
RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE GEWONE 

WETGEVINGSPROCEDURE

1

Rechtsgrondslag Omschrijving Procedure-

onderdelen 1

Artikel 14 Diensten van algemeen 

economisch belang

Artikel 15, lid 3 Toegang tot de documenten 

van de instellingen

Artikel 16, lid 2 Onafhankelijke 

toezichthoudende 

autoriteiten voor de 

bescherming van 

persoonsgegevens

Artikel 18 Verbod op discriminatie op 

grond van nationaliteit

Artikel 19, lid 2 Basisbeginselen voor de 

bestrijding van alle vormen 

van discriminatie

Artikel 21, lid 2 Vergemakkelijken van 

de vrijheid van reizen en 

verblijven voor de burgers 

van de Unie

Artikel 24 Burgerinitiatief

1  Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon verloopt de 
stemming in de Raad voor het vaststellen van handelingen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen (art.16, lid 3, VEU). Als echter naast de rechtsgrondslag die 
de gewone wetgevingsprocedure voor de vaststelling voorschrijft, de 
ontwerp-handeling een rechtsgrondslag bevat die eenparigheid van 
stemmen vereist, dan is eenparigheid vereist voor de vaststelling van de 
handeling (bijv. art. 352, lid 1, VWEU). 

BIJLAGE III
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Artikel 33 Douanesamenwerking

Artikel 42, eerste alinea Toepassing van 

mededingingsregels 

op de voortbrenging 

van en de handel in 

landbouwproducten

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 43, lid 2 Gemeenschappelijke 

ordening van de 

landbouwmarkten

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 46 Vrij verkeer van werknemers Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 48 Regels inzake de sociale 

zekerheid van migrerende 

werknemers

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 48, tweede 

alinea

Artikel 50, lid 1 Vrijheid van vestiging Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 51, tweede alinea Buitentoepassingsverklaring 

van bepaalde 

werkzaamheden van de 

bepalingen met betrekking 

tot de vrijheid van vestiging

Artikel 52, lid 2 Coördinatie van de 

bepalingen waarbij een 

bijzondere regeling is 

vastgesteld voor de vestiging 

van vreemdelingen

Artikel 53, lid 1 Onderlinge erkenning van 

diploma’s voor de vrijheid 

van vestiging
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Artikel 56, tweede alinea Uitbreiding van de vrijheid 

van dienstverrichting ten 

gunste van onderdanen van 

een derde staat

Artikel 59, lid 1 Liberalisatie van diensten Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 62 Buitentoepassingsverklaring 

van bepaalde 

werkzaamheden van de 

bepalingen met betrekking 

tot de vrijheid van 

dienstverrichting

Coördinatie van de 

bepalingen waarbij een 

bijzondere regeling is 

vastgesteld voor de vrijheid 

van dienstverrichting voor 

vreemdelingen

Onderlinge erkenning van 

diploma’s voor de vrijheid 

van dienstverrichting

Artikel 64, lid 2 Kapitaalverkeer naar of uit 

derde landen in verband met 

directe investeringen

Artikel 75, eerste alinea Beheersmaatregelen inzake 

terrorismepreventie die op 

het kapitaal- en betalings-

verkeer van toepassing zijn

Artikel 77, lid 2 Maatregelen inzake 

grenscontrole, asiel en 

immigratie
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Artikel 78, lid 2 Maatregelen inzake een 

gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel

Artikel 79, lid 2 Gemeenschappelijk 

immigratiebeleid

Artikel 79, lid 4 Aanmoedigings- en 

ondersteuningsmaatregelen 

voor de integratie van 

onderdanen van derde 

landen

Artikel 81, lid 2 Justitiële samenwerking in 

burgerlijke zaken

Artikel 82, lid 1 Justitiële samenwerking in 

strafzaken

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b)

Artikel 82, lid 2 Minimumvoorschriften 

inzake de wederzijdse 

erkenning van vonnissen 

en rechterlijke beslissingen 

en inzake de politiële en 

justitiële samenwerking in 

strafzaken

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b), 

en artikel 82, lid 3

Artikel 83, lid 1 Minimumvoorschriften met 

betrekking tot de bepaling 

van strafbare feiten en de 

sancties op het gebied 

van bijzonder zware en 

grensoverschrijdende 

criminaliteit

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b), 

en artikel 83, lid 3

Artikel 83, lid 2 Onderlinge aanpassing 

van de wetgevingen 

(minimumvoorschriften 

betreffende de bepaling van 

strafbare feiten en sancties)

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b), 

en artikel 83, lid 3
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Artikel 84 Stimulerings- en 

ondersteuningsmaatregelen 

voor het optreden van de 

lidstaten op het gebied van 

misdaadpreventie

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b)

Artikel 85, lid 1 Structuur, werking, 

werkterrein en taken van 

Eurojust

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b)

Artikel 87, lid 2 Maatregelen inzake politiële 

samenwerking

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b)

Artikel 88, lid 2 Structuur, werking, 

werkterrein en taken van 

Europol

art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 76, onder b

Artikel 91, lid 1 Gemeenschappelijk 

vervoersbeleid (per spoor, 

over de weg en over de 

binnenwateren)

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 100, lid 2 Gemeenschappelijk 

vervoersbeleid (zeevaart en 

luchtvaart)

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 114, lid 1 Maatregelen inzake de 

onderlinge aanpassing van 

de wetgevingen in de interne 

markt

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 116, tweede 

alinea

Opheffen van 

concurrentieverstoring
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Artikel 118, eerste alinea Maatregelen inzake een 

eenvormige bescherming 

van de intellectuele-

eigendomsrechten in de hele 

Unie

Artikel 121, lid 6 Bepalingen voor 

de multilaterale 

toezichtprocedure van het 

economisch beleid

Artikel 129, lid 3 Wijziging van bepaalde 

artikelen van de statuten van 

het ESCB

Wetgevingsinitiatief 

hetzij op 

aanbeveling van de 

ECB (en raadpleging 

van de Commissie) 

hetzij op voorstel 

van de Commissie 

(en raadpleging van 

de ECB)

Artikel 133 Maatregelen die nodig zijn 

voor het gebruik van de euro

Raadpleging ECB

Artikel 136, lid 1 Bepaalde maatregelen 

inzake de euro

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 136, lid 2, en 

artikel 238, lid 3

Artikel 149, eerste alinea Stimuleringsmaatregelen 

op het gebied van de 

werkgelegenheid

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s
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Art. 153, lid 2, eerste en 

tweede alinea

Bepaalde maatregelen 

inzake het sociale beleid

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 153, lid 

2, derde alinea; 

raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 157, lid 3 Toepassing van het beginsel 

van gelijke kansen en gelijke 

behandeling van mannen en 

vrouwen in werkgelegenheid 

en beroep

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 164 Uitvoeringsverordeningen 

betreffende het Europees 

Sociaal Fonds

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 165, lid 4, eerste 

streepje

Stimuleringsmaatregelen op 

het gebied van onderwijs

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 166, lid 4 Maatregelen inzake het 

beroepsopleidingsbeleid

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 167, lid 5, eerste 

streepje

Stimuleringsmaatregelen op 

het gebied van cultuur

Raadpleging Comité 

van de Regio’s
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Artikel 168, lid 4 Bepaalde maatregelen 

inzake de volksgezondheid

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 168, lid 5 Bepaalde maatregelen inzake 

de menselijke gezondheid

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 169, lid 3 Ondersteunings- en aanvul-

lingsmaatregelen op het 

gebied van consumen-

tenbescherming

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 172, eerste alinea Richtsnoeren, maatregelen 

en steun ten behoeve 

van projecten van 

gemeenschappelijk belang 

op het gebied van trans-

Europese netwerken

Art. 294, behoudens 

het bepaalde in 

artikel 172, tweede 

alinea; raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 173, lid 3 Specifieke 

ondersteuningsmaatregelen 

op het gebied van de 

industrie

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 175, derde alinea Specifieke maatregelen 

(buiten de structuurfondsen 

om) op het gebied van de 

economische, sociale en 

territoriale samenhang

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s
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Artikel 177, eerste alinea Taken, prioritaire 

doelstellingen en organisatie 

van de structuurfondsen 

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 177, eerste alinea Algemene regels en 

andere bepalingen die op 

de structuurfondsen van 

toepassing zijn

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 177, tweede 

alinea

Oprichting van een cohe-

siefonds op het gebied van 

milieu en trans-Europese 

vervoersinfrastructuurnet-

werken

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 178 Toepassingsverordeningen 

met betrekking tot het EFRO

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 182, lid 1 Meerjarenkaderprogramma 

op het gebied van onderzoek 

en technologische 

ontwikkeling

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 182, lid 5 Maatregelen die nodig 

zijn om de Europese 

onderzoeksruimte te 

realiseren

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité



44

Artikel 188, tweede 

alinea

Bepaalde 

maatregelen om het 

meerjarenkaderprogramma 

op het gebied van onderzoek 

en technologische 

ontwikkeling te realiseren

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité

Artikel 189, lid 2 Maatregelen op het 

gebied van het Europees 

ruimtevaartbeleid

Artikel 192, lid 1 Bepaalde aspecten van het 

milieubeleid

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 192, lid 3 Vaststelling van algemene 

actieprogramma’s waarin 

de prioritaire doelstellingen 

van het milieubeleid worden 

vastgelegd

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 194, lid 2 Beleid op het gebied van 

energie, met uitzondering 

van maatregelen van fiscale 

aard

Raadpleging 

Europees 

Economisch en 

Sociaal Comité 

en Comité van de 

Regio’s

Artikel 195, lid 2 Het optreden in de 

toerismesector

Artikel 196, lid 2 Het optreden op het gebied 

van civiele bescherming
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Artikel 197, lid 2 Maatregelen die nodig 

zijn op het gebied 

van administratieve 

samenwerking voor de 

uitvoering van het recht van 

de Unie

Artikel 207, lid 2 Kader voor de uitvoering 

van de gemeenschappelijke 

handelspolitiek van de Unie

Artikel 209, lid 1 Maatregelen die nodig zijn 

voor de uitvoering van het 

ontwikkelingssamenwer-

kingsbeleid

Artikel 212, lid 2 Maatregelen die nodig zijn 

voor de uitvoering van de 

economische, financiële en 

technische samenwerking

Artikel 214, lid 3 Bepaling van het kader 

voor de uitvoering van de 

humanitaire hulpacties

Artikel 214, lid 5 Statuut en regels voor de 

activiteiten van het Europees 

vrijwilligerskorps voor 

humanitaire hulpverlening

Artikel 224 Statuut van de Europese 

politieke partijen

Artikel 257, eerste alinea Instelling van 

gespecialiseerde 

rechtbanken die worden 

toegevoegd aan het Gerecht

Wetgevingsinitiatief 

hetzij op verzoek 

van het Hof 

van Justitie (en 

raadpleging van de 

Commissie) hetzij 

op voorstel van 

de Commissie (en 

raadpleging van het 

Hof van Justitie)
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Artikel 281, tweede 

alinea

Wijziging van bepaalde 

clausules van het statuut van 

het Hof van Justitie van de 

Europese Unie

Wetgevingsinitiatief 

hetzij op verzoek 

van het Hof 

van Justitie (en 

raadpleging van de 

Commissie) hetzij 

op voorstel van 

de Commissie (en 

raadpleging van het 

Hof van Justitie)

Artikel 291, lid 3 Algemene voorschriften 

en beginselen die van 

toepassing zijn op de 

wijze waarop de lidstaten 

de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden 

door de Commissie 

controleren

Artikel 298, lid 2 Bepalingen met betrekking 

tot het Europese 

ambtenarenapparaat

Artikel 322, lid 1, 

onder a)

Bepaalde financiële regels 

(waaronder de wijze 

waarop de begroting wordt 

opgesteld en uitgevoerd, 

alsmede de wijze waarop 

rekening en verantwoording 

wordt gedaan en de 

rekeningen worden 

nagezien)

Raadpleging 

Rekenkamer

Artikel 322, lid 1, 

onder b)

Regels betreffende 

de controle van de 

verantwoordelijkheid van de 

financiële actoren

Raadpleging 

Rekenkamer
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Artikel 325, lid 4 Preventie- en 

bestrijdingsmaatregelen op 

het gebied van fraude die 

schade toebrengt aan de 

financiële belangen van de 

Unie

Raadpleging 

Rekenkamer

Artikel 336 Statuut van de ambtenaren, 

alsmede de regeling welke 

van toepassing is op de 

andere personeelsleden van 

de Unie

Raadpleging van de 

andere betrokken 

instellingen

Artikel 338, lid 1 Maatregelen voor de 

opstelling van statistieken




