Op die manier komen we in feite uit bij de voormalige 

procedure van de derde pijler. Deze is echter achteraf onbruikbaar gebleken wegens zware vereisten 

zoals de noodprocedure. De vraag kan gesteld worden of samenwerking in deze pijler dan wel een succes 

zal zijn en of de volgende verdragswijziging niet meteen een verandering met zich zal meebrengen.143  

154. Voor de toetreding van niet-deelnemende lidstaten tot de samenwerking is de procedure bijna 

identiek aan de voormalige in de derde pijler. Het verzoek moet ingediend worden bij de Raad en de 

Commissie, deze laatste doet een advies toekomen aan de Raad die uiteindelijk de beslissing neemt.144 

Het besluit wordt geacht positief te zijn tenzij er een gekwalificeerde meerderheid tegen stemt, onder 

dezelfde meerderheidsvoorwaarden als bij de machtiging. In dat geval wordt er een termijn bepaald 

waarna de aanvraag zal worden herzien. Opvallend is echter dat deze stemming opnieuw gebeurt in de 

volledige Raad (in tegenstelling tot de procedure in de derde pijler, waar deze beslissing genomen wordt 

door een stemming die beperkt is tot de deelnemende leden van de Raad). Wellicht wordt de 

gekwalificeerde meerderheid om die reden omgekeerd toegepast. Nog vreemder is dat we hier in de 

tweede pijler te maken hebben met een procedure van gekwalificeerde meerderheid waar geen 

vetorechten voorzien zijn als tegengewicht!145 

155. In deze pijler is er een bijzondere rol weggelegd voor de Hoge Vertegenwoordiger voor het 

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Hij neemt de taak op zich om alle leden van de 

Raad en het Parlement op de hoogte te houden van de ontwikkelingen inzake de uitvoering van de 

samenwerking in deze pijler.146 

 

c) Implementatie 

156. De besluitvorming binnen nauwere samenwerking in de tweede pijler verloopt volgens de 

procedure van artikel 44 EU. Enkel de deelnemende lidstaten bezitten stemrecht in de Raad. Unanimiteit 

                                                      
141 Artikel 23, tweede lid, §2-3 EU. 
142 L.L. OLSEN, “Enhanced Cooperation: Lowering the Restrictions and Creating The Basis of a Hard Core?” in 

F. LAURSEN (ed.), The Treaty of Nice: Actor Preferences, Bargaining and Institutional Choice, Leiden, Nijhoff, 

2006, 467. 
143 D. GALLOWAY, Treaty of Nice and Beyond: Realities and Illusions of Power in the EU, Sheffield, Sheffield 

Academic Press, 2001, 137. 
144 Artikel 27 E EU. 
145 G. BERTHU, Traité de Nice, texte comparé et commenté: l’Europe sans repères, Parijs, de Guibert, 2001, 133. 
146 Dit naast de plicht van het voorzitterschap en de Commissie om het Parlement regelmatig op de hoogte te 

houden over de ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid in het algemeen: artikel 

21 EU. 



47 

 

komt tot stand indien alle deelnemende lidstaten akkoord gaan; voor gekwalificeerde meerderheid moet 

voor deze pijler gekeken worden naar artikel 23, lid 2, tweede en derde lid EU. In de nauwere 

samenwerking is voldaan aan het criterium wanneer hetzelfde aandeel van gewogen stemmen en 

hetzelfde aandeel van het aantal betrokken leden van de Raad in het voordeel van een handeling 

stemmen. 

 

d) Nauwere samenwerking? 

157. Gezien het enkel mogelijk is om samen te werken met betrekking tot de uitvoering van een 

gemeenschappelijk standpunt of optreden, is het duidelijk dat alle lidstaten het over het principe reeds 

eens waren. In feite is de procedure voor de machtiging van nauwere samenwerking identiek aan de 

normale procedure in de tweede pijler. We zagen de gelijkenissen met de oude machtigingsprocedure 

voor de derde pijler, waardoor reeds twijfel kon ontstaan met betrekking tot de functionaliteit, maar we 

zien nu dat er de procedure in de Raad met betrekking tot het machtigingsbesluit eenzelfde meerderheid 

vereist als wat van toepassing is voor het aannemen van dergelijke handelingen onder normale 

omstandigheden in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid147, buiten de nauwere 

samenwerking. Er zijn dan ook critici die vinden dat deze procedure niet thuishoort onder de noemer 

van nauwere samenwerking. Het toepassingsgebied is zo beperkt en de procedure is identiek, waardoor 

de meerwaarde van nauwere samenwerking al bij al zeer klein blijft.148 

158. Er bestonden ook reeds meerdere ‘versoepelingen’ in de tweede pijler om deze werkbaar te 

maken.149 Ten eerste had men de constructieve onthouding voor essentiële beslissingen. Ten tweede was 

er de mogelijkheid om te stemmen met gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit met 

betrekking tot de meer secundaire kwesties, dit echter met het behoud van een vetorecht en eventuele 

verwijzing naar de Europese Raad voor een beslissing met unanimiteit. Die tweede versoepeling was 

trouwens ook niet mogelijk voor besluiten met toepassing op militair of defensiegebied.150  

159. Er gaan nog cynische stemmen op in verband met de rol van de Commissie en het Parlement. Beide 

kunnen hun stem laten horen (hoewel enkel de eerste een echte adviesbevoegdheid heeft) in een pijler 

                                                      
147 Artikel 23, tweede lid EU vervangt in de normale procedure de unanimiteit door gekwalificeerde meerderheid 

indien het gaat om (onder meer) de aanneming van gemeenschappelijke optredens of gemeenschappelijke 

standpunten. 
148 A. STUBB, Negotiating Flexibility in the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Houndmills, 

Palgrave, 2002, 130-131. 
149 S.I.H. GOSSES, “Flexibiliteit in de tweede pijler” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het Verdrag van 

Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 49. 
150 S.I.H. GOSSES, “Flexibiliteit in de tweede pijler” in ASSER INSTITUUT, Flexibiliteit en het Verdrag van 

Amsterdam, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 1999, 49. 
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waar zij eigenlijk buitenstaan. Dit is het enige teken waaruit men de integratiedoelstelling zou kunnen 

afleiden, eerder dan een zuivere efficiëntiedoelstelling.151  

160. De nauwere samenwerking brengt volgens sommigen overdaad in een pijler waar eenvoud zou 

moeten heersen.152 

 

2.2.6 Juridische controle 

 

161. Met betrekking tot de eerste en derde pijler verandert er voor het Hof zeer weinig.153 Een groot 

voordeel is dat alles veel overzichtelijker geworden is. Alle materiële voorwaarden van de eerste en 

derde pijler staan nu in artikel 43 EU en er bestaat nu uitsluitsel over de voorwaarden die het Hof mag 

controleren, indien ze daartoe de bevoegdheid heeft. 

162. In de eerste pijler kunnen zoals voordien zowel het machtigingsbesluit als de maatregelen tot 

implementatie aan de voorwaarden getoetst worden. In de derde pijler toont artikel 40, tweede en derde 

lid EU aan dat nog steeds enkel de machtigingsprocedure onder volledige bevoegdheid van het Hof valt. 

De implementatiebesluiten kunnen alleen volgens de beperkte bevoegdheidsregeling worden 

gecontroleerd zoals omschreven in artikel 35 EU. 

163. Wat betreft de tweede pijler moeten we nog een licht werpen op de situatie.  

De bepalingen met betrekking tot nauwere samenwerking in deze pijler zijn opgenomen onder Titel V 

EU. Dit wil zeggen dat het Hof van Justitie in principe niet de bevoegdheid heeft om toezicht te houden 

op de toepassing van deze artikels. Echter, het is ook mogelijk hier dezelfde veronderstelling te maken 

als bij de derde pijler ten tijde van het Verdrag van Amsterdam, namelijk dat het machtigingsbesluit en 

het besluit tot deelname van andere lidstaten wel gecontroleerd kunnen worden. Deze bepalingen zijn 

immers opgenomen in Titel VII EU, dat uitdrukkelijk volgens artikel 46 EU onder de bevoegdheid van 

het Hof valt. Dat laatste artikel vermeldt, in tegenstelling tot wat bepaald is voor de eerste en derde 

pijler, niets over eventuele bepalingen in de tweede pijler die iets anders zouden zeggen.154 

164. Wellicht is dit niet de bedoeling van de verdragsluitende lidstaten geweest. Men kan er eerder 

vanuit gaan dat, gezien het Hof toch niet bevoegd is voor Titel V VEU, men het ook niet nodig achtte 

een specifieke bepaling daaromtrent op te nemen.  

  

                                                      
151 G. BERTHU, Traité de Nice, texte comparé et commenté: l’Europe sans repères, Parijs, de Guibert, 2001, 131. 
152 G. BERTHU, Traité de Nice, texte comparé et commenté: l’Europe sans repères, Parijs, de Guibert, 2001, 129. 
153 Zie daarvoor randnummer 82 en volgende. 
154 J. BOCKEN en L. GOOSSENS, “De nauwere samenwerking en het Verdrag van Nice: een middel tot integratie 

of een gevaar voor fragmentatie van de Unie?”, NTER 2001, 209. 
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2.3 Het Verdrag van Lissabon: afschaffing van de pijlerstructuur 
 

2.3.1 De intergouvernementele conferentie 

 

165. Aangezien de bepalingen in het Verdrag van Nice een heel stuk toegankelijker waren dan de 

oorspronkelijke, hoopte men dat ze de totstandkoming van nauwere samenwerking zouden faciliteren. 

Het verwijderen van de noodprocedure in de eerste en derde pijler had doorslaggevend kunnen zijn, 

maar blijkbaar waren de overige voorwaarden nog steeds te zwaar. In de volledige periode tussen het in 

werking treden van het Verdrag van Nice155, de gefaalde procedure van de Europese Grondwet en de 

aanloop naar het Verdrag van Lissabon zijn de lidstaten er niet in geslaagd gebruik te maken van deze 

voorziening. Nochtans waren er ondertussen wel een aantal nieuwe pogingen geweest.156 Het voorstel 

van de nauwere samenwerking inzake het toepasselijke recht voor echtscheiding en scheiding van tafel 

en bed was er wel reeds, maar dit sleepte uiteindelijk zo lang aan dat het onder de procedures van het 

Verdrag van Lissabon verder gezet moest worden. 

166. Ondanks het uitblijven van machtigingsbesluiten maakte nauwere samenwerking ditmaal geen deel 

uit van de IGC-agenda. Er gingen zelfs stemmen op om het concept in zijn geheel uit de verdragen te 

schrappen. Uiteindelijk werd op de IGC toch begrepen dat dit in de praktijk van 27 lidstaten niet haalbaar 

zou zijn, dus werden de bepalingen herzien en gestroomlijnd.157 

 

2.3.2 Nauwere samenwerking zonder pijlers… 

 

167. Het Verdrag van Lissabon heeft korte metten gemaakt met het pijlersysteem. Dat is de bepalingen 

inzake nauwere samenwerking enkel ten goede gekomen: eindelijk staat alles behoorlijk geordend. Het 

beginsel en de doelstelling worden vermeld in artikel 20 VEU, de verdere uitwerking wordt uiteengezet 

in de artikels 326 tot 334 VWEU.  

168. Voor de eerste en derde pijler wordt alles hiermee gelijkgeschakeld. Het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid blijft echter een buitenbeentje; hiervoor blijven licht afwijkende 

procedures gelden.158 We zullen de twee systemen toch samen bespreken, daar het meestal maar om 

                                                      
155 Inwerkingtreding op 1 februari 2003. 
156 Zie bijvoorbeeld met betrekking tot procedurele rechten in strafprocedures, of met betrekking tot de aanpak van 

grensoverschrijdende criminaliteit (nu Verdrag van Prüm); J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van 

Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: 

de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 2008, 61. 
157 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 61. 
158 X., “Editorial Comments: Enhanced Cooperation: A Union à taille reduite or à porte tournante?”, C.M.L.R. 

2011, 317. 
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kleine, doch doorslaggevende verschillen gaat. De procedure voor buitenlands en veiligheidsbeleid zal 

telkens omschreven worden als de uitzondering op de ‘regel’ die nu geldt voor wat vroeger de eerste en 

derde pijler waren. 

2.3.3 Materiële wijzigingen 

 

169. Nauwere samenwerking is nu mogelijk met betrekking tot alle beleidsdomeinen van de Unie die 

niet onder haar exclusieve bevoegdheden vallen.159 In het kader van het gemeenschappelijk buitenlands 

en veiligheidsbeleid is de beperking tot gemeenschappelijke standpunten of gemeenschappelijk 

optreden verdwenen.160 

170. De exclusieve bevoegdheden zijn nog steeds een terrein dat niet als onderwerp van nauwere 

samenwerking dienst mag doen. Vroeger was het steeds onduidelijk welke gebieden nu precies onder 

deze exclusiviteit thuis hoorden. Het Verdrag van Lissabon verduidelijkt dit expliciet in het VEU: de 

Unie is exclusief bevoegd voor de douane-unie, mededingingsregels noodzakelijk voor de interne markt, 

monetair beleid voor de eurolanden, de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee, de 

gemeenschappelijke handelspolitiek en het sluiten van internationale overeenkomsten onder bepaalde 

voorwaarden.161 

Er zou echter nog steeds discussie kunnen bestaan over de bevoegdheden die opgesomd worden als 

‘gedeelde bevoegdheden’ tussen de Unie en de lidstaten.162 De regel is hier immers dat lidstaten niet 

meer mogen handelen wanneer de Unie is opgetreden met betrekking tot deze gebieden.163 Wil dit dan 

zeggen dat in deze gevallen nauwere samenwerking ook niet meer mogelijk is? Of nog: wat als de Unie 

beslist om op te treden als er reeds nauwere samenwerking bestaat? Het antwoord op deze vragen is niet 

meteen duidelijk. 

171. Verder blijven de meeste basisvoorwaarden onveranderd ten opzichte van het Verdrag van Nice. 

De tabel in bijlage IV toont in welke nieuwe bepalingen deze oude voorwaarden werden opgenomen. 

172. Met betrekking tot het toetreden tot de samenwerking van niet-participerende lidstaten, voorziet 

het Verdrag van Lissabon vreemd genoeg in de mogelijkheid om deelnemingsvoorwaarden op te 

leggen.164 Het lijkt alsof de toetreding hiermee bemoeilijkt kan worden, hoewel de Verdragen nog steeds 

                                                      
159 X., “Editorial Comments: Enhanced Cooperation: A Union à taille reduite or à porte tournante?”, C.M.L.R. 

2011, 317. 
160 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 63. 
161 Artikel 3 VEU. 
162 Artikel 4 VEU. 
163 Het gaat om de interne markt, het sociaal beleid, de economische, sociale en territoriale samenhang, landbouw 

en visserij, milieu, consumentenbescherming, vervoer, trans-Europese netwerken, energie, de ruimte van vrijheid, 

veiligheid en recht en gemeenschappelijke beleidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid (enkele 

beperkt tot de in het Verdrag genoemde aspecten). 
164 Artikel 331 VWEU. 
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bepalen dat de andere lidstaten aangemoedigd moeten worden om deel te nemen. Anderzijds is het wel 

zo dat nauwere samenwerking pas echt tot verdere integratie kan leiden als de toetredingsdrempel niet 

voortdurend laag gehouden moet worden. We zullen verder zien wat de procedurele bepalingen doen 

om de negatieve bijwerkingen hiervan te verhelpen.165 

 

2.3.4 Procedurele wijzigingen  

 

a) Het minimum aantal lidstaten 

 

173. Een uiterst belangrijke wijziging in de procedure is hier opnieuw het minimum aantal lidstaten 

vereist voor nauwere samenwerking. Na de ‘big bang enlargement’ van 2004 en de toetreding van 

Roemenië en Bulgarije in 2007 was het minimum van acht lidstaten al ruim onder één derde gezakt. Het 

Verdrag van Lissabon verhoogt dit aantal tot negen, de psychologische drempel weer vastleggend op 

één derde van het totaal aantal lidstaten op het ogenblik van haar inwerkingtreding.166 De ontwerpen 

van de gefaalde Europese Grondwet hadden eerder nog één derde in plaats van negen lidstaten 

vermeld167, wat gezien de wijziging van acht naar negen met Lissabon wellicht logischer was. Onder de 

huidige situatie hoeft maar één nieuwe staat toe te treden tot de Unie om opnieuw onder de drempel van 

één derde te vallen.168 Onder de bepalingen van de grondwet zouden dan minimum tien lidstaten nodig 

geweest zijn om nauwere samenwerking te initiëren. Ook hier kunnen we alleen maar vaststellen dat het 

nog eenvoudiger zal zijn om de bepalingen te gebruiken. 

 

b) Procedure voor machtiging 

174. Vanaf nu is de Commissie exclusief bevoegd voor het indienen van een voorstel bij de Raad. De 

lidstaten moeten met hun eigen verzoek altijd eerst naar de Commissie, met ‘opgave van het 

toepassingsgebied en de met de voorgenomen nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen’.169 

Zoals voordien kan de Commissie ofwel een voorstel indienen bij de Raad, ofwel weigeren om dit te 

doen. In het laatste geval moet ze zoals gewoonlijk haar motivatie meedelen aan de betrokken partijen. 

Het is niet mogelijk dat lidstaten na een weigering van de Commissie op eigen kracht naar de Raad 

trekken; de procedure valt in dat geval stil. 

                                                      
165 Zie randnummer 180. 
166 Het Verdrag van Lissabon trad in werking op 1 december 2009. 
167 R. BARENTS, Een grondwet voor Europa, achtergronden en commentaar, Deventer, Kluwer, 2005, 187. 
168 Binnenkort al door de toetreding van Kroatië, wellicht op 1 juli 2013. 
169 Artikel 329, eerste lid VWEU. 
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175. Voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid ligt het iets anders. De Commissie 

komt enkel tussen als raadgever, nadat de lidstaten zelf hun voorstel bij de Raad hebben aangebracht. 

Haar vroeger ruime adviesbevoegdheid wordt nu gedeeld met de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie 

voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Deze laatste werpt een licht op de samenhang met het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de Commissie richt zich op de samenhang met het 

beleid op alle andere gebieden.170  

176. Eens het voorstel aanbeland is bij de Raad, stemt zij met gekwalificeerde meerderheid en met 

goedkeuring van het Parlement171, of in het geval van gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid met unanimiteit en zonder goedkeuring van het Parlement172, over het besluit tot 

machtiging. 

177. Doorverwijzen naar de Europese Raad omwille van dringende redenen van nationaal beleid is niet 

meer mogelijk. De procedure zal dus niet meer zo eenvoudig vertraagd kunnen worden.173 

 

c) Toetreding van nieuwe lidstaten tot de nauwere samenwerking 

178. Zoals eerder staat nauwere samenwerking steeds open voor alle lidstaten. Nu wordt er echter een 

onderscheid gemaakt tussen het toetreden voor en na het besluit tot machtiging. Artikel 328 VWEU 

heeft het eerst over deelneming ‘op het moment waarop zij wordt aangegaan’ en daarna ‘op een later 

tijdstip’.174 Het zou dus mogelijk zijn voor een lidstaat om zich toch nog bij de groep te voegen die een 

voorstel heeft ingediend bij de Commissie, nog voor deze laatste een voorstel heeft overgemaakt aan de 

Raad. Deze lidstaat moet het dan wel volledig eens zijn met het opgegeven toepassingsgebied en de 

doelstellingen. Het is uiteraard mogelijk dat de oorspronkelijke groep bereid is deze zaken aan te passen, 

maar ze zullen dat opnieuw op formele wijze moeten doen.175 

179. Het is niet geheel duidelijk wat er gebeurt indien een lidstaat wil toetreden nadat de Commissie het 

voorstel heeft ingediend bij de Raad, maar deze laatste nog geen beslissing heeft genomen. Vanuit de 

doelstelling om zoveel mogelijk lidstaten te betrekken zou het toch aanvaard moeten kunnen worden, 

maar logischerwijze zou de Commissie een officiële aanpassing aan haar voorstel moeten doen.176 

                                                      
170 Artikel 329, tweede lid VWEU. 
171 Ook voor beleidsdomeinen waar normaal gezien geen instemming van het Parlement vereist is. 
172 Er geldt wel een informatieverplichting ten aanzien van het Parlement. 
173 J.-C. PIRIS, The Lisbon Treaty: a Legal and Political Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 

89. 
174 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 65. 
175 X., “Editorial Comments: Enhanced Cooperation: A Union à taille reduite or à porte tournante?”, C.M.L.R. 

2011, 317. 
176 X., “Editorial Comments: Enhanced Cooperation: A Union à taille reduite or à porte tournante?”, C.M.L.R. 

2011, 322. 
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Wellicht bestond deze mogelijkheid ook al onder de vorige verdragen, zonder echter expliciet vermeld 

te zijn. Ook in deze redenering speelt de doelstelling van nauwere samenwerking een belangrijke rol. 

180. Als een lidstaat wil toetreden tot een samenwerking die reeds volledig tot stand is gekomen, zal zij 

akkoord moeten gaan met de doelstellingen en voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden en de 

beslissingen die reeds in het kader van deze samenwerking werden genomen.177 Ze brengt de Raad en 

de Commissie op de hoogte van haar voornemen. De Commissie heeft de beslissingsmacht, maar kan 

hier enkel weigeren indien niet voldaan werd aan een van de voorwaarden.178 In dat geval geeft ze raad 

aan de lidstaat in kwestie waardoor deze toch zo snel mogelijk zou kunnen toetreden. Indien na de 

vooropgestelde herzieningstermijn nog steeds geen conformiteit bestaat, kan de zaak voorgelegd worden 

aan de Raad die met gekwalificeerde meerderheid de knoop zal doorhakken. Beide beschikken over de 

bevoegdheid om overgangsmaatregelen op te leggen.  

Wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid wordt het voornemen om toe te 

treden ook meegedeeld aan de Hoge Vertegenwoordiger. Hier ligt de uiteindelijke beslissingsmacht bij 

de Raad die, na het advies van de Hoge Vertegenwoordiger te hebben ontvangen, met unanimiteit 

vaststelt of aan de deelnemingsvoorwaarden werd voldaan. Op voorstel van deze laatste kunnen ook 

overgangsmaatregelen worden vastgesteld.  

181. Ondanks het feit dat de verdragen toelaten dat er deelnemingsvoorwaarden worden ingesteld om te 

kunnen toetreden tot nauwere samenwerking, zijn alle bepalingen die de openheid ervan willen 

garanderen nog steeds terug te vinden. De kleine wijziging aan de verplichting voor de Commissie en 

de participerende lidstaten om deelneming van andere lidstaten te ‘bevorderen’ en niet enkel ‘aan te 

moedigen’, zorgt voor het nodige tegenwicht.  

 

d) Besluitvorming in de nauwere samenwerking 

182. De procedure inzake besluiten en handelingen binnen een nauwere samenwerking is nu eengemaakt 

wat betreft de voormalige eerste en derde pijler en zijn terug te vinden onder artikel 288 VWEU. De 

handelingen met betrekking tot het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid zijn niet meer 

beperkt tot gemeenschappelijke optredens of standpunten. De gangbare handelingen uit artikel 25 VEU 

zijn van toepassing. 

183. De besluitvorming binnen de nauwere samenwerking gebeurt via de stemprocedures die normaal 

gezien van toepassing zijn op het beleidsdomein in kwestie. Zoals steeds het geval was, nemen alle leden 

                                                      
177 Artikel 331 VWEU. 
178 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 65. 
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van de Raad deel aan de beraadslaging maar hebben enkel de deelnemende lidstaten stemrecht. 

Unanimiteit wordt vanzelfsprekend bereikt als deze laatsten allemaal akkoord gaan, maar met 

betrekking tot gekwalificeerde meerderheid zijn hier belangrijke verschillen! 

184. Tot nu toe werden steeds de gangbare procedures voor het behalen van gekwalificeerde 

meerderheid toegepast op de stemming voor besluitvorming binnen nauwere samenwerking, maar dan 

aangepast aan het beperkte aantal lidstaten dat kon deelnemen aan de stemming. Met het Verdrag van 

Lissabon wordt er echter een specifieke definitie voorzien voor gekwalificeerde meerderheid binnen de 

samenwerkende groep.  

De normale vereisten zijn dat minimum 72% van de leden van de Raad die deel uitmaken van de 

samenwerking akkoord moet gaan, waarbij minstens 65% van hun totale gezamenlijke bevolking  

vertegenwoordigd wordt. Deze voorwaarden zijn hetzelfde wat betreft nauwere samenwerking als de 

Raad niet handelt naar een voorstel van de Commissie of van de Hoge Vertegenwoordiger. Doet ze dat 

wel, dan gelden er zachtere vereisten: 55% van hen in de Raad die samen 65% van hun bevolking 

vertegenwoordigen, is al voldoende.179  

185. Een van de belangrijkste innovaties van het Verdrag van Lissabon is dat lidstaten in het kader van 

nauwere samenwerking de mogelijkheid hebben de stemvereisten aan te passen. Zij kunnen opteren om 

met gekwalificeerde meerderheid te stemmen in gebieden waar normaal unanimiteit vereist is, ze kunnen 

opteren om via de gewone wetgevingsprocedure te handelen waar normaal de bijzondere 

wetgevingsprocedure van toepassing is.180 Een uitzondering op deze regel bestaat voor besluiten die 

gevolgen hebben op militair of defensiegebied. 

Deze aanpassing, die ook wel eens ‘passerelle’ wordt genoemd, wordt in beide gevallen verwezenlijkt 

door eenparigheid van stemmen van de participerende lidstaten. In het geval van overschakeling van de 

bijzondere wetgevingsprocedure naar de gewone is ook een raadpleging van het Parlement vereist. 

Bemerk dat ook toetredende lidstaten gehouden zijn mee te gaan in deze veranderde procedures!181 

Aanpassing in de omgekeerde zin is niet mogelijk. Dit past in het kader van de integratievereiste van 

artikel 20 VEU: overschakelen naar een unanimiteitsvereiste bemoeilijkt de integratie en overschakelen 

naar de bijzonder wetgevingsprocedure zou de rol van het Parlement, overeengekomen door alle 

lidstaten, opnieuw beperken. 

                                                      
179 Tot 31 oktober 2014 gelden echter overgangsbepalingen: 73,91% van de stemmen van participerende lidstaten 

en een meerderheid van hen indien op voorstel van de Commissie of Hoge Vertegenwoordiger; 73,91% van hun 

stemmen en 2/3 van de participerende lidstaten in andere omstandigheden. Telkens mogelijk om na te gaan of wel 

62% van de bevolking van de participerende lidstaten vertegenwoordigd is. Zie artikel 3, vierde lid Protocol nr.36 

betreffende de overgangsbepalingen.  
180 Artikel 333 VWEU. 
181 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 64. 
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e) Beëindigen van nauwere samenwerking 

186. Nooit hebben de Verdragen duidelijkheid geschept over het einde van nauwere samenwerking. Het 

einde dat logischerwijze volgt uit de doelstelling van het concept is dat alle lidstaten zijn toegetreden en 

dat er volledige integratie is. Nochtans zijn er een aantal andere manieren denkbaar waarop 

samenwerking op haar einde zou lopen. Bijna allemaal zijn ze controversieel, onbesproken in de 

Verdragen en in twee richtingen bespreekbaar. De volgende vragen zullen we iets uitgebreider 

behandelen. 

- Wat gebeurt er als de samenwerking niet meer voldoet aan de materiële criteria? 

- Wat als niet-deelnemende lidstaten vinden dat de uitoefening van hun rechten, bevoegdheden 

en verplichtingen wordt aangetast? 

- Wat gebeurt er als de Unie opnieuw over de mogelijkheid beschikt om via de normale 

procedures te handelen op het betrokken beleidsdomein?  

- Kunnen lidstaten zelf beslissen om  uit de nauwere samenwerking te treden? 

187. De eerste vraag moet reeds genuanceerd worden. Een eerste mogelijkheid is dat de doelstellingen 

van het project van nauwere samenwerking nooit overeenkwamen met de materiële vereisten voor het 

oprichten van de samenwerking. De oplossing is voor de hand liggend: het besluit tot machtiging zal 

nietig verklaard kunnen worden door het Hof.182 Het is echter mogelijk dat de samenwerking leek te 

voldoen aan de materiële voorwaarden op het ogenblik van machtiging, maar dat er bij de besluiten van 

implementatie geen aandacht meer aan wordt geschonken. Is het dan mogelijk om de samenwerking in 

haar geheel stop te zetten? Dit is eerder onwaarschijnlijk: de Commissie, als ‘hoedster’ van de 

Verdragen, zal ook bij nauwere samenwerking moeten toezien op de applicatie van het recht van de 

Unie. Niet-deelnemende lidstaten kunnen zich hiertegen ook verzetten, het is zelfs denkbaar dat een 

deelnemende lidstaat een procedure instelt (indien zij bijvoorbeeld zelf tegen het besluit stemde en er 

van uit ging dat een van de voorwaarden niet gerespecteerd werd). Indien een van hen opmerkt dat een 

besluit tot implementatie niet voldoet aan de voorwaarden en dus ook niet overeenkomt met het besluit 

tot machtiging, zal wellicht het Hof kunnen oordelen over de onwettigheid van het besluit tot 

implementatie183, maar niet van het besluit tot machtiging. Deze situatie zou dus waarschijnlijk niet 

leiden tot beëindiging van de nauwere samenwerking in haar geheel.  

188. De tweede vraag wijst naar de rechten van niet-deelnemende lidstaten ten opzichte van de nauwere 

samenwerking. Artikel 327 VWEU beschermt hun belangen, wat met zich meebrengt dat zij deze ook 

moeten kunnen afdwingen. Hier verwijzen we naar de discussie over de locus standi in het licht van hun 

                                                      
182 Zie randnummer 103, vandaag artikel 263 VWEU. 
183 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 73. 
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verbod om de uitvoering van nauwere samenwerking te belemmeren.184 Hier doet zich volgens ons 

dezelfde tweedeling voor: het kan gaan om het besluit tot machtiging of het besluit tot implementatie. 

In het eerste geval zou zulk beroep kunnen leiden tot het einde van de samenwerking, in het laatste geval 

niet.  

189. De derde vraag heeft in feite te maken met de voorwaarde van de ‘laatste instantie’. Het is mogelijk 

dat op een bepaald ogenblik de Raad opnieuw een mogelijkheid ziet om met betrekking tot het 

beleidsdomein in kwestie te legisleren. Wat gebeurt er dan met de samenwerking? Artikel 20, tweede 

lid zegt het volgende: “Het besluit houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan wordt 

in laatste instantie vastgesteld door de Raad, wanneer deze constateert dat de met de nauwere 

samenwerking nagestreefde doelstellingen niet binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel 

kunnen worden verwezenlijkt (…)” [eigen cursivering].  

We zien eerst dat de vereiste van de laatste instantie duidelijk betrekking heeft op het besluit houdende 

machtiging alleen. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat het onbelangrijk is dat deze situatie 

aanwezig blijft gedurende de volledige nauwere samenwerking. Het gevolg hiervan zou zijn dat de 

samenwerking mag blijven bestaan, ook al wil de Unie in haar geheel legisleren. Rationeel gezien zou 

het echter niet kloppen dat een kleinere groep van lidstaten in staat zou zijn het besluitvormingsproces 

met betrekking tot een bepaald thema te kapen. Om die reden moeten we ook voldoende aandacht 

schenken aan het einde van de bepaling: deze zegt dat de doelstellingen niet binnen een redelijke termijn 

kunnen worden verwezenlijkt; ze zegt niet dat het nooit mogelijk is. Deze interpretatie leidt tot de 

mogelijkheid voor de Unie om, wanneer de situatie wel geschikt is, het beleidsdomein zelf weer over te 

nemen. BRIBOSIA redeneert dat volgens deze opvatting de nauwere samenwerking zou moeten 

ophouden wanneer het thema weer door de volledige Unie behandeld kan worden.185 

Dit klinkt alsof het grote problemen zou kunnen opleveren met betrekking tot de implementatie van 

wetgeving in de verschillende lidstaten: deze die deelnamen aan de samenwerking zouden wel eens hun 

hele beleid moeten omgooien omwille van een mogelijk heel andere regelgeving! We moeten dit echter 

relativeren. Wanneer de Raad beslist dat ze tot de laatste mogelijkheid, de nauwere samenwerking, 

gedwongen worden, zal het wellicht niet snel zijn dat het politieke klimaat beterschap brengt. Misschien 

heeft de samenwerking tegen die tijd haar doelstelling vervuld. Bovendien mag men niet vergeten dat 

de participerende lidstaten zelfs onder vernieuwde omstandigheden een aanzienlijk deel van de Raad in 

haar normale samenstelling uitmaken.186 Daarnaast is er nog steeds de Commissie die een voorstel moet 

indienen en controle behoudt over de wetgevingsprocedure. Volgens deze opvatting zou beëindiging 

                                                      
184 Zie randnummer 94. 
185 H. BRIBOSIA, “Les coopérations renforcées au lendemain du Traité de Nice”, R.D.U.E. 2001, 150. 
186 Deze situatie mag niet vergeleken worden met deze omschreven onder randnummer 63, waar de Commissie 

een voorstel indient voor wetgeving onder de normale procedures omdat de groep samenwerkende lidstaten zo’n 

omvang heeft bereikt dat gekwalificeerde meerderheid in de Raad bereikt kan worden. Het verschil is dat in 

dergelijk geval de nauwere samenwerking haar doelstelling bereikt heeft en zichzelf ontbindt. 
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van de samenwerking voor Uniewijde wetgeving slechts mogelijk zijn als geen van de deelnemende 

lidstaten zich hiertegen verzet.187 

190. Ten slotte rest ons de vraag of lidstaten eenzijdig kunnen beslissen uit de nauwere samenwerking 

te treden. Wellicht is deze discussie naar de oppervlakte gerezen nu het Verdrag van Lissabon de 

mogelijkheid bevat om de Unie te verlaten.188 Met betrekking tot nauwere samenwerking is echter niets 

soortgelijk voorzien. 

Net als bij de toetreding tot samenwerking kunnen we een onderscheid maken in tijd. Een lidstaat zou 

de wil kunnen uiten om zich terug te trekken voor het besluit tot machtiging, na het besluit tot 

machtiging maar voor enig besluit tot implementatie of na het tot stand komen van een of meer besluiten 

tot implementatie. 

- Vóór het besluit tot machtiging 

191. Een lidstaat die zich wil terugtrekken nog voor het besluit tot machtiging gevallen is, kan 

eenvoudig vragen om haar naam te laten schrappen op de lijst. Indien dit tot gevolg heeft dat de 

groep minder dan negen lidstaten telt, vervalt het voorstel van de Commissie en kan de Raad geen 

besluit tot machtiging meer nemen.189 

 

- Na het besluit tot machtiging, voor enig besluit tot implementatie 

192. Een voor de hand liggend argument, ook gebruikt voor het invoeren van artikel 50 VEU, is dat 

lidstaten die vrijwillig tot iets toetreden ook de mogelijkheid moeten hebben er weer uit te stappen. 

Het redeneerwerk moet echter iets verder gaan dan dat: in grote lijnen volgen we de redenering uit 

de Editorial Comments van Common Market Law Review.190 Artikel 20, vierde lid VEU verklaart 

de deelnemende lidstaten gebonden door besluiten genomen binnen de samenwerking. Deze 

besluiten kunnen mogelijk genomen worden bij gekwalificeerde meerderheid, waardoor ook 

lidstaten die het oneens zijn gebonden kunnen worden. Het besluit tot machtiging, dat de 

doelstellingen en de draagwijdte van de samenwerking bepaalt, kan aanvaard worden als basisakte, 

net als de rol die het VEU en het VWEU vervullen voor de Unie in haar geheel. Gezien het aldus 

constitutionele karakter van dat besluit kunnen we concluderen dat terugtrekking moet worden 

voorafgegaan door een wijziging van het besluit tot machtiging. 

                                                      
187 H. BRIBOSIA, “Les coopérations renforcées au lendemain du Traité de Nice”, R.D.U.E. 2001, 147. 
188 Artikel 50 VEU. 
189 X., “Editorial Comments: Enhanced Cooperation: A Union à taille reduite or à porte tournante?”, C.M.L.R. 

2011, 323. 
190 X., “Editorial Comments: Enhanced Cooperation: A Union à taille reduite or à porte tournante?”, C.M.L.R. 

2011, 323-326. 
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De aanpassing zou gebeuren door een nieuw voorstel van de Commissie, goed te keuren door het 

Parlement en te stemmen in de Raad. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom aanpassing 

opnieuw via deze procedure, identiek aan die van artikel 329 VEU, zou moeten verlopen. Ten eerste 

is het mogelijk dat de doelstellingen van de nauwere samenwerking niet bereikt zullen kunnen 

worden zonder de lidstaat in kwestie, en dat de drie instellingen het besluit tot machtiging niet 

hadden gesteund zonder haar. Ten tweede is het de plicht van de Commissie om toezicht uit te 

oefenen op het respecteren van de basisakte en is ze samen met de Raad verantwoordelijk voor de 

consistentie van de nauwere samenwerking en de consistentie met ander beleid van de Unie. Een 

eenzijdig verlaten van de nauwere samenwerking zou tegenstrijdig zijn met beide redenen. 

Het is begrijpelijk dat er discussie ontstaan is over dit onderwerp. Sommigen redeneren dat het 

moeilijk zal zijn lidstaten te overtuigen toe te treden als ze niet de mogelijkheid hebben er ook terug 

uit te stappen. Het zou echter vreemd zijn dat lidstaten zich verbinden om nauwer samen te werken 

en dan, vlak voor het aannemen van besluiten, zich terugtrekken omdat ze het niet eens zijn met de 

precieze omkadering en vrezen gebonden te zullen worden door de gekwalificeerde meerderheid. 

Dit zou alle rechtszekerheid ondermijnen. Gezien nauwere samenwerking meestal zal ontstaan met 

betrekking tot een redelijk nauw bepaald onderwerp en lidstaten nooit deelname opgelegd werden, 

is het logisch dat voorwaarden om uit te treden strikt moeten zijn. Men is zich op het moment van 

toetreden al bewust van de stemprocedures binnen dergelijke samenwerking. 

 

- Na een of meerdere besluiten tot implementatie 

193. We kunnen ons alleen maar aansluiten bij de visie dat uittreden na het aannemen van besluiten 

tot uitvoering van de nauwere samenwerking uit den boze is. Het blijft nog steeds een project om 

verder te integreren. Bovendien is het ook met betrekking tot normale wetgeving van de Unie 

onmogelijk om na de goedkeuring terug te keren op de deelname. Dit zou de hele kracht van een 

wetgevingsprocedure (en zeker in het geval van gekwalificeerde meerderheid) aan banden leggen. 

Als het mogelijk zou zijn om voortdurend toe te treden en opnieuw te vertrekken, zou er ernstig 

gevaar ontstaan voor onduidelijkheid en inconsistentie. Van zodra men deel uitmaakt van één 

beslissing tot implementatie, zal men moeten verder gaan. Zo niet, zouden we aanbelanden bij een 

onoverzichtelijke versplintering in plaats van een verder integrerende kern. 
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2.3.5 Juridische controle 

 

194. Door het afschaffen van de pijlerstructuur in het Verdrag van Lissabon wordt ook de bevoegdheid 

van het Hof uitgebreid. Het volledige recht van de Unie – wel nog met uitzondering van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – valt nu onder haar rechtsmacht.191 Wat vroeger 

de derde pijler was vereist geen uitdrukkelijke aanvaarding van de lidstaten meer.  

195. Het enige gebied dat uitgesloten blijft is dus het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid.192 Het verschillende karakter van dat domein blijkt nog steeds uit de plaats van de 

vermelding ervan in de Verdragen. Terwijl alle beleidsdomeinen beschreven worden in het VWEU, 

vinden we dit domein terug in het VEU. Zie dan ook artikel 24 VEU, waarvan het eerste lid uitdrukkelijk 

vermeldt dat “het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid […] aan specifieke regels en 

procedures onderworpen [is].193 Er zijn wel twee vernieuwende, positieve bepalingen194: ten eerste mag 

het Hof controleren of de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk buitenlands- en 

veiligheidsbeleid geen afbreuk doet aan de bevoegdheden van de Unie die uitgelegd zijn in het 

VWEU.195 Ten tweede kunnen particulieren terecht bij het Hof met hun verzoeken tot nietigverklaring 

van besluiten op dit beleidsdomein waarbij haar beperkingen werden opgelegd door de Raad. In dat 

geval moet natuurlijk voldaan zijn aan de procedurele vereisten inzake particulieren.196 

Een uitzondering hierop betreft de machtigingsprocedure: vanaf nu kan men er zeker van uitgaan dat 

het Hof volledige jurisdictie heeft op deze startprocedure van nauwere samenwerking in dit 

beleidsdomein. Het Hof is immers volledig bevoegd, met uitzondering van de bepalingen van 

gemeenschappelijk en buitenlandsbeleid. Echter, de procedure om nauwere samenwerking te starten 

hoort thuis onder een andere titel. Dit neemt niet weg dat, eens de nauwere samenwerking tot stand is 

gekomen, het Hof weer onbevoegd is. Dan gaat het immers opnieuw over gebruik van de bepalingen 

specifiek voor dat domein.197  

  

  

                                                      
191 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 73. 
192 Artikel 275, eerste lid VWEU. 
193 P. KOUTRAKOS, “The European Union’s Common Foreign and Defense Policy After Lisbon” in D. 

ASHIAGBOR, N. COUNTOURIS and I. LIANOS (eds.), The European Union After the Treaty of Lisbon, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2012, 191. 
194 P.J.G. KAPTEYN, “Rechtsbescherming in de hervormde Europese Unie” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS 

en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, 

Intersentia, 2008, 48. 
195 Artikel 275, tweede lid VWEU juncto artikel 40 VEU. 
196 Artikel 263, vierde lid VWEU. 
197 Verderzetting van redenering in H. BRIBOSIA, “Les coopérations renforcées au lendemain du Traité de Nice”, 

R.D.U.E. 2001, 147. 
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2.4 Analyse van de verdragswijzigingen 
 

2.4.1 Grotere functionaliteit van de Verdragsbepalingen? 

 

a) Is het starten van nauwere samenwerking eenvoudiger geworden? 

 196. Over de Verdragen heen zien we dat de bepalingen inzake nauwere samenwerking een stuk 

vereenvoudigd zijn. Onder andere het verdwijnen van het vetorecht en het verminderde minimumaantal 

hebben ervoor gezorgd dat de zwaarste hindernissen minder in de weg zullen staan.  

197. Wat betreft de inhoudelijke voorwaarden, moet de conclusie van velen dat deze veel minder 

veeleisend geworden zijn, genuanceerd worden. Het Verdrag van Amsterdam was immers van meet af 

aan zeer expliciet in haar vereisten, ook als dit ervoor zorgde dat een aantal zaken twee keer werden 

vermeld. Het verdwijnen van sommige voorwaarden heeft meestal tot gevolg dat deze nu verscholen 

zijn achter andere voorwaarden die nog steeds terug te vinden zijn in het Verdrag.198 Bovendien is nog 

steeds veel afhankelijk van de invulling die de Commissie en het Parlement aan sommige van deze 

voorwaarden zullen geven. De aanpassingen aan de materiële voorwaarden met de tijd kunnen bijgevolg 

worden bestempeld als ‘cosmetisch’, een manier om de Verdragen beknopter en overzichtelijker te 

maken en te doen uitschijnen dat de voorwaarden werden versoepeld.199 

198. Structureel gezien is de nauwere samenwerking verlost van het vetorecht met betrekking tot haar 

totstandkoming, althans wat betreft de voormalige eerste en derde pijler. Het gemeenschappelijke 

buitenlands en veiligheidsbeleid vertoont een vreemde evolutie: bij haar invoering was het mogelijk om 

een machtigingsbesluit te bekomen bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad200 indien geen beroep 

werd gedaan op de noodprocedure. Sinds het Verdrag van Lissabon wordt echter unanimiteit vereist 

voor de totstandkoming van nauwere samenwerking in dit gebied. Het klopt dat het toepassingsgebied 

werd uitgebreid en niet meer beperkt is tot gemeenschappelijke standpunten of optredens, maar deze 

laatste vallen vandaag dus ook onder de unanimiteitsvereiste. In die zin is er toch een lichte achteruitgang 

wat functionaliteit betreft. 

199. Het verminderde minimum aantal lidstaten is ook een belangrijke wijziging geweest. Amper een 

derde van het huidige aantal in de Unie is voldoende om alleen verder te gaan en daar tegenwoordig een 

vast aantal in de Verdragen is opgenomen, zal het onder een derde zakken bij verdere uitbreiding van 

de Unie. We zullen onder titel 2.4.3 zien wat de gevaren hiervan zijn. 

 

                                                      
198 Zie Titel 2.2.3 en de voorstellen van de Commissie in Hoofstuk 3. 
199 H. BRIBOSIA, “Les coopérations renforcées au lendemain du Traité de Nice”, R.D.U.E. 2001, 154-155.  
200 Weliswaar volgens de verzwaarde procedure, zie randnummer 153. 
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Tabel 3: Evolutie van de machtigingsprocedure per (voormalige) pijler. 

 

b) Is de nauwere samenwerking meer supranationaal geworden?  

200. Wat betreft de voormalige eerste en derde pijler is er een evolutie geweest van luttele kennisgeving 

aan het Parlement tot een vereiste om haar akkoord te krijgen inzake een voorstel tot machtiging van 

nauwere samenwerking. In wat vroeger de derde pijler was heerst nu ook een exclusief initiatiefrecht 

 Verdrag van Amsterdam Verdrag van Nice Verdrag van Lissabon 

(Voormalige) 

1e pijler 

Laatste instantie Laatste instantie Laatste instantie 

Minimum ½ van de lidstaten Minimum 8 lidstaten Minimum 9 lidstaten 

Exclusief initiatiefrecht 

Commissie 

Exclusief initiatiefrecht 

Commissie 

Exclusief initiatiefrecht 

Commissie 

Raadpleging Parlement 

Instemming Parlement indien 

beleidsdomein met 

medebeslissingsprocedure; 

anders raadpleging 

Parlement 

Instemming Parlement 

Raad: 

- gekwalificeerde meerderheid 

- vetorecht en mogelijkheid tot 

discussie en stemming in Raad 

Staatshoofden en 

regeringsleiders: unanimiteit 

Raad: 

- gekwalificeerde 

meerderheid 

-  geen vetorecht, wel 

mogelijkheid tot discussie in 

Europese Raad 

- uiteindelijke stemming in 

gewone Raad 
Raad: 

-gekwalificeerde 

meerderheid 

- geen vetorecht, geen 

discussie in Europese 

Raad  

 

 

 
(Voormalige) 

3e pijler 

Laatste instantie Laatste instantie 

Minimum ½ lidstaten  Minimum 8 lidstaten 

Rechtstreeks aanvraag door 

lidstaten bij de Raad 

Primair initiatiefrecht 

Commissie, subsidiair voor 

lidstaten bij de Raad 

Kennisgeving Parlement Raadpleging Parlement 

Raad: 

- verzwaarde gekwalificeerde 

meerderheid (want geen 

voorstel van Commissie) 

- vetorecht en mogelijkheid tot 

discussie en stemming in 

Europese Raad: unanimiteit 

Raad: 

- gekwalificeerde 

meerderheid (verzwaard als 

geen voorstel van 

Commissie) 

- geen vetorecht, wel 

mogelijkheid tot discussie in 

Europese Raad 

- uiteindelijke stemming in 

gewone Raad  

(Voormalige) 

2e pijler 

 

 

Laatste instantie, enkel 

gemeenschappelijke 

optredens of standpunten 

Laatste instantie  

Minimum 8 lidstaten Minimum 9 lidstaten 

Rechtstreeks aanvraag door 

lidstaten bij de Raad 

Rechtstreeks aanvraag 

door lidstaten bij de 

Raad 

Raadpleging Commissie 

Raadpleging Commissie 

en Hoge 

Vertegenwoordiger 

Kennisgeving Parlement Kennisgeving Parlement 

Raad: 

- verzwaarde gekwalificeerde 

meerderheid 

- vetorecht en mogelijkheid 

tot discussie en stemming in 

Europese Raad 

Raad: 

- unanimiteit 

- geen vetorecht, geen 

discussie in Europese 

Raad 
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voor de Commissie, waar zij ten tijde van Amsterdam enkel als adviserende stem bij de procedure kwam 

kijken. De meest opmerkelijke evolutie is echter de afschaffing van de vetoprocedure. In beide pijlers 

was het oorspronkelijk mogelijk dat één lidstaat de procedure blokkeerde en eventueel een verplichting 

tot unanimiteit oplegde. Vandaag is het zelfs niet mogelijk dat een procedure op vergelijkbare wijze 

vertraagd wordt. Een machtiging zal slechts geweigerd worden als de leden van de Raad niet tot de 

vereiste gekwalificeerde meerderheid komen. Dit is een aanzienlijke winst ten voordele van de Raad als 

instelling ten opzichte van haar leden afzonderlijk. Op die manier ligt het opstarten van nauwere 

samenwerking meer in handen van de instellingen: de Commissie, de Raad en het Parlement zijn de 

enigen die de procedure fundamenteel kunnen stilleggen. 

201. Wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid lijkt alles zich nog in een eerder 

intergouvernementele sfeer af te spelen: de Commissie wordt slechts om advies gevraagd met betrekking 

tot coherentie met andere beleidsdomeinen van de Unie, het Parlement wordt enkel op de hoogte 

gebracht en één enkele lidstaat heeft nog steeds de mogelijkheid het proces te blokkeren. 

202. Opvallend is het ontstaan van de ‘passerelle’ met het Verdrag van Lissabon: deze zorgt ervoor dat 

binnen de nauwere samenwerking kan gekozen worden om de unanimiteit af te schaffen of om over te 

schakelen van de bijzondere naar de gewone wetgevingsprocedure. Enerzijds kan de vraag gesteld 

worden of deze mogelijkheid ooit gebruikt zal worden: een lidstaat die vrijwillig in een project van 

diepere integratie stapt waaraan niet alle lidstaten deelnemen, zal wellicht het risico niet willen lopen 

dat ze uiteindelijk gebonden wordt door wetgeving waar ze niet mee akkoord gaat. Anderzijds is dit een 

mogelijkheid die met het oog op eventuele aanpassingen aan de implementatiebesluiten in de 

samenwerking nuttig kan blijken: deelnemende lidstaten zullen in deze hypothetische toekomstige 

situatie wellicht blij zijn dat een aanpassing niet afhankelijk is van de zware unanimiteitsvereiste. 

 

2.4.2 Wat met samenwerking buiten het kader van de Europese Unie? 

 

203. Het verhoopte effect van de nauwere samenwerking was dat lidstaten ten gevolge van de vergrote 

heterogeniteit niet buiten het kader van de Unie verder zouden samenwerken op bepaalde 

beleidsdomeinen. In dat geval zou de groep onder meer ontsnappen aan macht van de instellingen over 

hun project.201 

204. De vraag is echter of de Verdragen slechts een alternatief bieden binnen de Unie, of de 

samenwerking daarbuiten volledig uitgesloten hebben. Bij het bestuderen van de verdragsbepalingen 

kunnen we ervan uit gaan dat samenwerking buiten de Unie nog steeds mogelijk is. Er staat immers dat 

                                                      
201 A. WARLEIGH, Flexible Integration: Which Model for the European Union?, Londen, Sheffield Academic 

Press, 2002, 56. 
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de lidstaten gebruik kunnen maken van de instellingen van de Unie. Het Hof heeft bovendien ooit 

geoordeeld dat lidstaten buiten de Unie overeenkomsten mogen sluiten, zolang de uitvoering van de 

Verdragen en secundair recht niet wordt bemoeilijkt, noch de werking van de instellingen.202 Een 

uitzondering bestaat evenwel voor gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen.  

205. Bovendien, vooraleer de mogelijkheid binnen de Unie ontstaat, moet voldaan zijn aan alle 

voorwaarden die de Verdragen stellen. Als één van de instellingen niet meewerkt of er zijn onvoldoende 

deelnemende lidstaten, wil dat niet zeggen dat samenwerking ook buiten de Unie onmogelijk is. 

206. Het is belangrijk dat lidstaten voldoende voordelen genieten door hun samenwerking binnen de 

Unie te laten plaatsvinden. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de reeds bestaande instellingen die 

gebruikt kunnen worden. Dit bespaart de samenwerkende groep de organisatie en de kost van de 

oprichting van nieuwe structuren.  

207. De nauwere samenwerking binnen de Unie staat enkel open voor beleidsdomeinen die onder haar 

bevoegdheden vallen. Nochtans gaan er stemmen op die het principe verdedigen dat ook nieuwe 

beleidsdomeinen via nauwere samenwerking tot bij de instellingen moeten kunnen worden gebracht. 

Het klinkt misschien wel aantrekkelijk, maar eenvoudig is het allerminst: de huidige nauwere 

samenwerking steunt op de rechtsbasis van de beleidsdomeinen in de Verdragen, kijkt welke procedures 

onder normale omstandigheden van toepassing zijn en is zelfs pas mogelijk als uiterste noodoplossing.203 

Het is duidelijk dat ter vervanging van deze elementen niet meteen een pasklare oplossing bestaat.  

 

2.4.3 Komt nauwere samenwerking tegemoet aan haar bestaansreden? Wat zijn de gevaren? 

 

208. Toen nauwere samenwerking werd ingevoerd was het in de eerste plaats de bedoeling om een 

tegenmechanisme te voorzien voor eventuele blokkering van de besluitvormingsprocedures door één of 

enkele lidstaten, een gevaar dat groeide door steeds grotere heterogeniteit tussen het toenemende aantal 

lidstaten. Verdieping van de Unie zou niet mogen lijden onder de uitbreiding van de Unie en dat werd 

met dit concept erkend.204 Uit de Verdragen lijkt men een tweede doelstelling te kunnen afleiden, 

namelijk dat de projecten van nauwere samenwerking wel degelijk moeten proberen om niet-

deelnemende lidstaten op termijn aan boord te krijgen zodat geen permanent versplinterd recht op het 

niveau van de Unie blijft bestaan. Alle niet-deelnemende lidstaten moeten gemotiveerd worden om 

uiteindelijk mee te werken, zodat de samenwerking uiteindelijk ‘aan haar eigen succes ten gronde kan 

                                                      
202 F. TUYTSCHAEVER, Differentiation in European Union Law, Oxford, Hart, 1999, 53. 
203 H. BRIBOSIA, “Les coopérations renforcées au lendemain du Traité de Nice”, R.D.U.E. 2001, 127-128. 
204 J. SHAW, “Enhancing Cooperation After Nice: Will the Treaty Do the Trick?” in M. ADENAS en J. USHER 

(eds.), The Treaty of Nice  and Beyond: Enlargement and Constitutional Reform, Oxford, Hart, 2003, 233. 
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gaan [sic]’.205 Het is belangrijk dat we deze verschillende aspecten afzonderlijk bekijken om na te gaan 

of de verdragsartikelen kunnen bereiken waarvoor ze ontworpen zijn. 

 

a) Gevaren dat de verdieping niet zal lukken 

209. Wat betreft de flexibiliteit die nauwere samenwerking zou moeten creëren, kunnen minstens enkele 

bedenkingen gemaakt worden. Om te beginnen zou het technisch mogelijk zijn dat een lidstaat die niet 

bereid is verder te integreren, probeert om mee in de nauwere samenwerking te stappen. Met betrekking 

tot gebieden waarvoor unanimiteit vereist is, kan dit nefaste gevolgen hebben voor het hele project. De 

vraag is evenwel of de Commissie wel een voorstel zal indienen, het Parlement wel zal goedkeuren en 

de vereiste meerderheid tot machtiging in de Raad behaald zal worden. Zij kijken immers ook naar de 

lidstaten die deel willen uitmaken van de samenwerking om in te schatten of de nagestreefde 

doelstellingen wel haalbaar zijn met de gevormde groep.206 

210. Het minimum aantal lidstaten, dat uiteindelijk vastgesteld werd op het vaste getal van negen in 

plaats van een percentage, zou ook wel eens problematisch kunnen zijn. Als een groep van negen 

lidstaten een samenwerking tot stand brengt, zijn deze negen in de Raad wel de enigen met een stem, 

maar het Parlement handelt in haar totaliteit. De contradictorische situatie zou kunnen ontstaan dat de 

samenwerking in het Parlement geen meerderheid haalt wat betreft de uitvoering van haar 

doelstellingen. Anderzijds moeten we ook hier kijken naar de machtigingsprocedure: het Parlement 

keurde ook in haar volledigheid dat machtigingsbesluit goed, het zou wellicht vreemd zijn als ze nadien 

niet akkoord gaat met een besluit dat deze doelstellingen enkel ten uitvoer wil leggen. 

 

b) Gevaren voor de eenheid van de Unie 

211. Wat betreft het doel dat alle lidstaten op termijn toetreden, merken we één belangrijk gebrek op: 

nergens in de Verdragen is een echte procedure aanwezig die niet-deelnemende lidstaten moet 

overtuigen om toe te treden. Daarenboven kunnen er deelnemingsvoorwaarden worden opgelegd en 

moeten ze conformeren aan de reeds vastgestelde wetgeving binnen de samenwerking.  

Bij het machtigen van de nauwere samenwerking moeten niet-deelnemende lidstaten nooit bevestigen 

dat ze akkoord gaan met de doelstelling of dat ze op termijn zullen werken naar toetreding. Omwille van 

het feit dat machtiging mogelijk is bij gekwalificeerde meerderheid kan het zelfs zijn dat bepaalde 

lidstaten radicaal tegen de samenwerking zelf of het onderwerp ervan gekant zijn! Misschien zou deze 

                                                      
205 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 66. 
206 H. BRIBOSIA, “Les coopérations renforcées au lendemain du Traité de Nice”, R.D.U.E. 2001, 155. 
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gekwalificeerde meerderheid zelfs niet behaald zijn als het gevolg een project zou geweest zijn volgens 

de lijnen van Europa van meerdere snelheden. 

Er zijn zelfs meerdere processen in werking die ervoor zouden kunnen zorgen dat de toetreding van 

nieuwe lidstaten alleen maar moeilijker wordt. Om te beginnen de besluitvormingsprocedure in de Raad: 

niet-deelnemende lidstaten nemen wel deel aan de discussies, maar hebben uiteindelijk geen stem. Het 

zou dus kunnen dat de achterstand voor hen alleen maar groter wordt. Bovendien vallen de kosten ten 

laste van de lidstaten zelf, niet ten laste van de Unie.207 Zelfs de niet-deelnemers die zouden willen 

participeren maar niet de mogelijkheden daartoe hebben zouden hierdoor afgeschrikt kunnen worden. 

In feite is het ook merkwaardig dat een startgroep, die de rest van de Unie zou moeten warm maken om 

deel te nemen aan het project, niet kan rekenen op financiering van de Unie uit.  

Om die reden kunnen we ons afvragen of de integratiedoelstelling voor de hele Unie wel als een echte 

doelstelling van het concept van nauwere samenwerking gezien kan worden. 

212. De machteloosheid die niet-deelnemende lidstaten in de Raad zullen ondervinden eens de nauwere 

samenwerking tot stand is gekomen zou wel eens een doorslaggevende factor kunnen zijn om toch deel 

te nemen. Het besef dat ze bij latere toetreding zullen moeten conformeren aan wetgeving die tot stand 

is gekomen zonder dat zij gebruik hebben kunnen maken van hun stem, zou er wel eens voor kunnen 

zorgen dat de ‘onoverkomelijke verschillen’ uitgevlakt worden en dat toegevingen worden gedaan. In 

die zin zouden de artikels ook dienst kunnen doen als stimulator van volledige integratie, maar op een 

indirecte manier: als dreigmiddel ten aanzien van lidstaten die in eerste instantie dwarsliggen.208 

213. Een aantal bedenkingen kunnen gemaakt worden wat betreft de versoepeling van de bepalingen 

door de verschillende verdragswijzigingen. Deze volgden elkaar zo snel op dat de artikels amper de tijd 

kregen zich te bewijzen. Hoewel ze werden ingevoerd met de grote uitbreiding van de Unie in het 

vooruitzicht, werden ze reeds aangepast nog voor het zo ver kwam. Met het Verdrag van Lissabon werd 

opnieuw geconcludeerd dat het uitblijven van interesse tot gebruik van deze bepalingen te wijten was 

aan hun prohibitief karakter. Het is evenwel niet onmogelijk dat de situatie waarin lidstaten naar de 

uiterste oplossing van nauwere samenwerking zouden grijpen zich simpelweg nog niet had voorgedaan. 

In feite waren de zware beperkingen van Amsterdam niet ongegrond: het toestaan van dergelijke zware 

uitzondering op het principe van eenheid van recht in de Unie is geen lichte beslissing. In plaats van het 

met de tijd steeds eenvoudiger te maken om gebruik te maken van nauwere samenwerking had men 

                                                      
207 Tenzij de Raad hierover unaniem anders beslist, zie randnummer 107. 
208 Nauwere samenwerking werd ten aanzien van het Europese Arrestatiebevel gebruikt als pressiemiddel om Italië 

over de streep te trekken; J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. 

STRAETMANS en A.-M. VAN DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse 

doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 2008, 61. 
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misschien beter nagedacht over een meer stabiele, unitaire oplossing voor een uitgebreide Unie.209 Het 

zou natuurlijk kunnen dat de invoering van nauwere samenwerking een afspiegeling is van het feit dat 

er geen voor de hand liggende alternatieve manier was om een blokkerende minderheid te omzeilen. 

  

                                                      
209 J.M. DE AREILZA, “The Reform of Enhanced Co-Operation Rules: Towards Less Flexibility?” in B. DE 

WITTE, D. HANF en E. VOS, The Many Faces of Differentiation in EU Law, Antwerpen, Intersentia, 2001, 39. 
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HOOFDSTUK 3: GEVALLEN VAN NAUWERE SAMENWERKING 
 

3.1 Het toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed 
 

3.1.1 Aanleiding tot nauwere samenwerking 

 

214. Een eerste geslaagde nauwere samenwerking kwam pas tot stand in 2010, meer dan tien jaar na het 

opnemen van de bepalingen in de Verdragen. Het thema was het tot stand brengen van regels die het 

toepasselijk recht konden aanduiden in gevallen van internationale echtscheiding, de fameuze Rome III-

verordening.  

215. De Commissie had reeds in 2006 een voorstel gedaan met betrekking tot dit thema210, dat gedurende 

verschillende voorzitterschappen verder onderhandeld werd. De rechtsgrond voor deze verordening was 

huidig artikel 81, lid 3 VWEU: justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met aspecten betreffende 

het familierecht, waarvoor unanimiteit in de Raad vereist is. Enkele lidstaten bleken echter specifieke 

problemen te hebben met het feit dat hun rechtbanken in sommige gevallen recht van andere lidstaten 

zouden moeten toepassen en hielden stevig vast aan het principe van de lex fori.211 De Commissie en de 

Raad deden hun best een oplossing te zoeken binnen de grenzen van de Verordening, maar moesten 

uiteindelijk tot de conclusie komen dat geen unanimiteit zou worden behaald binnen een redelijke 

termijn. Dit werd definitief vastgelegd in de conclusies van de Raadszitting op 5 en 6 juni 2008.212 

Twee maanden later al dienden acht lidstaten een verzoek tot nauwere samenwerking in bij de 

Commissie.213 Het betrof Luxemburg, Spanje, Italië, Oostenrijk, Slovenië, Hongarije, Roemenië en 

Griekenland. Toen was dat voldoende, gezien het Verdrag van Lissabon nog niet van toepassing was. 

Nog voor de Commissie een voorstel indiende bij de Raad besloten Bulgarije en Frankrijk al om hun 

namen toe te voegen aan de lijst en Griekenland trok zich weer terug. Uiteindelijk kwam het voorstel 

van de Commissie er in maart 2010, de groep kwam tegen die tijd tegemoet aan het vereiste minimum 

van negen lidstaten. Bij het uiteindelijke besluit van de Raad was de groep reeds met veertien: Duitsland, 

België, Letland, Malta en Portugal traden nog toe vóór de machtiging. 

 

                                                      
210 Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening nr. 2201/2003 wat de 

bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken, COM(2006) 399. 
211 Principe dat inhoudt dat het toegepaste recht in een rechtbank het recht van het land is waar de rechtbank zich 

bevindt. 
212 Persmededeling over de 2873e zitting van de Raad, Justitie en Binnenlandse Zaken, Luxemburg, 5-6 juni 2008, 

PRES/08/146. 
213 Artikel 329, eerste lid VWEU is van toepassing gezien het niet gaat om gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid. 
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3.1.2 Besluit tot machtiging 

 

a) Voorstel van de Commissie214 

 

216. Het voorstel van de Commissie voor een besluit houdende machtiging overloopt of aan alle 

wettelijke vereisten voor nauwere samenwerking voldaan is. In haar voorstel doet ze dit systematisch, 

bepaling per bepaling. Hier zullen we een synthese geven, daar in het voorstel regelmatig dezelfde 

argumenten aangehaald worden voor verschillende voorwaarden.  

217. Zoals hierboven reeds uiteengezet heeft de Raad duidelijk beslist, zelfs met expliciete verwijzing 

naar nauwere samenwerking, dat de moeilijkheden met betrekking tot het oorspronkelijke voorstel 

onoverkomelijk waren. 

218. Het minimum van negen lidstaten werd bereikt, maar niet zonder dat eerst een extra lidstaat zich 

bij de groep voegde en een andere afhaakte. Dit maakt duidelijk dat het mogelijk is om, vóór het voorstel 

van de Commissie, de groep van lidstaten uit te breiden of af te slanken.215 We hebben bovendien 

redenen om te geloven dat dit zelfs na het voorstel van de Commissie en voor het besluit tot machtiging 

geen probleem kan vormen: in de twaalfde paragraaf staat immers vermeld dat de Commissie ‘tot 

dusver’ verzoeken had ontvangen van negen lidstaten.216 We bekijken later wat er gebeurt in de fase 

tussen het voorstel van de Commissie en het besluit van de Raad.217 

219. Wat betreft het onderwerp van de nauwere samenwerking gaat de Commissie uitgebreid na of 

nauwere samenwerking hier mogelijk is. Het gaat om een gedeelde bevoegdheid en een onderwerp dat 

nog niet door de Unie geregeld werd. De Commissie bakent echter voor de Raad het gebied af, duidelijk 

makend waar de grenzen van de samenwerking liggen. Interessant is dat ze hier benadrukt dat de 

vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding niet binnen de samenwerking vallen. Ze was op dat 

moment namelijk zelf bezig met de voorbereiding van een voorstel hieromtrent, met betrekking tot de 

Unie in haar geheel. De twee kunnen perfect naast elkaar bestaan maar er moest duidelijkheid gecreëerd 

worden. Op deze manier bewijst de Commissie zichzelf als bewaker van de ‘laatste instantie’ vereiste 

en stelt ze duidelijk grenzen aan de draagwijdte en doelstellingen van de samenwerking. 

220. In het geval van conflictregels met betrekking tot echtscheiding wordt duidelijk dat de 

rechtszekerheid en voorspelbaarheid vergroot wordt voor de burgers, zonder de rechten, plichten en 

                                                      
214 Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het 

gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, COM(2010)105. 
215 Zie randnummer 178. 
216 Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het 

gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, COM(2010)105. 
217 Zie randnummer 225. 
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bevoegdheden van niet-participerende lidstaten aan te tasten, maar ook zonder te discrimineren tussen 

burgers van participerende en niet-participerende lidstaten.  

- Rechten, plichten en bevoegdheden van niet-participerende lidstaten: zij zullen hun eigen 

conflictregels behouden. Er wordt ook controle uitgeoefend over de conformiteit met relevante 

internationale overeenkomsten en een nuance gelegd met deelgebieden in dergelijke verdragen 

die nauw bij het thema aansluiten maar de samenwerking niet in de weg staan. 

- We hebben gezien dat de vereiste van non-discriminatie tussen burgers verdwenen is in de 

expliciete bepalingen voor nauwere samenwerking, maar hier wordt het principe er toch bij 

betrokken via artikel 18 VWEU en artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Deze toetsing wordt gemaakt in het kader van de vereiste eerbiediging van de 

verdragen en het recht van de Unie. Nog onder deze voorwaarde zit de overeenstemming met 

programma’s van de Unie verdoken: het voorstel vermeldt expliciet de overeenstemming met 

het ‘Programma van Stockholm’, dat zegt dat de harmonisatie van collisieregels moet kunnen 

doorgaan waar het noodzakelijk is.  

221. Het voorstel bevat ook een diepere analyse over het bevorderen van de doelstellingen van de Unie: 

welke doelstellingen komen hier ter sprake? Zullen ze verder vervuld worden door de nauwere 

samenwerking? De Commissie wijst op de opdracht van de Unie om een ruimte van vrijheid, veiligheid 

en recht te creëren, met gewaarborgd vrij verkeer van personen218 en benadrukt dat dit justitiële 

samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen omvat.219 Specifiek deze 

samenwerking zal het vertrouwen in internationale uitspraken versterken, gezien de rechtbanken 

dezelfde conflictregels zullen hanteren in de toekomst. 

222. De werking van de interne markt zal er volgens de Commissie enkel op vooruit gaan als het vrij 

verkeer van personen vergemakkelijkt wordt. Internationale handel en mededinging spelen hier 

nauwelijks een rol dus kunnen bezwaarlijk problemen met zich meebrengen. 

De Commissie betrekt de effectbeoordelingsprocedure die opgemaakt werd voor het oorspronkelijke 

voorstel nu bij de nauwere samenwerking om na te gaan of het effect wel groot genoeg zal zijn, of de 

doelstellingen overeenkomen met deze van de Unie en of de samenwerking zou kunnen leiden tot het 

aantrekken van meer lidstaten. Ze tracht dus na te gaan of het integratieproces wel versterkt wordt. Twee 

belangrijke opmerkingen hierbij: 

- Er wordt niet enkel gekeken naar de verdere integratie binnen de groep van de betrokken 

lidstaten, maar naar de verandering die deze samenwerking over het algemeen zal 

                                                      
218 Artikel 3, tweede lid VEU. 
219 Artikel 181 VWEU. 
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teweegbrengen in de hele Unie. In dit voorstel wordt bijvoorbeeld vermeld dat het aantal 

conflictregelingen in de Unie zou verminderen van zesentwintig naar achttien.  

- De Commissie maakt een analyse van de voordelen van deze samenwerking binnen de Unie, in 

vergelijking met samenwerking daarbuiten via een internationale overeenkomst. Eén drijfveer 

is de  rol van de Commissie en het Hof van Justitie: zij waarborgen een uniforme uitlegging en 

toepassing in alle lidstaten.  

223. Na het behandelen van al deze kernvereisten volgt het voorstel dat aan de Raad voorgelegd wordt 

om nauwere samenwerking in het kader van toepasselijk recht voor echtscheidingen goed te keuren. 

 

b) Goedkeuring van het Parlement220 

224. Het Europees Parlement keurde het voorstel goed op 16 juni 2010.221 Ook de Europarlementsleden 

overlopen de conformiteit aan alle vereisten. In hun wetgevingsresolutie verzoeken zij de Raad in de 

beperkte samenstelling van de deelnemende lidstaten om, eens de samenwerking tot stand gekomen is, 

gebruik te maken van artikel 333, tweede lid VWEU. Aldus wordt de gewone wetgevingsprocedure van 

toepassing verklaard op de besluiten genomen binnen de samenwerking in plaats van de bijzondere 

wetgevingsprocedure die unanimiteit vereist. Op deze manier zou ze meer macht verwerven over de 

procedures.  

 

c) Besluit van de Raad222 

225. Het besluit van de Raad kwam er al in juli 2010. Op de vier maanden tussen het voorstel van de 

Commissie en het besluit waren er vijf lidstaten die besloten om alsnog toe te treden tot de groep van 

starters voor de samenwerking.223 Zoals we kunnen lezen in het besluit werd hun aanvraag gewoon 

ingediend per brief. Er was, zo blijkt, geen officiële aanpassing van het voorstel van de Commissie 

noodzakelijk.224  

226. De eerste twee overwegingen voorafgaand aan de artikelen bespreken de doelstelling die de 

nauwere samenwerking zal trachten te bevorderen. De andere overwegingen zijn een eenvoudige 

                                                      
220 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 juni 2010 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad 

houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake 

echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb.C. 12 augustus 2011, afl.236,179. 
221 Persmededeling: “European Parliament approves European Commission plan to bring legal certainty to cross-

border divorces”, 16 juni 2010, IP/10/747. 
222 Besluit Raad nr. 2010/405 van 12 juli 2010 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb.L. 22 juli 2010, 

afl.189, 12. 
223 Zie randnummer 215. 
224 Zie randnummer 179. 



71 

 

bevestiging van het feit dat alle voorwaarden vervuld werden en een korte verslaggeving over de 

procedure bij de Commissie. Hier dus geen diepgaande evaluatie meer van elk van de onderdelen; dit 

werk werd reeds verricht door de Commissie. 

227. De artikelen van het besluit zelf zijn in feite zeer beknopt: enkel een opsomming van de 

participerende lidstaten, de benoeming van het beleidsdomein in kwestie en de mededeling dat het 

besluit onmiddellijk in werking treedt. Deze twee artikelen tellende akte symboliseert de start van de 

samenwerking. 

228. De verschillen tussen het voorstel van de Commissie en het uiteindelijk aangenomen besluit zijn 

slechts tekstueel. Inhoudelijk werden dezelfde bepalingen overgenomen.225 Enkel het voorgestelde 

derde artikel werd weggelaten: het impliceerde immers dat het besluit enkel gericht zou zijn tot de 

participerende lidstaten. Gezien het besluit tot machtiging echter geldt als kaderbesluit voor de 

samenwerking en deze samenwerking openstaat voor alle lidstaten, is het niet mogelijk dat andere 

lidstaten niet aangesproken zouden worden door het besluit. In de toekomst kan het immers ook op hen 

van toepassing zijn.  

 

3.1.3 Verordening betreffende totstandbrenging 

 

229. De procedure die geldt voor het aannemen van besluiten tot uitvoering van de nauwere 

samenwerking is dezelfde als deze die onder normale omstandigheden geldt: in dit geval artikel 81, lid 

3 VWEU. Volgens dit artikel moet er uiteraard eerst een voorstel van de Commissie zijn met 

goedkeuring van het Parlement, waarna de Raad het met unanimiteit moet aannemen. 

230. Het voorstel van de Commissie werd ingediend op 24 maart 2010.226 De toelichting gaat over een 

aantal juridische elementen, typisch te overlopen in Europese wetgeving. De rechtsgrondslag, het 

subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel worden kort aangeraakt en verder moet het gebruik 

van een verordening hier verantwoord worden. Ook standaard is het nakijken van de gevolgen voor de 

begroting, de vereenvoudiging en de samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen. Wat 

betreft dit voorstel heeft de Commissie op geen van deze punten iets bijzonders aan te merken.  

231. Er volgt een toelichting per artikel van de voorgestelde verordening, maar gezien de procedurele 

benadering in dit hoofdstuk gaan we niet verder in op de inhoud. 

                                                      
225 Uitgezonderd de overweging die weergeeft welke lidstaten aanvraag indienden: uiteraard worden hier ook de 

lidstaten vermeld die pas toetraden na het voorstel van de Commissie.  
226 Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de totstandbrenging van nauwere samenwerking op 

het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, COM(2010)104. 
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232. Het Europees Parlement werd zoals vereist betrokken bij de procedure.227 Er werd echter geen 

gebruik gemaakt van artikel 333, tweede lid VWEU waardoor de bijzondere wetgevingsprocedure van 

toepassing is en het Parlement enkel een niet-bindend advies kan geven. Ze stelt echter wel een aantal 

amendementen voor met een oproep aan de Commissie en de Raad om deze uitgebreid te bestuderen en 

eventueel op te nemen in de tekst.  

233. De Raad keurde de Verordening uiteindelijk goed, met unanimiteit zoals vereist door artikel 81, 

derde lid VWEU, met enkel de stemmen van de deelnemende lidstaten die tellen in dit geval.228 Opnieuw 

gaan we niet te erg in op de inhoud, maar één ding lijkt ons het vermelden waard: in de twaalfde 

overweging wordt het universeel karakter van de verordening benadrukt. Deze houdt in dat de 

conflictregels ook moeten kunnen verwijzen naar het recht van een niet-participerende lidstaat. Men kan 

dit zien als een uiting van respect voor de bevoegdheden en rechten van alle lidstaten van de Unie.  

 

3.1.4 Toetreding nieuwe lidstaten 

 

234. Op 25 mei 2012 diende Litouwen haar verzoek in bij de Commissie om toe te treden tot de nauwere 

samenwerking. Gezien het besluit tot machtiging geen bijkomende voorwaarden oplegt om te mogen 

toetreden, moest de Commissie haar aanvraag bevestigen.229 Wel worden er overgangsbepalingen 

vastgelegd voor de toepassing van Verordening 1259/2010, daar de toetredende lidstaat nog steeds 

akkoord moet gaan met de doelstellingen van de samenwerking en de beslissingen die reeds in het kader 

van de samenwerking werden aangenomen. Er wordt benadrukt in de overwegingen dat de toetreding 

van Litouwen de positieve effecten van de samenwerking enkel zal versterken. 

  

                                                      
227 Ook het advies van de Economische en Sociale Raad werd ingewonnen. 
228 Verordening Raad nr.1259/2010 van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het 

toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Pb.L. 29 december 2010, afl.343, 10. 
229 Besluit Commissie nr. 714/2012 van 21 november 2012 houdende bevestiging van de deelneming van Litouwen 

aan de nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van 

tafel en bed, 2012/714/EU, Pb.L. 22 november 2012, afl.323, 18. 
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3.2 De instelling van eenheidsoctrooibescherming 
 

3.2.1 Aanleiding tot nauwere samenwerking 

 

235. In 2000 diende de Commissie een voorstel in betreffende de totstandbrenging van een Europees 

eenheidsoctrooi.230 De bedoeling was dat het een extra mogelijkheid zou bieden naast de reeds bestaande 

nationale systemen voor octrooibescherming en het Europees octrooi dat uitgereikt werd door het 

Europees Octrooibureau (EOB). Dit octrooi zou een bescherming creëren die eenvormig is in alle 

deelnemende lidstaten en er dezelfde rechtsgevolgen heeft, en zou met zich meebrengen dat herroeping, 

verval of overdracht niet gesplitst kan worden, maar steeds betrekking heeft op het geheel van de 

lidstaten.231 De belangrijkste doelstelling hierbij was dat vereenvoudigde en goedkope vertaalregelingen 

vastgelegd zouden worden, zodat het Eenheidsoctrooi economisch aantrekkelijk zou zijn voor 

gebruikers.  

236. Vooraleer we beknopt kijken naar de evolutie van de onderhandelingen moet de nadruk gelegd 

worden op het tijdskader: pas op 10 december 2010 werd uiteindelijk opgetekend dat onoverkomelijke 

moeilijkheden bestonden waardoor unanimiteit niet in de nabije toekomst bereikt zou kunnen worden. 

Het heeft dus tien jaar geduurd, een periode gedurende dewelke men blijkbaar nooit concludeerde dat 

de nabije toekomst geen beterschap zou brengen.  

237. Het oorspronkelijke voorstel had bepaald dat slechts naar de drie officiële talen van het EOB 

vertaald zou worden: Frans, Engels en Duits. De unanimiteit die vereist werd kon niet bereikt worden. 

Even vond de Raad overeenstemming in de idee dat de gebruikers zelf zouden moeten voorzien in 

officiële vertaling, maar ze kwamen tot inkeer wegens de kostprijs.232 De Raad moest concluderen dat 

de taalregeling unanimiteit fundamenteel verhinderde. 

238. Enkele jaren later, vanaf 2007, lag er een nieuw voorstel op tafel dat verder ging met de drie 

officiële EOB-talen. Gebruikers uit lidstaten die niet een van deze drie als officiële taal hadden, konden 

de aanvraag indienen in hun eigen taal en kregen de kosten van vertaling terugbetaald. Het 

octrooisysteem zou officieuze vertaling voorzien in alle andere officiële talen van de Unie, zuiver 

informatief. Enkel in geval van geschillen zouden officiële vertalingen gemaakt worden in andere talen 

                                                      
230 Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffender het Gemeenschapsoctrooi, COM (2000) 412. 
231 E. DE GRYSE en V. VANOVERMEIRE, “Toekomstperspectieven voor de rechtshandhaving in het octrooirecht”, 

T.B.H. 2013-2014, afl.4, 218. 
232 De resultaten van de raadpleging van de belanghebbende partijen, georganiseerd door de Commissie in 2006, 

had uitgewezen dat er vooral vraag was naar een unitair, betaalbaar en concurrerend eenheidsoctrooi. 
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dan de drie voornoemde.233 Hoewel dit systeem zeer aanvaardbaar was en met de tijd steeds meer 

compromissen begon te incorporeren, waren er enkele lidstaten die bleven dwarsliggen.234  

239. Met het Verdrag van Lissabon veranderde de rechtsgrond op basis waarvan een Europees 

Eenheidsoctrooi ingesteld kon worden. Er was een opsplitsing in twee delen: volgens artikel 118, eerste 

lid VWEU wordt dat nu mogelijk via de gewone wetgevingsprocedure. Wat betreft de talenregeling die 

daarop betrekking heeft is volgens artikel 118, tweede lid TFEU nog steeds unanimiteit vereist. 

240. De Commissie begon opnieuw en kwam na een effectbeoordeling tot de conclusie dat het 

oorspronkelijke voorstel nog steeds het meest kostenbesparend was. Ze diende een nieuw voorstel tot 

verordening in, enkel met betrekking tot de taalregeling deze keer.235 Na een zoveelste ronde van 

compromissen en bezwaren begonnen enkele lidstaten zelf aan te geven dat ze zouden meedoen aan een 

voorstel van nauwere samenwerking als de Raad zou vaststellen dat de doelstellingen niet binnen een 

redelijke termijn verwezenlijkt zouden kunnen worden. Dit gebeurde uiteindelijk op 10 december 

2010.236 

241. Het was een groep van twaalf lidstaten die oorspronkelijk een aanvraag bij de Commissie 

indienden237: Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, 

Denemarken, Estland, Litouwen, Polen en Slovenië. 

 

3.2.2 Besluit tot machtiging 

 

a) Voorstel van de Commissie238 

242. Onder de titel ‘maatregelen tot invoering van nauwere samenwerking’ legt de Commissie meteen 

uit welke twee deelgebieden zeker met de nauwere samenwerking beoogd worden: het instellen van een 

systeem voor het Eenheidsoctrooi en de bijhorende vertaalregeling. Beide zullen in een ander instrument 

van wetgeving worden aangenomen eens de samenwerking tot stand komt239, maar ze hangen wel 

samen. De vertaalregeling is van fundamenteel belang voor de totstandkoming van het Eenheidsoctrooi. 

Om die reden wil de Commissie het geheel onder de samenwerking betrekken: als de vertaalregeling 

                                                      
233 P. CALLENS, “Doorbraak tijdens Belgisch voorzitterschap in dossier EU octrooi: nauwere samenwerking met 

25 lidstaten en het negatief advies van het Hof van Justitie”, I.R.D.I. 2011, 14. 
234 F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, “Evoluties binnen het recht van de intellectuele 

eigendom”, I.R.D.I. 2012, afl.3,  196. 
235 Voorstel voor een Verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi, COM(2010) 350. 
236 Persmededeling over de 3057e zitting van de Raad, Concurrentievermogen, Brussel, 10 december 2010, 

PRES/10/339. 
237 Artikel 329, eerste lid VWEU is van toepassing gezien het niet gaat om gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid. 
238 Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het 

gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, COM (2010) 790. 
239 Er zijn verschillende wetgevingsprocedures van toepassing op artikel 118, eerste lid en tweede lid VWEU. 
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niet binnen redelijke termijn overeengekomen kan worden, dan geldt dat ook voor de octrooiprocedure. 

Interessant is wel hoe gedetailleerd de Commissie reeds ingaat op de inhoud van deze thema’s, die 

uiteindelijk slechts in detail zullen vastgelegd worden via besluiten tot implementatie! Sinds het Verdrag 

van Lissabon staat uitdrukkelijk vermeld in de verdragen dat het verzoek aan de Commissie moet 

gebeuren met opgave van het toepassingsgebied en de met de voorgenomen nauwere samenwerking 

nagestreefde doelstellingen. 240 De Commissie neemt deze zaken ook op in haar voorstel, mede om het 

gebied van nauwere samenwerking te kunnen afbakenen voor de Raad.  Zoals we eerder geredeneerd 

hebben, zullen de deelnemende lidstaten wellicht gebonden zijn door deze bepalingen van de Commissie 

indien deze worden overgenomen in het machtigingsbesluit van de Raad.241 

243. Verder wordt dezelfde structuur gehanteerd als bij het eerste initiatief tot nauwere samenwerking. 

Er wordt nagegaan of alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn en wat de impact van de samenwerking 

zou zijn.  

242. Het gebied van de intellectuele eigendom is geen exclusieve bevoegdheid van de Unie. Het Verdrag 

zelf bepaalt dat dit thema thuis hoort onder de verwezenlijking van de interne markt, die een gedeelde 

bevoegdheid is.  

243. Wat betreft de verwezenlijking van Unie-doelstellingen is het hier zeer duidelijk: men moet kijken 

naar de totstandbrenging van de interne markt en naar de bevordering van wetenschappelijke en 

technische vooruitgang.242 Een duidelijk antwoord, dat ook voor andere voorwaarden relevant is, ligt 

voor de hand: zonder nauwere samenwerking blijft het kiezen tussen enerzijds de enorm verschillende 

nationale procedures van alle lidstaten en anderzijds het Europees octrooi. Beide kosten enorm veel 

geld, met als gevolg dat uitvinders zich vaak beperken tot bescherming in slechts enkele lidstaten. Het 

Eenheidsoctrooi zou, onder meer door vertalingskosten te drukken, een betaalbaar octrooi ter 

beschikking stellen van de markten dat automatisch geldig is in alle deelnemende lidstaten. Dit is een 

vooruitgang in de interne markt, want uitvindingen zullen wellicht in meer lidstaten geoctrooieerd 

worden. Daarnaast wordt onderzoek en ontwikkeling gestimuleerd als men meer zekerheden verschaft 

over rendement voor gemaakte investeringen.  

244. De vraag of er discriminatie of belemmering van de handel tussen lidstaten zou ontstaan wordt in 

dezelfde grote lijnen beantwoord als de vraag of er geraakt wordt aan de rechten, plichten en 

bevoegdheden van niet participerende lidstaten.  

- Om te beginnen zou het Eenheidsoctrooi de kosten een stuk naar beneden halen om op het 

volledige grondgebied van alle deelnemende lidstaten samen bescherming te verkrijgen. 

                                                      
240 Artikel 329, eerste lid VWEU. 
241 Zie randnummer 192. 
242 Artikel 3, derde lid VEU. 
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Wellicht zullen uitvinders zich door deze besparing in de mogelijkheid zien om ook in meer 

niet-deelnemende lidstaten een octrooi aan te vragen.  

- De nationale procedures en het Europees octrooi blijven bestaan. Het mechanisme van het 

Eenheidsoctrooi komt daar bovenop en staat ook open voor gebruikers uit niet-participerende 

lidstaten. Er is dus geen discriminatie tussen onderdanen van verschillende lidstaten, tussen 

lidstaten zelf of in de handel tussen deelnemende en niet-deelnemende lidstaten: gezien de plaats 

van vestiging irrelevant is, zal de keuze van de lidstaat waar men zal investeren ook niet 

beïnvloed worden. 

245. Er wordt op gewezen dat een eengemaakt systeem de aantrekkelijkheid van de Unie ten goede zou 

komen, in vergelijking met andere grote markten waar wel uniforme beschermingssystemen bestaan. Er 

is ook aandacht voor aanleunende Europese wetgeving en een verklaring waarom deze geen problemen 

meebrengt voor de besproken samenwerking. 

246. Het voorstel inzake samenwerking op vlak van toepasselijk echtscheidingsrecht kon zich beroepen 

op een effectbeoordeling die reeds werd uitgevoerd bij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. 

De resultaten werden dan ook besproken bij de doelstellingen van de Unie. In dit voorstel wordt echter 

een afzonderlijke titel voorzien met een eigen, nieuwe effectbeoordeling. Er wordt bestudeerd wat de 

kost zou zijn van het Eenheidsoctrooi in vergelijking met octrooiaanvragen in drie, zes, dertien en 

zevenentwintig lidstaten onder de reeds bestaande procedures. De conclusie is dat het verschil reeds 

enorm is (bijna volledig ingevolge beperkte vertaalverplichtingen) en evenredig zal groeien naarmate 

de samenwerkende groep uitbreidt. 

247. Ook hier vinden we achteraan het voorstel dat aan de Raad en het Parlement tot goedkeuring 

voorgelegd wordt. 

 

b) Goedkeuring van het Parlement243 

248. Op 15 februari 2011 keurde het Europees Parlement het voorstel goed. Er wordt opnieuw een 

opsomming gemaakt van de vervulde voorwaarden en er wordt opgeroepen om, eens de samenwerking 

tot stand gekomen is, beroep te doen op artikel 333, tweede lid VWEU. 

 

 

                                                      
243 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 februari 2011 betreffende het ontwerpbesluit van de 

Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van 

Eenheidsoctrooibescherming, Pb.C. 28 juni 2012, afl.188, 76. 
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c) Besluit van de Raad244  

249. Na het voorstel van de Commissie maar voor het besluit van de Raad hebben nog dertien andere 

lidstaten in een brief te kennen gegeven dat ze wilden deelnemen aan de nauwere samenwerking. Dat 

brengt ons op alle lidstaten van de Unie, Spanje en Italië uitgezonderd; een totaal van vijfentwintig.  

250. Wat betreft de inhoud van het besluit kan verwezen worden naar randnummer 226 en volgende. 

Het enige opmerkelijke verschil is het feit dat in het machtigingsbesluit zelf reeds zo veel vastligt met 

betrekking tot de implementatie. 

3.2.3 Verordening betreffende totstandbrenging 

 

251. In het kader van deze samenwerking werden twee verordeningen vastgesteld: een met betrekking 

tot de instelling van de eenheidsoctrooibescherming245, de andere met betrekking tot de toepasselijke 

vertaalregelingen.246  

Merk op dat beide verordeningen ook binnen het kader blijven van wat in het machtigingsbesluit reeds 

werd voorgesteld met betrekking tot deze uitvoeringsmaatregelen.  

 

a) Verordening van het Parlement en de Raad – instelling van eenheidsoctrooibescherming 

252.  Het instellen van de bescherming die het eenheidsoctrooi zal bieden gebeurt op basis van een 

andere rechtsgrond dan de vertaalregeling die erop van toepassing is. Volgens artikel 118, eerste lid 

VWEU is de gewone wetgevingsprocedure van toepassing, wat met zich meebrengt dat dit een 

verordening van de Raad én het Parlement is.  

253. In het Commissievoorstel247 wordt teruggegrepen naar de effectbeoordeling die werd uitgevoerd 

om na te gaan wat de problemen van het octrooistelsel van toen waren, om dan verschillende opties te 

simuleren en te beslissen wat de beste resultaten oplevert voor het systeem.248 Opnieuw een 

verantwoording voor het op Europees niveau behandelen van het thema, maar ook voor het handelen 

binnen de nauwere samenwerking. 

                                                      
244 Besluit Raad nr. 2011/167 van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op 

het gebied van de instelling van Eenheidsoctrooibescherming, Pb.L. 22 maart 2011, afl.76, 53. 
245 Verordening Europees Parlement en Raad nr. 1257/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan 

nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, Pb.L. 31 december 2012, 

afl.361, 1. 
246 Verordening Raad nr. 1260/2012 van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking 

op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, Pb.L. 31 december 2012, afl.361, 89. 
247 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere 

samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, COM (2011) 215. 
248 A) Commissie neemt geen maatregelen, B) Men gaat verder met alle lidstaten, C) Men gaat verder via nauwere 

samenwerking. 
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254. Reeds na de eerste lezing was er een akkoord: op 17 december 2012 kwam de verordening tot 

instelling van eenheidsoctrooibescherming in de vijfentwintig participerende lidstaten tot stand. 

 

b) Verordening van de Raad – toepasselijke vertaalregelingen 

255.  Gezien de afzonderlijke rechtsgrond voor de taalregeling in artikel 118, tweede lid VWEU, moet 

een afzonderlijke verordening door de Raad worden aangenomen met unanimiteit.  

256. Het voorstel van de Commissie in deze is volledig gelijklopend met het voorstel inzake instelling 

van octrooibescherming.249 We hoeven daar dan ook geen verdere uitleg bij te geven.  

257. Ook hier werd geen gebruik gemaakt van artikel 333, tweede lid VWEU waardoor het Europees 

Parlement enkel een niet-bindende, adviserende stem heeft in deze procedure.  

258. Unanimiteit werd bereikt zonder al te veel wijzigingen en de verordening kwam ook tot stand op 

17 december 2012, dezelfde dag als de eerste verordening. Wellicht werd deze timing op elkaar 

afgestemd. 

 

3.2.4 Spanje en Italië naar het Hof van Justitie 

 

259. Enkele maanden na het besluit tot machtiging van de Raad trok Spanje, ondersteund door Italië, 

naar het Hof van Justitie in een beroep volgens artikel 263 VWEU.250 Ze wilden het besluit tot 

machtiging van de Raad nietig verklaard horen worden. Deze zaak is een primeur voor de nauwere 

samenwerking: we zullen zien hoe het Hof de voorwaarden toetst. 251 

260. De argumenten die door de eisende partijen – tevens de enige niet-participerende lidstaten – 

aangehaald werden, hielden in dat de Raad misbruik had gemaakt van haar bevoegdheden, dat het 

gerechtelijk stelsel van de Unie geschonden zou zijn en dat de artikels 20 VEU en 326-327 VWEU niet 

gerespecteerd zouden zijn. Het niet-exclusieve karakter van de bevoegdheid, het criterium van de 

laatste instantie en de interne markt komen onder meer aan bod. 

261. De Raad wordt verweten dat de samenwerking geen bijdrage levert tot Europese integratie, maar 

eerder een procedure uitmaakt die de twee eisende partijen uitsluit van onderhandelingen. Artikel 118, 

tweede lid vereist unanimiteit en door de nauwere samenwerking wordt hen het vetorecht ontnomen. 

                                                      
249 Voorstel voor een Verordening van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de 

instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen, COM(2011) 216. 
250 “Italy, Spain take patent fight to Court”, Euractiv, http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/italy-spain-

take-patent-fight-co-news-505264  
251 HvJ C-274/11 en C-295/11, Spanje en Italië v. Raad [2013], voorlopig enkel te consulteren op www.curia.eu. 

http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/italy-spain-take-patent-fight-co-news-505264
http://www.euractiv.com/innovation-enterprise/italy-spain-take-patent-fight-co-news-505264
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Het Hof wijst op de mogelijkheid die beide partijen hadden om toe te treden tot de samenwerking, maar 

die ze niet gebruikt hebben.252 

262. De veronderstelling duikt op dat de bepalingen met betrekking tot het instellen van een 

eenheidsoctrooi bestaan in het kader van mededingingsregels. In dat geval zouden ze wel thuis horen 

onder de exclusieve bevoegdheden van de Unie.253 Het Hof is het hier niet mee eens, hoewel ze toch 

akkoord gaat met het feit dat de regels dienen tot het behoud van onvervalste mededinging op de interne 

markt.254  

263. Het Hof hecht uiterst veel belang aan de voorwaarde van de ‘laatste instantie’. Ze maakt een balans 

waarbij ze de voor- en nadelen van dit criterium tegen elkaar afweegt. Enerzijds zou het nadelig zijn 

voor de Unie indien te snel tot nauwere samenwerking kon worden overgegaan, omdat het zoeken naar 

een compromis wellicht sneller opgegeven zou worden. Anderzijds moet er erkenning komen dat een 

redelijke termijn niet meer realistisch is voor het aannemen van een handeling.255 In casu werden ook 

meerdere regelingen in overweging genomen. We merken dat het ook voor het Hof zoeken is naar een 

balans, waarbij ze case-by-case telkens zal bekijken of redelijkerwijze aan deze voorwaarde is 

voldaan.256 

264. Belangrijk is verder dat het Hof in dit arrest aantoont dat de bepaling dat een zekere bevoegdheid 

‘op het niveau van de Unie’ of ‘in de hele Unie’ uitgeoefend moet worden, niet met zich meebrengt dat 

nauwere samenwerking onmogelijk is. Artikel 20, vierde lid VEU bepaalt immers dat binnen de nauwere 

samenwerking de uitwerking bindend is voor alle deelnemende lidstaten en alleen voor hen.257  

265. Ook de bepaling dat de samenwerking steeds moet openstaan voor alle lidstaten wordt hier 

genuanceerd: deelnemende lidstaten worden door deze bepaling niet verplicht om enkel handelingen 

aan te nemen waarmee niet-deelnemende lidstaten akkoord zouden gegaan zijn indien ze wel deelnamen. 

Er geldt enkel een verbod voor maatregelen die andere lidstaten beletten hun rechten, bevoegdheden en 

verplichtingen na te komen.258 Aan die bepaling werd niet geraakt, noch aan deze inzake de 

economische, sociale en territoriale samenhang in de Unie. 

266. Op 16 april 2013 werd dan ook het beroep van beide lidstaten afgewezen met een groen licht voor 

de nauwere samenwerking.  

 

                                                      
252 HvJ C-274/11 en C-259/11, Spanje en Italië v. Raad, 2013, paragraaf 37. 
253 Zie artikel 3, eerste lid, b) VWEU. 
254 HvJ C-274/11 en C-259/11, Spanje en Italië v. Raad, 2013, paragraaf 22. 
255 HvJ C-274/11 en C-259/11, Spanje en Italië v. Raad, 2013, paragraaf 49 en 54. 
256 HvJ C-274/11 en C-259/11, Spanje en Italië v. Raad, 2013, paragraaf 55 en 56. 
257 HvJ C-274/11 en C-259/11, Spanje en Italië v. Raad, 2013, paragraaf 68. 
258 HvJ C-274/11 en C-259/11, Spanje en Italië v. Raad, 2013, paragraaf 82. 
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3.2.5 Toetreding van nieuwe lidstaten 

 

267. Tot dusver zijn er nog geen nieuwe toetredingen tot de samenwerking geweest. De samenwerking 

zelf is dan ook nog maar ongeveer twee jaar oud en de implementatieverordeningen nog geen zes 

maanden. Bovendien zijn er slechts twee lidstaten die nog niet bij de groep horen, wat de kans op nieuwe 

toetredingen aanzienlijk verkleint.  

268. Hier kan de vraag gesteld worden of het ‘aantrekkend’ effect van de samenwerking wel zal werken. 

Hoewel er een startgroep van negen lidstaten was, waren er toch reeds vijfentwintig nog vóór het 

machtigingsbesluit van de Raad. Men zou dus kunnen concluderen dat hier twee lidstaten achtergelaten 

werden, eerder dan dat er vijfentwintig een stap voorwaarts hebben gezet.  

De niet-participerende lidstaten in kwestie, Italië en Spanje, waren gekant tegen de taalregeling, die zich 

zou beperken tot de drie officiële talen van het EOB, waar Italiaans en Spaans geen deel van uitmaken. 

De vraag is of het ooit zal lukken om deze lidstaten te overtuigen: als hun bezwaren zo ernstig waren 

dat ze bleven dwarsliggen, zelfs wanner vijfentwintig lidstaten gingen samenwerken, dan valt te 

betwijfelen of daar in de nabije toekomst verandering in zal komen. 
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3.3 De belasting op financiële transacties 
 

3.3.1 Aanleiding tot nauwere samenwerking 

 

269. De derde nauwere samenwerking is een zeer recente die nog volop in ontwikkeling is. Ze is 

gebaseerd op een voorstel dat reeds door de Commissie bij de Raad werd ingediend in september 

2011.259 In de huidige crisis hadden verschillende lidstaten een belasting ingevoerd op financiële 

transacties, waarbij ze tot doel hadden de financiële instellingen mee te laten betalen voor de kosten van 

de crisis. Gezien niet alle lidstaten een dergelijk systeem tot stand hadden gebracht, was er een risico 

ontstaan dat de mededinging in de interne markt verstoord zou worden. Het voorstel van de Commissie 

omvatte dan ook plannen om een Europees stelsel op poten te zetten voor belastingen op financiële 

transacties.  

270. De doelstellingen die het voorstel beoogde waren, naast de harmonisatie van de betreffende 

wetgevingen en het doen bijdragen van de financiële instellingen aan de crisiskosten, het creëren van 

ontmoedigende elementen voor transacties die de efficiëntie van de interne markt ondermijnen.  

De rechtsgrond hiervoor, artikel 113 VWEU, bepaalt dat de bijzondere wetgevingsprocedure hier van 

toepassing is: unanimiteit in de Raad en raapleging van het Europees Parlement en het Economisch en 

Sociaal Comité. Beide gaven positief advies, maar de vereiste unanimiteit kon ondanks uitgebreide 

discussies in de Raad niet bereikt worden. In juni 2012 werd dan ook vastgesteld dat er onoverkomelijke 

verschillen bestonden tussen de lidstaten en dat wetgeving voor de volledige Unie niet mogelijk zou zijn 

binnen een redelijke termijn.  

271. De onenigheid die hier bestond ging niet – in tegenstelling tot bij de andere thema’s van 

samenwerking – over de uitvoeringsmodaliteiten. In dit geval werd het beginsel in twijfel getrokken: is 

het wel noodzakelijk om dit op Europees niveau te regelen?260 

272. In het voorjaar van 2012 waren er dan elf lidstaten die de Commissie verzochten een voorstel tot 

nauwere samenwerking in te dienen bij de Raad261: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Slovenië, 

Slowakije, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Estland en Griekenland konden zich wel vinden in het 

gezamenlijk regelen van deze belasting. 

 

                                                      
259 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële 

transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG, COM (2011) 594. 
260 Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het 

gebied van belasting op financiële transacties, COM (2012) 631, Inleiding. 
261 Artikel 329, eerste lid VWEU is van toepassing gezien het niet gaat om gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid. 
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3.3.2 Besluit tot machtiging 

 

a) Voorstel van de Commissie262 

273. De derde titel, “Geplande maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de nauwere samenwerking”, 

bepaalt dat de besluiten tot tenuitvoerlegging van de samenwerking gebaseerd zullen zijn op het 

oorspronkelijke voorstel van de Commissie uit 2006. Dit geldt als verklaring van het toepassingsgebied 

en de doelstellingen van de samenwerking. 

274. De wettelijke voorwaarden zijn opnieuw de volgende stap. De grondslag voor de instelling van 

dergelijk systeem is artikel 113 VWEU. Dit artikel vermeldt ook uitdrukkelijk zijn functie in de 

bevordering van de interne markt. Zoals reeds eerder gezien behoort dit tot de gedeelde bevoegdheden 

van de Unie, niet tot de exclusieve. Op die manier bevordert de samenwerking ook de doelstellingen 

van de Unie, waarvan de interne markt er één is. Het gaat immers versnippering op de kapitaalmarkten 

tegen, markten die steeds internationaler worden.  

275. Hoewel de onmiddellijke voordelen toch vooral bestaan ten aanzien van lidstaten binnen de 

samenwerking, is er nog steeds een verbeterde integratie: in totaal zullen er in de Unie minder 

verschillende nationale regelingen bestaan, en bovendien komt dat eengemaakte systeem ook ten goede 

aan niet-deelnemende lidstaten, namelijk bij hun eigen financiële transacties in deelnemende lidstaten.  

276. De Commissie waarschuwt voor reeds bestaande wetgeving: er is een richtlijn uit 2008 inzake 

indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. De samenwerkende lidstaten zullen moeten 

opletten dat de maatregelen genomen binnen het kader van hun samenwerking niet botsen met de 

bepalingen van deze richtlijn, dat is namelijk bestaand recht van de Unie dat geëerbiedigd moet worden. 

277. Wat betreft discriminatie tussen verschillende lidstaten is er volgens de Commissie al helemaal 

geen probleem. Naast de eengemaakte regeling tussen de deelnemende lidstaten, zijn de anderen nog 

steeds vrij om hun eigen regeling in te stellen of te behouden. Het is ook een teken van respect voor de 

rechten, verplichtingen en bevoegdheden van de niet-participerende lidstaten. Bovendien zou er zonder 

nauwere samenwerking alleen maar meer verdeeldheid van regelingen bestaan in de Unie. 

Het voorstel gaat met deze toelichting naar de Raad en het Parlement. 

 

 

                                                      
262 Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het 

gebied van belasting op financiële transacties, COM (2012) 631. 
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b) Goedkeuring van het Parlement263 

278. Het Europees Parlement keurde het voorstel tot machtiging goed op 12 december 2012. Zoals altijd 

wanneer de samenwerking betrekking heeft op een gebied waar de bijzondere wetgevingsprocedure van 

toepassing is, roept ze op om gebruik te maken van artikel 333, tweede lid VWEU en over te gaan tot 

de gewone wetgevingsprocedure.  

 

c) Besluit van de Raad264 

279. Deze keer geen lidstaten die op het laatste moment besloten om nog toe te treden. Gezien het hier 

eerder om een princiepskwestie ging is het eerder logisch dat lidstaten niet op korte termijn beslissen 

om deel te nemen.  

280. De Raad is het dus eens met de Commissie dat alle voorwaarden zijn vervuld. In titel 3.3.4 zullen 

we zien dat niet alle lidstaten er op die manier over denken; er bestaat heel wat controverse over het 

onderwerp. 

 

3.3.3 Verordening betreffende totstandbrenging 

 

281. De rechtsbasis van toepassing op dit domein is artikel 113 VWEU, dus ook binnen de nauwere 

samenwerking geldt de procedure die door deze bepaling voorgeschreven wordt. Bijgevolg is 

unanimiteit vereist in de Raad - zoals steeds bij nauwere samenwerking enkel met betrekking tot de 

deelnemende lidstaten -  na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch Sociaal Comité.  

Er werd geen gebruik gemaakt van artikel 333, tweede lid VWEU dus deze procedure blijft onveranderd. 

282. Zoals reeds eerder gezegd wilden de deelnemende lidstaten verder gaan met het oorspronkelijke 

voorstel van de Commissie. In het huidige voorstel265 wordt er dan ook teruggegrepen naar de 

effectbeoordeling van het voorstel in 2011.266 Er werden wel een aantal verdere analyses gemaakt, 

aangepast aan de nieuwe situatie van nauwere samenwerking. 

                                                      
263 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2012 over het voorstel oor een besluit van 

de Raad houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van belasting van 

financiële transacties, PROV(2012)0498, http://www.europarl.europa.eu/  
264 Besluit Raad nr. 2013/52 van 22 januari 2013 houdende machtiging om een nauwere samenwerking aan te gaan 

op het gebied van belasting van financiële transacties, 2013/52/EU, Pb.L. 25 januari 2013, afl.22, 11. 
265 Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van 

belasting van financiële transacties, COM (2013) 71. 
266 Commission Staff Working Document Impact Assessment, accompanying the document Proposal for a Council 

Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, SWD (2013) 28, 

samenvatting in SWD (2013) 29. 

http://www.europarl.europa.eu/
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De effectbeoordeling gaat uit van een scenario waarin er niets gebeurt. Daar tegenover worden de 

alternatieven gezet die alle problemen van het referentiescenario potentieel zouden kunnen verhelpen. 

Ook hier worden maatregelen op mondiaal niveau en op niveau van de volledige Unie opgesomd en aan 

de kant geschoven met uitgebreide verantwoording. Opnieuw een bevestiging van het nut en de 

noodzaak van de nauwere samenwerking. 

283. De subsidiariteit en evenredigheid worden nagekeken en dan volgt er een uitgebreide toelichting 

per hoofdstuk van de richtlijn. In deze samenwerking is het wel van uiterst belang dat men kijkt naar de 

gevolgen voor de begroting: de deelnemende lidstaten worden gevraagd te overwegen de inkomsten van 

de belasting op financiële transacties te laten gelden als nieuwe bron van eigen middelen van de Unie. 

Dit zou in elk geval geen gevolgen hebben op de bestemming van de inkomsten van niet-deelnemende 

lidstaten die dergelijke belasting hebben ingesteld.267  

284. De Commissie stuurde haar voorstel op 14 februari 2013 door naar de relevante instellingen: het 

Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité. Voorlopig wacht het voorstel op 

de eerste lezing.268  

 

3.3.4 Verenigd Koninkrijk en Luxemburg naar het Hof van Justitie 

 

285. De machtiging van de nauwere samenwerking inzake deze belasting viel niet overal in goede aarde. 

Enkele lidstaten vinden dat onterecht besloten werd dat de rechten van niet-deelnemende lidstaten niet 

worden aangetast. De belasting zou immers van toepassing zijn op financiële transacties bij banken van 

de deelnemende lidstaten, ook indien het gaat om een filiaal in een niet-deelnemende lidstaat, wanneer 

de transactie verder niets te maken heeft met een van de lidstaten in de samenwerking.269 Daardoor zou 

een schending van artikel 327 VWEU bestaan en had de nauwere samenwerking hieromtrent volgens 

deze kritiserende lidstaten nooit mogen tot stand komen. 

286. Op 18 april 2013 heeft het Verenigd Koninkrijk dan ook een beroep ingediend tegen de Raad, 

wegens onwettigheid van het door de Raad aangenomen besluit tot machtiging van de samenwerking.270 

                                                      
267 Conclusies van de Europese Raad op 7 en 8 februari 2013 met betrekking tot het agendapunt meerjarig 

financieel kader, EUCO 37/13, §115. 
268 Procedurenummer CNS (2013) 0045. 
269 “Britain launches legal challenge to Financial Transaction Tax”, The Telegraph, 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10006501/Britain-launches-legal-challenge-

to-Financial-Transaction-Tax.html . 
270 HvJ C-209/13, Verenigd Koninkrijk v. Raad [2013], procedure te volgen op www.curia.eu . 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10006501/Britain-launches-legal-challenge-to-Financial-Transaction-Tax.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10006501/Britain-launches-legal-challenge-to-Financial-Transaction-Tax.html
http://www.curia.eu/
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Kort daarna verklaarde de eerste minister van Luxemburg dat zijn land niet zal aarzelen om in deze zaak 

het Verenigd Koninkrijk met de nodige argumenten bij te staan.271 

Het kan gemakkelijk twee jaar duren vooraleer het Hof van Justitie een oordeel velt. 

 

                                                      
271 “Luxembourg supports Britain’s legal challenge to Financial Transaction Tax”, The Telegraph, 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10010245/Luxembourg-supports-Britains-

legal-challenge-to-Financial-Transaction-Tax.html . 

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10010245/Luxembourg-supports-Britains-legal-challenge-to-Financial-Transaction-Tax.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/10010245/Luxembourg-supports-Britains-legal-challenge-to-Financial-Transaction-Tax.html
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3.4 Analyse van de reeds bestaande projecten van nauwere samenwerking 
 

3.4.1 Op welke gebieden bestaat er reeds nauwere samenwerking? 

 

287. Het is niet eenvoudig conclusies te trekken uit een proces waarvan er slechts drie voorbeelden 

bestaan. Deze maken nog niet duidelijk op welke gebieden nauwere samenwerking gebruikt zal worden 

in de toekomst. Toch zijn er bij het bestuderen van dit gelimiteerd aantal gevallen van nauwere 

samenwerking enkele elementen die tekenend zijn voor het eerste gebruik ooit van deze 

Verdragsbepalingen.  

288. Eerst en vooral gaat het telkens om deelaspecten van zeer goed afgebakende gebieden. De 

rechtsgronden zijn altijd artikels die vrij specifiek zijn voor het onderwerp van de nauwere 

samenwerking in kwestie. Dat onderwerp is echter telkens slechts een deelaspect van wat de rechtsgrond 

allemaal omvat.  

- Het toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed is slechts een 

deelaspect van wat kan worden begrepen onder justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, 

met betrekking tot het familierecht.272  

- De instelling van een eenheidsoctrooi is slechts een deelaspect van wat gedaan kan worden 

inzake ‘invoering van Europese titels om een eenvormige bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten te bewerkstelligen’.273 De taalregeling die in de bovenstaande samenwerking 

wordt gereguleerd, is nog een kleiner deelaspect daar het enkel betrekking heeft op het 

eenheidsoctrooi.274  

- De instelling van een belasting op financiële transacties is opnieuw slechts een deelaspect van 

wat de rechtsgrond bepaalt, namelijk de regelingen betreffende harmonisatie inzake 

omzetbelasting, accijnzen en andere indirecte belastingen.275 

289. Het is logisch dat we met zulke afgeschermde domeinen zitten. Als men plots dergelijk 

beleidsdomein in zijn totaliteit in een nauwere samenwerking zou uitwerken, zouden niet-deelnemende 

lidstaten op een gevaarlijke manier hun stem verliezen op een gebied waar eventueel nog 

overeenstemming mogelijk was geweest. Hier zien we duidelijk het belang en de werking van de ‘laatste 

instantie’-vereiste. Wanneer de Raad tot de conclusie komt dat onoverkomelijke moeilijkheden bestaan 

die ertoe leiden dat binnen een redelijke termijn geen overeenstemming bereikt zal kunnen worden met 

betrekking tot een bepaald wetgevingsvoorstel, zal de Commissie enkel een voorstel tot nauwere 

samenwerking kunnen indienen dat betrekking heeft op dit gefaalde voorstel alleen. Om die reden wordt 

                                                      
272 Artikel 81, derde lid VWEU. 
273 Artikel 118, eerste lid VWEU. 
274 Artikel 118, tweede lid VWEU. 
275 Artikel 113 VWEU. 
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telkens een zeer uitdrukkelijk afbakening meegegeven in het voorstel tot machtiging en wordt telkens 

uitgebreid verwezen naar nauw verwante wetgeving die gerespecteerd moet worden.276 

De regeling van het Eenheidsoctrooi is een geval apart: hoewel de instelling van het Eenheidsoctrooi en 

de taalregeling gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden in het Verdrag van Lissabon, worden zij 

toch samen behandeld omdat overeenkomst inzake de instelling van het octrooi in de praktijk 

onmogelijk is zonder overeenkomst inzake de taalregeling daaromtrent. Om die reden worden beide 

aspecten opgenomen in de samenwerking. 

290. Opvallend is dat de samenwerking tot nu toe steeds plaatsgevonden heeft met betrekking tot 

gebieden waar unanimiteit vereist werd om tot wetgeving te komen.277 Het Eenheidsoctrooi toont perfect 

aan dat het luttele aantal van twee lidstaten een volledig proces meerdere jaren kon stilleggen. De 

mogelijkheid om tot nauwere samenwerking over te gaan was dan ook een dankbare oplossing: slechts 

een gekwalificeerde meerderheid is nodig voor een machtiging, zelfs indien het gaat om een 

beleidsdomein waar unanimiteit vereist is. Interessant is echter dat de deelnemende lidstaten ook binnen 

de samenwerking toch belang hechten aan dat vetorecht; er werden immers nooit aanstalten gemaakt 

om gebruik te maken van artikel 333, tweede lid VWEU. 

291. Alle drie hebben deze gevallen van samenwerking de totstandbrenging, werking en noden van de 

interne markt voor ogen. Als geslaagde voorbeelden is hier bewezen dat de interne markt wel degelijk 

een doelstelling van de samenwerking mag uitmaken, er mag gewoon geen afbreuk aan gedaan 

worden.278Als een van de belangrijkste doelstellingen van de Unie is het vanzelfsprekend dat vele 

lidstaten op dit vlak verder willen integreren. De keerzijde van de medaille is echter het gevaar dat de 

nauwere samenwerking tussen de deelnemende lidstaten een onderscheid op de markt zou veroorzaken 

tussen hen en de niet-deelnemende lidstaten. We zullen in titel 3.4.2 bekijken hoe de Commissie met dit 

gevaar omgaat in haar voorstellen. 

292. Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid doet het tot nu toe minder goed: er werden 

nog geen voorstellen tot nauwere samenwerking ingediend. Wellicht zit het feit dat machtiging slechts 

kan gegeven worden bij unanimiteit er ook wel voor iets tussen, naast het feit dat reeds andere vormen 

van flexibiliteit bestaan in dit beleidsdomein.  

 

 

                                                      
276 Zie randnummers 219, 242 en 276. 
277 Ondanks het feit dat voor de instelling van het Eenheidsoctrooi de gewone wetgevingsprocedure van toepassing 

is, klopt deze stelling ook met betrekking tot deze samenwerking daar ze eigenlijk ontstaan is door de 

unanimiteitsvereiste met betrekking tot de taalregeling. 
278 Zie randnummer 121. 
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3.4.2 Analyses van de Commissie 

 

293. De voorstellen van de Commissie voor het aangaan van nauwere samenwerking zijn doorgaans 

zeer gedetailleerd. Zoals we net besproken hebben is een duidelijke afbakening uiterst belangrijk. 

Opvallend is hoe uitgebreid in het voorstel tot machtiging reeds gesproken wordt over de inhoud van 

toekomstige besluiten tot implementatie. Daar zijn meerdere verklaringen voor te vinden: 

- De besluiten tot implementatie binnen de samenwerking zijn tot nu toe steeds gebaseerd geweest 

op het laatste voorstel van de Commissie met betrekking tot de hele Unie, waarvoor geen 

overeenstemming bereikt kon worden. Het project van nauwere samenwerking zal meestal 

ontstaan tussen de lidstaten die wel tevreden waren met het voorstel en er graag mee zouden 

verder gaan. In vele gevallen zal dat laatste voorstel van de Commissie al heel wat 

compromissen bevatten: het is namelijk de laatste poging geweest vooraleer de Raad verklaarde 

dat binnen een redelijke termijn geen resultaat bereikt zou worden.  

- Lidstaten die nauwere samenwerking aangaan weten wellicht goed wat ze samen willen 

bereiken. In gevallen waar unanimiteit vereist is heeft het geen zin om nauwer samen te werken 

met lidstaten die andere ideeën hebben. In gevallen waar gekwalificeerde meerderheid volstaat 

wil geen enkele deelnemende lidstaat in een situatie terechtkomen waar ze gebonden zou zijn 

door wetgeving waar ze het niet mee eens is. Bij het indienen van de vraag van de lidstaten bij 

de Commissie moeten bovendien het toepassingsgebied en de nagestreefde doelstellingen 

opgesomd worden. De Commissie betrekt dit dan ook uitgebreid in haar voorstel.  

- De Commissie overloopt in haar voorstel tot machtiging alle materiële voorwaarden. Zonder in 

grote lijnen te weten wat de inhoud van de toekomstige besluiten tot implementatie zal zijn, kan 

ze daar niet altijd over oordelen.  

- Het is natuurlijk de bedoeling dat de nauwere samenwerking zo goed mogelijk afgebakend 

wordt. Indien in het voorstel tot machtiging en als gevolg daarvan ook het machtigingsbesluit, 

reeds veel detail opgenomen staat, is de bewegingsvrijheid van de lidstaten in de samenwerking 

kleiner.279  

294. Met de documenten die nu ter onze beschikking staan is het duidelijk dat de oude voorwaarden, 

oorspronkelijk opgenomen in het Verdrag van Amsterdam slechts deels verdwenen zijn in de verdragen 

van Nice en Lissabon, maar gewoon geïntegreerd werden in andere, meer algemene voorwaarden. 

Voorbeelden zijn de integratie van de voormalige voorwaarde met betrekking tot burgerschap in de 

voorwaarde van eerbiediging van de Verdragen en het recht van de Unie, of van voormalige voorwaarde 

                                                      
279 Zie randnummer 289. 
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met betrekking tot beleidslijnen, activiteiten en programma’s in het verbod om afbreuk te doen aan de 

interne markt.280  

295. Er wordt steeds gebruik gemaakt van een effectanalyse in de voorstellen van de Commissie. Niet 

alleen wordt daarin nagegaan of de doelstellingen van de nauwere samenwerking bereikt kunnen 

worden, er wordt ook gekeken of dit de doelstellingen van de Unie in het algemeen vooruit helpt. In de 

drie voorbeeldgevallen werd de conclusie bereikt dat er vereenvoudiging zou plaatsvinden in de hele 

Unie, dat een gedeeltelijke harmonisatie toch al gedeeltelijk integratie veroorzaakt en dat de effecten 

steeds zullen vergroten naarmate er meer lidstaten toetreden tot de samenwerking. We gaan hier verder 

op in onder titel 3.4.4. 

Daarnaast wordt ook beargumenteerd waarom deze samenwerking noodzakelijkerwijze binnen de Unie 

zou moeten plaatsvinden; soms met argumenten die zich binnen de Unie afspelen, soms met argumenten 

die naar de buitenwereld wijzen. In het eerste geval spelen natuurlijk de instellingen een belangrijke rol, 

niet in het minst het Hof van Justitie dat eenheid kan garanderen.281 In het tweede geval wordt gekeken 

naar de relatie van de Unie ten aanzien van anderen.282 

296. Tenslotte werden onze vragen wat betreft het toetreden van lidstaten na het voorstel van de 

Commissie bij de Raad maar voor het besluit van deze laatste283, niet beantwoord. We hebben gezien 

dat nieuwe lidstaten kunnen toetreden tot de groep wanneer het voorstel van de Commissie reeds bij de 

Raad op tafel ligt, zonder dat een officiële aanpassing van dat document moet gebeuren. Het volstaat 

dat de Raad in het besluit opneemt dat deze lidstaten per brief melding hebben gemaakt van hun wens 

om deel te nemen.  

 

3.4.3 Tijdlijn van de procedures 

 

297. In het licht van de voorgaande besprekingen is het interessant een blik te werpen op het tijdverloop 

van de procedures inzake nauwere samenwerking, zowel wat betreft het machtigingsbesluit als de 

besluiten tot implementatie. Volgende tabel geeft alle relevante data weer. De vette lijn geeft weer waar 

in de procedure het Verdrag van Lissabon in werking trad.  

 

 

 

                                                      
280 Zie randnummer 121-122 en 220. 
281 Zie randnummer 222. 
282 Zie randnummer 246. 
283 Zie randnummer 225. 



90 

 

 Samenwerking 1 Samenwerking 2 Samenwerking 3 

Oorspronkelijk voorstel 

Commissie 
17 juli 2006 1 augustus 2000 28 september 2011 

Vaststelling 

onoverkomelijke 

moeilijkheden 

5 en 6 juni 2008 10 december 2010 22 juni 2012 

Voorstel Commissie tot 

nauwere samenwerking 
24 maart 2010 14 december 2010 25 oktober 2012 

Besluit van de Raad tot 

machtiging 
12 juli 2010 10 maart 2011 22 januari 2013 

Voorstel tot besluit 

betreffende 

totstandbrenging 

24 maart 2010 
13 april 2011 

13 april 2011 
14 februari 2013 

Besluit betreffende 

totstandbrenging 
20 december 2010 

17 december 2012 

17 december 2012 
- 

 

Tabel 4: Tijdverloop  van de procedures inzake bestaande projecten van  nauwere samenwerking. 

 

298. Twee belangrijke zaken vallen meteen op:  

- Er zijn opvallende verschillen in tijd tussen het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en 

de vaststelling door de Raad dat onoverkomelijke moeilijkheden aanwezig zijn waardoor 

overgaan kan worden tot de laatste instantie: nauwere samenwerking. 

- Alle fases na de vaststelling van de onoverkomelijke moeilijkheden gaan bijzonder snel vooruit. 

299. Om die enorme verschillen in tijd tussen het oorspronkelijk voorstel en het vaststellen van de 

onoverkomelijke moeilijkheden te verklaren, moeten we teruggrijpen naar het concept van de ‘laatste 

instantie’: wanneer belandt men in dit stadium? Er bestaan immers geen objectieve criteria die deze 

beslissing van de Raad verantwoorden. Wellicht spelen onder meer de volgende factoren een rol.  

Wat betreft het Eenheidsoctrooi kunnen we uit de ontzettend lange termijn gedurende dewelke het 

concept onderhandeld werd, afleiden dat er vele opties open stonden. We hebben gezien dat meerdere 

studies en enquêtes uitgevoerd werden om alle kanten te belichten en zo tot overeenstemming van de 
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zevenentwintig te komen. Het feit dat er slechts een paar lidstaten waren die echt dwarslagen heeft er 

wellicht voor gezorgd dat er iets langer geprobeerd werd om toch iedereen aan boord te krijgen.  

Een voorbeeld van het andere uiterste is de belasting op financiële transacties. Hier zitten we met een 

heel andere situatie: de onenigheid bestond niet met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen, maar met 

betrekking tot het beginsel van deze belasting. In dergelijk geval wordt het heel snel duidelijk dat 

volledige overeenstemming zeker niet in de nabije toekomst bereikt zal worden.  

De discussie over het toepasselijk recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed lijkt zich te 

spreiden over een redelijke periode. Het is dan ook geen domein waar oneindig veel mogelijkheden zijn, 

de resultaten en objectieven waren duidelijk en de voorgestelde compromissen binnen het kader van het 

oorspronkelijke voorstel onvoldoende.  

300. Uit de praktijk blijkt dus, zoals verwacht, een zeer casuïstische benadering van de voorwaarde. Niet 

alleen de Raad moet elk geval afzonderlijk beoordelen, ook het Hof kijkt naar de specifieke 

omstandigheden van elk geval in de gevallen waarin bij haar een zaak daaromtrent aanhangig gemaakt 

wordt.284  

301. De zeer snelle procedures nadien zijn in feite niet zo vreemd. Het grootste werk is het voorstel van 

de Commissie. Zij maakt het volledig op, onderzoekt of aan alle voorwaarden werd voldaan, licht dit 

uitgebreid toe en past effectbeoordelingen toe op de vernauwde situatie van de samenwerking. Van 

zodra deze taak volbracht is, hebben de andere instellingen slechts na te gaan of er geen fundamentele 

bezwaren zijn die tegenover het voorstel tot machtiging van de Commissie geplaatst kunnen worden. 

De kans is niet bijzonder groot dat dit gebeurt, anders zou de Commissie het voorstel in de eerste plaats 

niet ingediend hebben. Het behalen van de gekwalificeerde meerderheid in de Raad vormde tot nu toe 

nooit een probleem. 

302. Eens de machtiging verkregen is, heeft de Commissie wellicht niet veel tijd meer nodig om een 

voorstel voor te leggen voor een besluit dat de implementatie van de samenwerking zal bewerkstelligen. 

In bovenstaande gevallen werd toch steeds het oorspronkelijke voorstel van de Commissie als basis 

genomen, eventueel na incorporatie van een aantal compromissen die in de oorspronkelijke 

onderhandelingen behaald werden. Een opmerkelijk geval is de samenwerking met betrekking tot 

toepasselijk recht inzake echtscheiding: het voorstel voor de richtlijn werd bij de Raad ingediend op 

dezelfde dag als het voorstel tot machtiging van de samenwerking! Om die reden is dit voorstel tot 

machtiging het enige tot nu toe dat minder informatie bevat omtrent de inhoud van de samenwerking.  

303. Stemmen over het voorstel tot implementatiebesluit is zo goed als een formaliteit. De lidstaten 

wisten zeer goed op voorhand waarover ze zouden samenwerken en in welke modaliteiten. Zeker indien 

zoveel details vastliggen in het besluit tot machtiging kan er weinig verkeerd gaan. Een mogelijke 

                                                      
284 Zie randnummer 263. 
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complicatie zou zijn dat een niet-deelnemende lidstaat toetreedt tussen het machtigingsbesluit en het 

besluit tot implementatie, maar deze situatie deed zich tot vandaag niet voor. 

 

3.4.4 Vervulling van de doelstelling van nauwere samenwerking? 
 

304. Zijn deze bestaande projecten van nauwere samenwerking nu aan het verwezenlijken wat met 

nauwere samenwerking bedoeld werd? Zullen zij op termijn andere lidstaten meetrekken in hun project 

en alsnog resulteren in Uniewijde wetgeving? Er kunnen enkele grote vraagtekens bij deze vraag 

geplaatst worden.  

305. De oorzaak van de blokkade omtrent het oorspronkelijk voorstel is wellicht van groot belang. Waar 

het gaat om een fundamenteel andere visie over de uitvoering van een idee, is het nog steeds mogelijk 

dat op langere termijn door niet-deelnemende lidstaten gezien wordt dat de uitvoering van de 

samenwerking vlot verloopt en vele voordelen met zich meebrengt. Dan zouden ze geneigd kunnen zijn 

om alsnog toe te treden. Gaat het echter om een cruciaal meningsverschil met betrekking tot het beginsel 

van het voorstel, zoals bij de belasting op financiële transacties, dan zal het veel moeilijker zijn om op 

termijn ook de anderen te overtuigen. Dergelijke gevallen zouden wel eens beperkt kunnen blijven tot 

een minderheid van lidstaten. 

306. Er zou echter gevaar voor free-riders kunnen ontstaan in die situaties waarin de overgrote 

meerderheid van lidstaten in de samenwerking participeren en de enkelingen erbuiten hun eigen 

nationale regels kunnen toepassen zonder al te veel nadelen daarvan te ondervinden. Meer zelfs, het is 

mogelijk dat ze van buitenaf mee profiteren. Het Eenheidsoctrooi kan als voorbeeld dienen: 

investeerders zullen hun kosten door het Eenheidsoctrooi in die mate zien dalen dat ze wellicht sneller 

zullen kiezen om ook in Spanje en Italië bescherming aan te vragen. De voordelen van het 

Eenheidsoctrooi zelf bestaan daarnaast ook voor Spaanse en Italiaanse investeerders: zij zien hun kosten 

ook dalen. De vraag is of beide landen dan ooit zullen toegeven, zeker in het licht van hun recent beroep 

bij het Hof van Justitie. 

307. De lidstaten aan de wieg van de projecten van nauwere samenwerking waren steeds enorm 

gevarieerd. We zien geen vorming van een kopgroep, noch tweederangs-lidstaten zoals door velen werd 

gevreesd.285 Naar de voorspelling en de hoop van velen zijn grotere lidstaten zoals Frankrijk en 

Duitsland in de drie projecten vertegenwoordigd, maar de groep die oorspronkelijk een voorstel indiende 

bij de Commissie bestond ook vaak uit landen van de ‘big bang enlargement’, waarvan velen niet 

verwacht hadden dat zij snel zouden streven naar meer integratie.286 De landen die toetraden na het 

                                                      
285 Zie randnummer 112. 
286 Voor de eerste samenwerking: Slovenië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije; voor de tweede samenwerking: 

Slovenië, Litouwen, Estland, Polen; voor de derde samenwerking: Slovenië, Estland, Slowakije. 
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voorstel van de Commissie bestonden ook voor een groot deel uit deze laatsten en de enige lidstaat die 

tot nu toe toetrad tot een samenwerking na machtiging van de Raad en zelfs na een besluit tot 

implementatie, is Litouwen. 

308. De evolutie dat niet-deelnemende lidstaten naar het Hof van Justitie trekken om te argumenteren 

dat de samenwerking niet voldoet aan de voorwaarden is opvallend. We kunnen vraagtekens plaatsen 

bij de procedure tot machtiging: uiteindelijk is het toch de Raad die bij haar besluit tot machtiging 

overtuigd moet zijn van de legitimiteit van de samenwerking, maar toch zijn er lidstaten die achteraf 

beroep instellen bij het Hof.287  

Waar we de argumenten van Spanje en Italië vlot van de tafel geveegd hebben zien worden, is het nog 

niet duidelijk wat de uitspraak met betrekking tot de belasting op financiële transacties zal zijn. Mocht 

er ooit een moment komen waarop het Hof van Justitie in die fase een machtigingsbesluit annuleert, dan 

zou het resultaat van heel wat tijd en werk in rook opgaan.  

309. Gezien de ingrijpende differentiatie als gevolg van nauwere samenwerking, zou een oplossing 

eventueel kunnen bestaan in het invoeren van de mogelijkheid om op voorhand advies in te winnen van 

het Hof, zoals vandaag mogelijk is met betrekking tot internationale overeenkomsten.288 De lidstaten, 

de Commissie, het Europees Parlement en de Raad zouden dan de mogelijkheid hebben om het Hof 

reeds uitspraak te laten doen met betrekking tot de voorgenomen samenwerking. Het resultaat zou zijn 

dat projecten van nauwere samenwerking die de materiële voorwaarden of de rechten van niet-

deelnemende lidstaten niet respecteren, niet zouden kunnen gemachtigd worden, tenzij er geschikte 

aanpassingen gemaakt worden aan het voorstel. Minder positief is natuurlijk het feit dat de procedure 

hierdoor enorm vertraagd zou kunnen worden. 

 

                                                      
287 Het gaat meestal om de lidstaten die tot de blokkerende minderheid behoorden bij de stemming, maar 

uiteindelijk weggestemd werden door de gekwalificeerde meerderheid. Het gebeurt ook bij gewone wetgeving 

regelmatig dat deze lidstaten naar het Hof trekken. 
288 Artikel 218, elfde lid VWEU. 
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CONCLUSIE 
 

“In een uitgebreide, meer heterogene EU zullen sommige lidstaten nu eenmaal sneller willen gaan dan 

andere. Vanuit dit perspectief levert flexibiliteit geen bedreiging voor, maar een mogelijkheid tot 

Europese integratie op, en dient daarom eigenlijk (nog meer dan voorheen) te worden beschouwd als 

een ‘noodzakelijk kwaad’.289 

310. Nauwere samenwerking is een concept dat vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden. 

Indien het enkel bestudeerd wordt als een weg vooruit binnen de Unie, een mechanisme dat integratie 

door enkelen toestaat omdat de zevenentwintig niet overeenkomen, kan geconcludeerd worden dat het 

een geslaagde oplossing is. Vandaag zijn er drie gevallen waarin lidstaten besloten met een beperkte 

groep door te zetten.  

311. Indien men de eenheid van de Unie onder de loep neemt, botst men echter op een aantal 

tegenstrijdigheden die een uiteindelijke opinie over nauwere samenwerking moeilijk maken. Het lijkt 

alsof de doelstelling om integratie toe te staan en de doelstelling om op termijn alle lidstaten aan boord 

te krijgen elkaar tegenwerken. 

De Verdragen voorzien zorgvuldig uitgekiende evenwichten: niet-deelnemende lidstaten krijgen op 

verschillende manieren inspraak. We zien echter dat zij achteraf naar het Hof gaan: is dit een teken dat 

er toch onvoldoende aandacht is voor hun standpunt? Het gaat allicht om deze lidstaten wiens stem aan 

de kant werd gezet door de gekwalificeerde meerderheid. De kans lijkt eerder klein dat zij uiteindelijk 

nog zullen deelnemen aan de samenwerking. Anderzijds zou een unanimiteitsvereiste voor de 

machtiging van nauwere samenwerking een averechts effect kunnen gehad hebben en de procedure 

praktisch onmogelijk gemaakt hebben.  

312. De vraag is of het noodzakelijk problematisch is als op termijn niet alle lidstaten toetreden en de 

samenwerking beperkt blijft tot slechts een deel van hen. De Commissie onderzoekt in haar voorstellen 

immers telkens of de samenwerking ook voordelig is voor de Unie in haar geheel. Daarnaast wordt ook 

steeds gewezen op het feit dat de samenwerking als policy laboratory kan gelden, met het vooruitzicht 

dat de goede resultaten daarvan voor de hele Unie ingevoerd kunnen worden. De toekomst zal pas 

uitwijzen of de projecten van nauwere samenwerking voldoende overtuigingskracht aan boord kunnen 

leggen om te overtuigen. 

313. EHLERMANN zegt het volgende: “The fact that the heterogeneity of the EU as it becomes larger 

will also lead to greater heterogeneity of EU law is a physiological process that is inevitable. Political 

                                                      
289 J. PRINSSEN, “Flexibiliteit in het Verdrag van Lissabon” in J. MEEUSEN, G. STRAETMANS en A.-M. VAN 

DEN BOSSCHE (eds.), Het Verdrag van Lissabon: de Europese impasse doorbroken?, Antwerpen, Intersentia, 

2008, 58. 
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will and strict discipline in drafting what has been agreed on may mitigate this process or make it 

tolerable, but it will not stop it.”290 

Het is echter de vraag wat dergelijke extensieve differentiatie tot gevolg heeft als ze permanent wordt. 

Europese regelgeving zal aan coherentie moeten inboeten om nog maar te zwijgen over de transparantie 

en eenvormige toepassing. Lidmaatschap van de Unie zal voor elke lidstaat een andere inhoud hebben 

en alle inhoud van deze nauwere samenwerking maakt daarenboven geen deel uit van het acquis 

communautaire, waardoor nieuwe lidstaten zelfs niet verplicht zijn toe te treden. Hoewel nauwere 

samenwerking tot stand kwam om een antwoord te bieden aan de moeilijkheden die door de groeiende 

heterogeniteit geïntroduceerd werden, kan men concluderen dat de heterogeniteit hier in de Unie-

structuur wordt opgenomen.  

314. Nauwere samenwerking was een politiek minder gevoelig alternatief voor gekwalificeerde 

meerderheid en een minder bevredigende oplossing, dat mogelijk tegen een hele hoge prijs werd 

ingevoerd. De toekomst zal uitwijzen wat nauwere samenwerking – op een positieve of negatieve manier 

– kan teweegbrengen. 

  

                                                      
290 C.-D. EHLERMANN, “Differentiation, Flexibility, Closer Cooperation: the new provisions of the Amsterdam 

Treaty”, Florence, European University Institute, 1998, 24. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE I: Verdragsartikels na het Verdrag van Amsterdam 
 

Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 43 EU  

1. De lidstaten die voornemens zijn onderling een nauwere samenwerking aan te gaan kunnen gebruik maken 

van de instellingen, procedures en regelingen van dit Verdrag en het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap, mits de samenwerking:  

a) beoogt de doelstellingen van de Unie te bevorderen en haar belangen te beschermen en te dienen;  

b) strookt met de beginselen van de genoemde Verdragen en met het ene institutionele kader van de 

Unie;  

c) alleen in laatste instantie wordt gebruikt, wanneer de doelstellingen van de genoemde Verdragen niet 

kunnen worden verwezenlijkt door toepassing van de in die Verdragen vastgelegde procedures;  

d) betrekking heeft op ten minste een meerderheid van de lidstaten;  

e) geen afbreuk doet aan het acquis communautaire en aan de maatregelen die krachtens de andere 

bepalingen van de genoemde Verdragen zijn aangenomen;  

f) geen afbreuk doet aan de bevoegdheden, rechten, verplichtingen en belangen van de niet aan deze 

samenwerking deelnemende lidstaten;  

g) voor alle lidstaten openstaat en hen de mogelijkheid biedt te allen tijde partij te worden bij de 

samenwerking, op voorwaarde dat zij het basisbesluit en de in het kader daarvan aangenomen 

besluiten naleven;  

h) voldoet aan de specifieke aanvullende criteria van respectievelijk artikel 11 van het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 40 van dit Verdrag, naargelang het betrokken 

gebied, en daartoe machtiging is verleend door de Raad volgens de procedures van de genoemde 

artikelen.  

 

2. De lidstaten passen, voor zover zij bij de nauwere samenwerking betrokken zijn, de handelingen en besluiten 

toe die worden aangenomen voor de uitvoering van de samenwerking waaraan zij deelnemen. De lidstaten die 

niet aan deze samenwerking deelnemen, belemmeren de uitvoering ervan door de deelnemende lidstaten niet.  

 

Artikel 44 EU  

1. Voor de aanneming van de handelingen en besluiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 

43 bedoelde samenwerking zijn de desbetreffende institutionele bepalingen van dit Verdrag en het Verdrag 

tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing. Hoewel alle leden van de Raad kunnen 

deelnemen aan de beraadslagingen, nemen alleen de leden die deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, deel 

aan de aanneming van besluiten. Een gekwalificeerde meerderheid wordt omschreven als hetzelfde aandeel 

van de gewogen stemmen van de betrokken leden van de Raad als is vastgelegd in artikel 205, lid 2, van het 



II 

 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Eenparigheid van stemmen wordt alleen door de 

betrokken leden van de Raad gevormd.  

 

2. De uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van de samenwerking, met uitzondering van de administratieve 

kosten voor de instellingen, komen ten laste van de deelnemende lidstaten, tenzij de Raad met eenparigheid 

van stemmen anders besluit.  

 

Artikel 45 EU 

De Raad en de Commissie brengen het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van de 

op grond van deze titel aangegane nauwere samenwerking. 

 

Bepalingen eigen aan de eerste pijler 

Artikel 11 EG – bepaling eigen aan de eerste pijler 

1. De lidstaten die voornemens zijn onderling een nauwere samenwerking aan te gaan, kunnen met inachtneming 

van de artikelen 43 en 44 van het Verdrag betreffende de Europese Unie worden gemachtigd gebruik te maken 

van de instellingen, procedures en regelingen van dit Verdrag, mits de beoogde samenwerking:  

a) geen betrekking heeft op gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen;  

b) geen afbreuk doet aan beleidslijnen, activiteiten of programma's van de Gemeenschap;  

c) geen betrekking heeft op het burgerschap van de Unie en niet discrimineert tussen de onderdanen van de 

lidstaten;  

d) binnen de grenzen van de bij dit Verdrag aan de Gemeenschap verleende bevoegdheden blijft; en  

e) geen discriminatie of beperking van de handel tussen de lidstaten vormt en de mededingingsvoorwaarden 

tussen de lidstaten niet vervalst.  

 

2. De in lid 1 bedoelde machtiging wordt verleend door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen besluit op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.  

 

Indien een lid van de Raad verklaart om belangrijke, nader genoemde, redenen van nationaal beleid 

voornemens te zijn zich te verzetten tegen de instemming om een besluit met gekwalificeerde meerderheid 

van stemmen te nemen, wordt er niet gestemd. De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

verlangen dat de zaak voor een besluit met eenparigheid van stemmen wordt voorgelegd aan de Raad in de 

samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders.  

 

De lidstaten die voornemens zijn onderling een nauwere samenwerking aan te gaan, als bedoeld in lid 1, 

kunnen daartoe een verzoek richten tot de Commissie, die vervolgens bij de Raad een voorstel kan indienen. 

Indien de Commissie geen voorstel indient, stelt zij de lidstaten onder opgave van redenen daarvan op de 

hoogte.  
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3. Een lidstaat die wil deelnemen aan een overeenkomstig dit artikel ingestelde samenwerking geeft kennis van 

zijn voornemen aan de Raad en aan de Commissie, die binnen drie maanden na ontvangst van die kennisgeving 

advies uitbrengt aan de Raad. Binnen vier maan- den na die kennisgeving neemt de Commissie een besluit 

over het verzoek en over de bijzondere regelingen die zij nodig acht.  

 

4. Op de voor de uitvoering van samenwerkingsactiviteiten noodzakelijke handelingen en besluiten zijn alle 

desbetreffende bepalingen van dit Verdrag van toepassing, tenzij anders is bepaald in dit artikel en in de 

artikelen 43 en 44 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.  

 

5. Dit artikel laat de bepalingen van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de 

Europese Unie onverlet. 

 

Bepalingen eigen aan de derde pijler 

Artikel 40 EU 

1. De lidstaten die voornemens zijn onderling een nauwere samenwerking in te stellen, kunnen, met 

inachtneming van het bepaalde in de artikelen 43 en 44, worden gemachtigd gebruik te maken van de 

instellingen, procedures en regelingen van de Verdragen, mits de beoogde samenwerking:  

a) strookt met de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap en met de in deze titel neer- gelegde 

doelstellingen;  

b) tot doel heeft de Unie in staat te stellen zich sneller te ontwikkelen tot een ruimte van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid. 

 

2. De in lid 1 bedoelde machtiging wordt verleend door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen op verzoek van de betrokken lidstaten een besluit neemt, na de Commissie om advies te hebben 

verzocht. Het verzoek wordt ook aan het Europees Parlement toegezonden.  

 

Indien een lid van de Raad verklaart om belangrijke, nader genoemde, redenen van nationaal beleid 

voornemens te zijn zich te verzetten tegen verlening van een machtiging met een ge- kwalificeerde 

meerderheid van stemmen, wordt er niet gestemd. De Raad kan met een gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen verlangen dat de aangelegenheid voor een besluit met eenparigheid van stemmen wordt voorgelegd 

aan de Europese Raad.  

 

De stemmen van de leden van de Raad worden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag 

tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 

tweeënzestig stemmen hebben verkregen, waarbij ten minste tien leden voorstemmen.  

 

3. Een lidstaat die wil deelnemen aan een overeenkomstig dit artikel ingestelde samenwerking geeft kennis van 

zijn voornemen aan de Raad en aan de Commissie, die binnen drie maanden na ontvangst van die kennisgeving 

advies uitbrengt aan de Raad, eventueel met een aanbeveling voor de bijzondere regelingen die zij voor die 
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lidstaat nodig acht om deel te nemen aan de samenwerking in kwestie. Binnen vier maanden na deze 

kennisgeving neemt de Raad een besluit over het verzoek en over de bijzondere regelingen die hij nodig acht. 

Het besluit wordt geacht te zijn genomen, tenzij de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

besluit het aan te houden; in dat geval geeft de Raad de redenen voor zijn besluit aan en stelt hij een termijn 

voor een nieuwe behandeling. Voor de toepassing van dit lid besluit de Raad overeenkomstig artikel 44.  

 

4. De bepalingen van de artikelen 29 tot en met 41 zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde nauwere 

samenwerking, tenzij in dit artikel en in de artikelen 43 en 44 anders is bepaald.  

 

De bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betreffende de bevoegdheden 

van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de uitoefening van deze bevoegdheden zijn van 

toepassing op de leden 1, 2 en 3.  

 

5. Dit artikel laat de bepalingen van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de 

Europese Unie onverlet. 
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BIJLAGE II: Verdragsartikels na het Verdrag van Nice 
 

Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 43 EU 

De lidstaten die voornemens zijn onderling nauwere samenwerking aan te gaan, kunnen gebruik maken van de 

instellingen, procedures en regelingen van dit Verdrag en het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap, mits de samenwerking: 

a) beoogt de doelstellingen van de Unie en de Gemeenschap te bevorderen, hun belangen te beschermen en te 

dienen, en hun integratieproces te versterken; 

b) strookt met die Verdragen, en met het ene institutionele kader van de Unie; 

c) strookt met het acquis communautaire en met de maatregelen die krachtens de andere bepalingen van die 

Verdragen genomen zijn; 

d) binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Unie of de Gemeenschap blijft en geen betrekking heeft op 

de gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap vallen; 

e) geen afbreuk doet aan de interne markt als omschreven in artikel 14, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van 

de Europese Gemeenschap, noch aan de economische en sociale samenhang die tot stand is gebracht 

overeenkomstig titel XVII van dat Verdrag; 

f) geen beperking of discriminatie in de handel tussen de lidstaten vormt en de mededinging tussen de lidstaten 

niet verstoort; 

g) een zaak is van ten minste acht lidstaten; 

h) strookt met de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de lidstaten die er niet aan deelnemen; 

i) geen afbreuk doet aan het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie; 

j) openstaat voor alle lidstaten, overeenkomstig artikel 43 B. 

 

Artikel 43 A EU  

Er mag pas in laatste instantie met nauwere samenwerking worden begonnen, wanneer in de Raad is vastgesteld 

dat de doelstellingen van de samenwerking niet binnen een redelijke termijn op grond van de terzake geldende 

bepalingen van de Verdragen kunnen worden verwezenlijkt. 

 

Artikel 43 B EU  

Nauwere samenwerking staat open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt aangegaan. Deelneming is 

te allen tijde mogelijk overeenkomstig de artikelen 27 E en 40 B van dit Verdrag en artikel 11 A van het Verdrag 

tot oprichting van de Europese Gemeenschap, mits het basisbesluit en de in het kader daarvan aangenomen 

besluiten worden nageleefd. De Commissie en de lidstaten die aan een nauwere samenwerking deelnemen, zien 

erop toe dat de deelname van zoveel mogelijk lidstaten wordt aangemoedigd. 
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Artikel 44 EU  

1. Voor de aanneming van de handelingen en besluiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 

43 bedoelde nauwere samenwerking zijn de desbetreffende institutionele bepalingen van dit Verdrag en het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing. Alle leden van de Raad kunnen 

deelnemen aan de beraadslagingen, maar alleen de leden die aan de samenwerking deel- nemende lidstaten 

vertegenwoordigen, nemen deel aan de aanneming van besluiten. Een gekwalificeerde meerderheid wordt 

omschreven als hetzelfde aandeel van de gewogen stemmen en hetzelfde aandeel van het aantal betrokken 

leden van de Raad als vastgelegd in artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap en, wat nauwere samenwerking op grond van artikel 27 C betreft, in artikel 23, lid 2, tweede 

en derde alinea, van dit Verdrag. Eenparigheid van stemmen wordt alleen door de betrokken leden van de 

Raad gevormd. 

 

Dergelijke handelingen en besluiten maken geen deel uit van het acquis van de Unie. 

 

2. De lidstaten passen, voorzover zij bij de nauwere samenwerking betrokken zijn, de handelingen en besluiten 

toe die worden aangenomen voor de uitvoering van de nauwere samenwerking waaraan zij deelnemen. Deze 

handelingen en besluiten zijn alleen bindend voor de lidstaten die eraan deelnemen en zijn in voorkomend 

geval alleen in die staten rechtstreeks van toepassing. De lidstaten die niet aan de samenwerking deelnemen, 

belemmeren de uitvoering ervan door de deelnemende lidstaten niet. 

 

Artikel 44 A EU  

De uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van een nauwere samenwerking, met uitzondering van de 

administratieve kosten voor de instellingen, komen ten laste van de deelnemende lidstaten, tenzij de Raad, na 

raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden anders besluit. 

 

Artikel 45 EU 

De Raad en de Commissie zorgen ervoor dat de op grond van deze titel genomen maatregelen coherent zijn, zowel 

onderling als met het beleid van de Unie en van de Gemeenschap, en werken daartoe samen. 

 

Bepalingen eigen aan de eerste pijler 

Artikel 11 EG 

1. De lidstaten die voornemens zijn onderling nauwere samenwerking aan te gaan op een van de gebieden die 

onder dit Verdrag vallen, richten een verzoek aan de Commissie, die bij de Raad een voorstel in die zin kan 

indienen. Indien de Commissie geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvan mee aan de betrokken 

lidstaten. 
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2. De machtiging om nauwere samenwerking als bedoeld in lid 1 aan te gaan, wordt met inacht- neming van de 

artikelen 43 tot en met 45 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verleend door de Raad, die op 

voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met ge- kwalificeerde meerderheid 

van stemmen een besluit neemt. Wanneer de nauwere samenwerking betrek- king heeft op een gebied dat 

onder de procedure van artikel 251 van dit Verdrag valt, is instemming van het Europees Parlement vereist. 

 

Een lid van de Raad kan verlangen dat de zaak aan de Europese Raad wordt voorgelegd. Nadat dit is geschied, 

kan de Raad overeenkomstig de eerste alinea een besluit nemen. 

 

3. Op de handelingen en besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van activiteiten inzake nauwere 

samenwerking zijn alle desbetreffende bepalingen van dit Verdrag van toepassing, tenzij in dit artikel en in 

de artikelen 43 tot en met 45 van het Verdrag betreffende de Europese Unie anders is bepaald. 

Artikel 11 A EG 

Een lidstaat die wenst deel te nemen aan krachtens artikel 11 aangegane nauwere samenwerking geeft kennis van 

zijn voornemen aan de Raad en aan de Commissie, die binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving 

een advies aan de Raad doet toekomen. Binnen vier maanden na ontvangst van de kennisgeving neemt de 

Commissie een besluit over het verzoek en over bijzondere regelingen die zij eventueel nodig acht. 

 

Bepalingen eigen aan de tweede pijler 

Artikel 27 A EU 

1. Nauwere samenwerking op een van de gebieden die vallen onder deze titel heeft tot doel de waarden van de 

Unie veilig te stellen en de belangen van de Unie in haar geheel te dienen, door haar identiteit als coherente 

kracht in de wereld tot uitdrukking te brengen. Nauwere samenwerking moet geschieden met inachtneming 

van: 

- de beginselen, de doelstellingen, de algemene richtsnoeren en de samenhang van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, alsmede de in het kader van dat beleid 

genomen besluiten; 

- de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap; 

- de samenhang tussen het algehele beleid van de Unie en haar externe optreden. 

 

2. De artikelen 11 tot en met 27 en de artikelen 27 B tot en met 28 zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde 

nauwere samenwerking, tenzij in artikel 27 C en in de artikelen 43 tot en met 45 anders is bepaald. 

Artikel 27 B EU 

De nauwere samenwerking uit hoofde van deze titel heeft betrekking op de uitvoering van een gemeenschappelijk 

optreden of een gemeenschappelijk standpunt. Zij kan geen betrekking hebben op vraagstukken die gevolgen 

hebben op militair of defensiegebied. 
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Artikel 27 C EU 

De lidstaten die voornemens zijn onderling nauwere samenwerking krachtens artikel 27 B aan te gaan, richten een 

verzoek aan de Raad. 

Het verzoek wordt aan de Commissie en ter kennisgeving aan het Europees Parlement toegezonden. De Commissie 

brengt met name advies uit over de samenhang van de beoogde nauwere samenwerking met het beleid van de 

Unie. De machtiging wordt verleend door de Raad, die overeenkomstig artikel 23, lid 2, tweede en derde alinea, 

en met inachtneming van de artikelen 43 tot en met 45 een besluit neemt. 

Artikel 27 D EU 

Onverminderd de bevoegdheden van het voorzitterschap en de Commissie, ziet de secretaris-generaal van de Raad, 

hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, er in het bijzonder op toe 

dat het Europees Parlement en alle leden van de Raad ten volle op de hoogte worden gehouden van de uitvoering 

van nauwere samenwerking op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. 

Artikel 27 E EU 

Een lidstaat die wenst deel te nemen aan krachtens artikel 27 C aangegane nauwere samenwerking geeft kennis 

van zijn voornemen aan de Raad en brengt de Commissie op de hoogte. De Commissie doet binnen drie maanden 

na ontvangst van de kennisgeving een advies aan de Raad toekomen. Binnen vier maanden na ontvangst van de 

kennisgeving neemt de Raad een besluit over het verzoek en over bijzondere regelingen die hij eventueel nodig 

acht. Het besluit wordt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij de Raad binnen die termijn met gekwalificeerde 

meerderheid van stemmen besluit het op te schorten; in dat geval geeft de Raad de redenen voor zijn besluit aan 

en stelt hij een termijn voor een nieuwe behandeling. 

Voor de toepassing van dit artikel besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Een 

gekwalificeerde meerderheid wordt omschreven als hetzelfde aandeel van de gewogen stemmen en hetzelfde 

aandeel van het aantal betrokken leden van de Raad als vastgelegd in artikel 23, lid 2, derde alinea. 

 

Bepalingen eigen aan de derde pijler 

Artikel 40 EU 

1. Nauwere samenwerking op een van de gebieden die vallen onder deze titel heeft tot doel de Unie in staat te 

stellen zich sneller te ontwikkelen tot een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, met 

inachtneming van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap en de in deze titel neergelegde 

doelstellingen. 

 

2. De artikelen 29 tot en met 39 en de artikelen 40 A, 40 B en 41 zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde 

nauwere samenwerking, tenzij in artikel 40 A en in de artikelen 43 tot en met 45 anders is bepaald. 
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3. De bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap die betrekking hebben op de 

bevoegdheden van het Hof van Justitie en de uitoefening van die bevoegdheden, zijn van toepassing op dit 

artikel alsmede op de artikelen 40 A en 40 B. 

 

Artikel 40 A EU 

1. De lidstaten die voornemens zijn onderling nauwere samenwerking krachtens artikel 40 aan te gaan, richten 

een verzoek aan de Commissie, die bij de Raad een voorstel in die zin kan indienen. Indien de Commissie 

geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvan mee aan de betrokken lidstaten. Deze kunnen vervolgens 

bij de Raad een initiatief indienen om een machtiging voor de nauwere samen- werking te verkrijgen. 

 

2. De in lid 1 bedoelde machtiging wordt met inachtneming van de artikelen 43 tot en met 45 verleend door de 

Raad die, op voorstel van de Commissie of op initiatief van ten minste acht lidstaten, na raadpleging van het 

Europees Parlement met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt. De stemmen van de 

leden van de Raad worden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap. 

 

Een lid van de Raad kan verlangen dat de zaak aan de Europese Raad wordt voorgelegd. Nadat dit is geschied, 

kan de Raad overeenkomstig de eerste alinea een besluit nemen. 

 

Artikel 40 B EU 

Een lidstaat die wenst deel te nemen aan krachtens artikel 40 A aangegane nauwere samenwerking geeft kennis 

van zijn voornemen aan de Raad en aan de Commissie, die binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving 

een advies aan de Raad doet toekomen, eventueel vergezeld van een aanbeveling betreffende bijzondere regelingen 

die zij nodig acht voor de deelneming van de betrokken lidstaat aan de samenwerking. De Raad neemt binnen vier 

maanden na ontvangst van de kennisgeving een besluit over het verzoek. Het besluit wordt geacht te zijn 

goedgekeurd, tenzij de Raad binnen die termijn met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit het op te 

schorten; in dat geval geeft de Raad de redenen voor zijn besluit aan en stelt hij een termijn voor een nieuwe 

behandeling. 

Voor de toepassing van dit artikel besluit de Raad overeenkomstig artikel 44, lid 1. 
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BIJLAGE III: Verdragsartikels na het Verdrag van Lissabon 
 

Artikel 20 VEU 

1. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan in het kader van de niet-exclusieve 

bevoegdheden van de Unie, kunnen gebruik maken van de instellingen van de Unie en die bevoegdheden 

uitoefenen op grond van de ter zake geldende bepalingen van de Verdragen, binnen de grenzen van en 

overeenkomstig het bepaalde in dit artikel en in de artikelen 326 tot en met 334 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie. 

 

Met nauwere samenwerking wordt beoogd de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie te 

bevorderen, haar belangen te beschermen en haar integratieproces te versterken. Nauwere samenwerking staat 

te allen tijde open voor alle lidstaten, overeenkomstig artikel 328 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie. 

 

2. Het besluit houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan wordt in laatste instantie vastgesteld 

door de Raad, wanneer deze constateert dat de met de nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen niet 

binnen een redelijke termijn door de Unie in haar geheel kunnen worden verwezenlijkt en mits ten minste 

negen lidstaten aan de nauwere samenwerking deelnemen. De Raad besluit overeenkomstig de in artikel 329 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalde procedure. 

 

3. Alle leden van de Raad kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad, maar alleen de leden van de 

Raad die de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, nemen deel aan de 

stemming. De stemprocedure wordt vastgesteld in artikel 330 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. 

 

4. De in het kader van een nauwere samenwerking vastgestelde handelingen zijn alleen verbindend voor de 

lidstaten die aan de nauwere samenwerking deelnemen. Zij worden niet beschouwd als een acquis dat door de 

kandidaat-lidstaten van de Unie moet worden aanvaard. 

 

Artikel 326 VWEU 

Bij nauwere samenwerking worden de Verdragen en het recht van de Unie geëerbiedigd. 

Nauwere samenwerking mag geen afbreuk doen aan de interne markt, noch aan de economische, sociale en 

territoriale samenhang. Zij mag geen belemmering of discriminatie in de handel tussen de lidstaten vormen, en zij 

mag de mededinging tussen de lidstaten niet verstoren. 

Artikel 327 VWEU 

Bij nauwere samenwerking worden de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de niet-deelnemende lidstaten 

geëerbiedigd. De niet-deelnemende lidstaten belemmeren niet de uitvoering ervan door de deelnemende lidstaten. 
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Artikel 328 VWEU 

1. Nauwere samenwerking staat open voor alle lidstaten op het moment waarop zij wordt aangegaan, mits de 

deelnemingsvoorwaarden worden nageleefd die eventueel zijn vastgesteld bij het besluit waarbij toestemming 

wordt verleend. Deelneming op een later tijdstip blijft steeds mogelijk, mits, naast de genoemde voorwaarden, 

de in dit kader reeds vastgestelde handelingen worden nageleefd. 

 

De Commissie en de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten, zien erop toe dat de deelneming 

van zoveel mogelijk lidstaten wordt bevorderd. 

 

2. De Commissie en in voorkomend geval de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid stellen het Europees Parlement en de Raad regelmatig op de hoogte van het verloop van de 

nauwere samenwerking. 

 

Artikel 329 VWEU 

1. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan op een van de gebieden die onder 

de Verdragen vallen, met uitzondering van de gebieden van exclusieve bevoegdheid en het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid, richten een verzoek tot de Commissie, met opgave van het toepassingsgebied 

en de met de voorgenomen nauwere samenwerking nagestreefde doelstellingen. De Commissie kan bij de 

Raad een voorstel in die zin indienen. Indien de Commissie geen voorstel indient, deelt zij de redenen daarvan 

mee aan de betrokken lidstaten. 

 

De toestemming om een in de eerste alinea 1 bedoelde nauwere samenwerking aan te gaan, wordt verleend 

door de Raad, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement. 

 

2. De lidstaten die onderling een nauwere samenwerking wensen aan te gaan in het kader van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, richten een verzoek tot de Raad. Het verzoek wordt 

doorgezonden aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die 

advies uitbrengt over de samenhang van de voorgenomen nauwere samenwerking met het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie, alsmede aan de Commissie, die advies uitbrengt over met name 

de samenhang van de voorgenomen nauwere samenwerking met het beleid van de Unie op andere gebieden. 

Het verzoek wordt ter informatie ook toegezonden aan het Europees Parlement. 

 

De toestemming om een nauwere samenwerking aan te gaan, wordt verleend bij een besluit van de Raad, die 

met eenparigheid van stemmen besluit. 

 

Artikel 330 VWEU 

Alle leden van de Raad kunnen deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad, maar alleen de leden van de Raad 

die de aan een nauwere samenwerking deelnemende lidstaten vertegenwoordigen, nemen deel aan de stemming. 
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Eenparigheid van stemmen wordt alleen door de stemmen van de vertegenwoordigers van de deelnemende staten 

gevormd. 

De gekwalificeerde meerderheid wordt bepaald overeenkomstig artikel 238, lid 3. 

 

Artikel 331 VWEU 

1. Een lidstaat die wil deelnemen aan een bestaande nauwere samenwerking op een van de in artikel 329, lid 1 

bedoelde gebieden, stelt de Raad en de Commissie van zijn voornemen in kennis. 

 

Binnen vier maanden na ontvangst van de kennisgeving bevestigt de Commissie de deelneming van de 

betrokken lidstaat. Zij constateert, in voorkomend geval, dat aan de voorwaarden voor deelneming is voldaan 

en stelt de nodige overgangsmaatregelen vast voor de toepassing van de reeds in het kader van de nauwere 

samenwerking vastgestelde handelingen. 

 

Is de Commissie evenwel van mening dat aan de voorwaarden voor deelneming niet is voldaan, dan geeft zij 

aanwijzingen omtrent de te nemen maatregelen opdat aan deze voorwaarden wel wordt voldaan, en stelt zij 

een termijn vast waarbinnen zij het verzoek opnieuw in overweging zal nemen. Bij het verstrijken van die 

termijn neemt zij het verzoek opnieuw in overweging overeenkomstig de in de tweede alinea omschreven 

procedure. Indien de Commissie van mening is dat aan de voor waarden voor deelneming nog steeds niet is 

voldaan, kan de betrokken lidstaat de kwestie voorleggen aan de Raad, die zich uitspreekt over het verzoek. 

De Raad besluit overeenkomstig artikel 330. Hij kan ook, op voorstel van de Commissie, de in de tweede 

alinea bedoelde overgangsmaatregelen vaststellen. 

 

2. Een lidstaat die wil deelnemen aan een bestaande nauwere samenwerking in het kader van het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, stelt de Raad, de hoge vertegenwoordiger van de Unie 

voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie van zijn voornemen in kennis. 

 

De Raad bevestigt de deelneming van de betrokken lidstaat, na de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te hebben geraadpleegd en na in voorkomend geval te hebben 

geconstateerd dat aan de voorwaarden voor deelneming is voldaan. De Raad kan op voorstel van de hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid ook de nodige 

overgangsbepalingen vaststellen voor de toepassing van de handelingen die al zijn vastgesteld in het kader 

van de nauwere samenwerking. Is de Raad evenwel van mening dat aan de voorwaarden voor deelneming niet 

is voldaan, dan geeft hij aanwijzingen omtrent de te nemen maatregelen opdat aan deze voorwaarden wel 

wordt voldaan, en stelt hij een termijn vast waarbinnen hij het verzoek tot deelneming opnieuw in overweging 

zal nemen. 

 

Voor de toepassing van dit lid besluit de Raad met eenparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel 330. 
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Artikel 332 VWEU 

De uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van een nauwere samenwerking, met uitzondering van de 

administratieve kosten voor de instellingen, komen ten laste van de deelnemende lidstaten, tenzij de Raad, na 

raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen van al zijn leden anders besluit. 

 

Artikel 333 VWEU 

1. Indien een bepaling van de Verdragen die in het kader van een nauwere samenwerking kan worden toegepast, 

bepaalt dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluit, kan de Raad met eenparigheid van stemmen 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 330, een besluit vaststellen waarin wordt bepaald dat hij met 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen zal besluiten. 

 

2. Indien een bepaling van de Verdragen die in het kader van een nauwere samenwerking kan worden toegepast, 

bepaalt dat de Raad handelingen volgens een bijzondere wetgevingsprocedure vaststelt, kan de Raad met 

eenparigheid van stemmen overeenkomstig het bepaalde in artikel 330, een besluit vaststellen waarin wordt 

bepaald dat hij volgens de gewone wetgevingsprocedure zal besluiten. De Raad besluit na raadpleging van 

het Europees Parlement. 

 

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op besluiten die gevolgen hebben op militair of defensiegebied. 

 

Artikel 334 VWEU 

De Raad en de Commissie zorgen voor de samenhang van ieder optreden in het kader van een nauwere 

samenwerking, zowel onderling als met het beleid van de Unie, en werken daartoe samen. 
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BIJLAGE IV: Evolutie van de materiële voorwaarden per (voormalige) pijler 
 

 Verdrag van Amsterdam  Verdrag van Nice  Verdrag van Lissabon 

Art. 43, 

lid 1,  a) 

EU 

Bevorderen van doelstellingen van de 

Unie 

Beschermen en dienen van belangen 

van de Unie 

Art. 43 

a) EU 

Bevorderen van doelstellingen van de 

Unie 

Beschermen en dienen van belangen 

van de Unie 

Versterken van het integratieproces 

Art. 20, 

lid 1 VEU 

Bevorderen van doelstellingen van de 

Unie 

Beschermen en dienen van belangen 

van de Unie 

Versterken van het integratieproces 

Art. 43, 

lid 1, b) 

EU 

Overeenkomen met de beginselen van 

de Verdragen en het ene institutionele 

kader 

Art. 43 

b) EU 

Stroken met de Verdragen en het ene 

institutionele kader 

Art. 326 

VWEU 

Eerbiediging van de Verdragen en het 

recht van de Unie 

Art. 43, 

lid 1, d) 

EU 

Ten minste een meerderheid van de 

lidstaten 

Art. 43 

g) EU 
Ten minste acht lidstaten 

Art. 20, 

lid 2 VEU 
Ten minste negen lidstaten 

Art. 43, 

lid 1, e) 

EU 

Geen afbreuk aan het acquis 

communautaire en de maatregelen 

aangenomen krachtens de 

verdragsbepalingen 

Art. 43 

c) EU 

Geen afbreuk aan het acquis 

communautaire en de maatregelen 

aangenomen krachtens de 

verdragsbepalingen 

Art. 326 

VWEU en 

art. 20, lid 

4 VEU 

Eerbiediging van de Verdragen en het 

recht van de Unie 

De in het kader van nauwere 

samenwerking gestelde besluiten zijn 

geen deel van het acquis 

communautaire 

Art. 43, 

lid 1, f) 

EU 

Geen afbreuk aan bevoegdheden, 

rechten, verplichtingen en belangen van 

niet-deelnemende lidstaten 

Art. 43 

h) EU 

Strookt met bevoegdheden, rechten en 

verplichtingen van niet-deelnemende 

lidstaten 

Art. 327 

VWEU 

Eerbiediging van bevoegdheden, 

rechten en verplichtingen van niet-

deelnemende lidstaten 
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Art. 43, 

lid 1, g) 

EU 

Open voor alle lidstaten, mits 

basisbesluit en besluiten in het kader 

van de samenwerking worden 

nageleefd 

Art. 43 

j) EU en 

art. 43 B 

EU 

Open voor alle lidstaten, mits 

basisbesluit en besluiten in het kader 

van de samenwerking worden 

nageleefd 

Art. 328 

VWEU 

Open voor alle lidstaten mits 

deelnemingsvoorwaarden worden 

nageleefd  

EERSTE PIJLER     

Art. 11, 

lid 1, a) 

EG 

Niet met betrekking tot exclusieve 

bevoegdheden van de Gemeenschap 

Art. 43 

d) EU 

Niet met betrekking tot exclusieve 

bevoegdheden van de Gemeenschap 

Art. 329, 

lid 1 

VWEU 

Niet met betrekking tot exclusieve 

bevoegdheden van de Unie 

Art. 11, 

lid 1, b) 

EG 

Geen afbreuk aan beleidslijnen, 

activiteiten of programma’s van de 

Gemeenschap 

Art. 43 

e) EU 

Geen afbreuk aan de interne markt, 

economische en sociale samenhang 

Art. 326 

VWEU 

Geen afbreuk aan de interne markt, 

economische, sociale of territoriale 

samenhang 

Art. 11, 

lid 1, c) 

EG 

Geen betrekking op burgerschap van de 

Unie 

Geen discriminatie tussen onderdanen 

van lidstaten 

Art. 43 

b) EU 
Stroken met de Verdragen 

Art. 326 

VWEU 

Eerbiedigen van de Verdragen en het 

recht van de Unie 

Art. 11, 

lid 1, d) 

EG 

Binnen de grenzen van de 

bevoegdheden van de Gemeenschap 

Art. 43 

d) EU 

Binnen de grenzen van de 

bevoegdheden van de Unie of de 

Gemeenschap 

Art. 329, 

lid 1, 

VWEU 

Eén van de gebieden die onder de 

Verdragen vallen 

Art. 11, 

lid 1, e) 

EG 

Geen discriminatie of beperking van 

handel tussen lidstaten 

Geen vervalsing van mededinging 

tussen lidstaten 

Art. 43 

f) EU 

Geen discriminatie of beperking van 

handel tussen lidstaten 

Geen verstoring van mededinging 

tussen lidstaten 

Art. 326 

VWEU 

Geen belemmering of discriminatie 

van handel tussen lidstaten 

Geen verstoring van mededinging 

tussen lidstaten 
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DERDE PIJLER   

Art. 40, 

lid 1, a) 

EU 

Stroken met de bevoegdheden van de 

Gemeenschap en de doelstellingen van 

de derde pijler 

Art. 40, 

lid 1 EU 

Stroken met de bevoegdheden van de 

Gemeenschap en de doelstellingen van 

de derde pijler 

  

Art. 40, 

lid 1, b) 

EU 

Tot doel hebben de Unie in staat te 

stellen zich sneller te ontwikkelen tot 

een ruimte van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid 

Art. 40, 

lid 1 EU 

Tot doel hebben de Unie in staat te 

stellen zich sneller te ontwikkelen tot 

een ruimte van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid 

  

  TWEEDE PIJLER 

  

Art. 27 

A, lid 1 

EU 

Inachtneming beginselen, 

doelstellingen, algemene richtsnoeren 

en samenhang van het GBVB en in het 

kader daarvan genomen besluiten; 

Inachtneming van bevoegdheden van 

de Gemeenschap; 

Inachtneming van de samenhang tussen 

het algehele gebied van de Unie en haar 

externe optreden 

Art. 329, 

lid 2, 

VWEU 

Procedureel geworden:  

Hoge Vertegenwoordiger geeft advies 

met betrekking tot de samenhang met 

het GBVB; 

Commissie geeft advies met 

betrekking tot samenhang met beleid 

van de Unie op andere gebieden 

 

 


