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Geachte voorzitter,

Bij schrijven van 5 maart 2012 hebt u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het Reglement, de 
Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrondslag van het 
Commissievoorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma 
"Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 na te gaan. De Commissie heeft dit 
voorstel op 14 december 2011 ingediend en daarbij artikel 352 VWEU als rechtsgrondslag 
voorgesteld. In uw brief plaatst u vraagtekens bij deze keuze vanwege het feit dat het huidige 
programma "Europa voor de burger" (2007-2013) gebaseerd is op een tweeledige 
rechtsgrondslag, de oude artikelen 151 en 308 EG-Verdrag (de huidige artikelen 167 en 352 
VWEU), en aangenomen is volgens de medebeslissingsprocedure.

Achtergrond

I. Het voorstel

De Commissie stelt een programma "Europa voor de burger" voor dat betrekking heeft op de 
periode 2014-2020 en dat voortbouwt op het huidige programma. De algemene doelstelling 
van het voorstel is neergelegd in artikel 1, lid 2, dat luidt: "In het kader van het algemene 
streven om aan een goed begrip van de Europese Unie bij te dragen en burgerparticipatie te 
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bevorderen, is het programma gericht op de volgende algemene doelstelling: versterking van 
het gedenken en vergroting van de capaciteit voor burgerparticipatie op het niveau van de 
Unie". Artikel 2 omvat de specifieke doelstellingen van het programma: "bewustmaking ten 
aanzien van het gedenken en de geschiedenis, de identiteit en het doel van de Unie, door 
debat, reflectie en netwerkvorming te stimuleren" (artikel 2, lid 1, van het voorstel) en 
"aanmoediging van democratische en burgerparticipatie op het niveau van de Unie door het 
inzicht van burgers in beleidsvorming van de Unie te ontwikkelen" (artikel 2, lid 2, van het 
voorstel). Uit de toelichting bij het voorstel blijkt dat met het programma wordt beoogd 
"burgers op lokaal niveau aan te zetten tot discussie over concrete kwesties van Europees 
belang", zodat zij zich "bewust [worden]van de invloed van het EU-beleid op hun dagelijkse 
leven1".

In de artikelen 3, 4, 5 en volgende, die betrekking hebben op onder meer maatregelen, de 
structuur van het programma, participatie, samenwerking met internationale organisaties en 
de uitvoering van het programma, wordt vastgelegd en gedefinieerd op welke wijze deze 
doelstellingen verwezenlijkt zullen gaan worden.

II. De te beoordelen rechtsgrondslagen

1. De rechtsgrondslag van het voorstel

De Commissie baseert haar voorstel op artikel 352 VWEU, dat luidt:

"Artikel 352

Indien een optreden van de Unie in het kader van de beleidsgebieden van de Verdragen nodig 
blijkt om een van de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken zonder dat deze 
Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, stelt de Raad, op voorstel van de 
Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen 
passende bepalingen vast. Wanneer de bepalingen door de Raad volgens een bijzondere 
wetgevingsprocedure worden vastgesteld, besluit hij eveneens met eenparigheid van 
stemmen, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring van het Europees Parlement".

2. Voorgestelde wijziging van de rechtsgrondslag
In uw verzoek aan de Commissie juridische zaken om een advies inzake de rechtsgrondslag 
van onderhavig voorstel, wijst u op de mogelijkheid om artikel 167 VWEU als 
rechtsgrondslag toe te voegen. Dit artikel luidt als volgt:

"Artikel 167

1. De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging 
van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk 
leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

2. Het optreden van de Unie is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te 

                                               
1 COM(2011)0884, toelichting, blz. 2.
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vullen:
– verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese 
volkeren,
– instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang,
– culturele uitwisseling op niet-commerciële basis,
– scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.

3. [...]

4. [...]

5. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
– nemen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Comité van de Regio's, stimuleringsmaatregelen aan, met uitsluiting van 
harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten, [...]"

III. Analyse 

1. Rechtspraak van het Hof van Justitie
Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie is de keuze van de rechtsgrondslag van 
"constitutionele betekenis"1, omdat de Unie gebonden is door "het beginsel van toedeling van 
bevoegdheden". Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat maatregelen in beginsel op één 
enkele rechtsgrondslag gebaseerd dienen te worden. Een maatregel die een tweeledig doel 
heeft of waarbij sprake is van twee doelstellingen of componenten dient op één enkele 
rechtsgrondslag te worden gebaseerd, namelijk die welke de overwegende component van de 
maatregel verlangt2. Het baseren van een maatregel op twee rechtsgrondslagen mag alleen 
"bij wijze van uitzondering" indien de betrokken maatregel "tegelijkertijd meerdere 
doelstellingen of componenten heeft die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat 
de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere"3.

Ook heeft het Hof vastgelegd welke criteria bij de keuze van de rechtsgrondslag altijd dienen 
te gelden. Deze criteria zijn door het Hof in zijn jurisprudentie meermaals herhaald en kunnen 
als volgt worden samengevat:
– de keuze van de rechtsgrondslag is niet subjectief, maar moet "berusten op objectieve 
gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn"4;
– tot die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling5.

Ten aanzien van artikel 352 VWEU heeft het Hof bepaald dat op dat artikel slechts een 
beroep kan worden gedaan als rechtsgrondslag wanneer geen andere verdragsbepaling de 
gemeenschapsinstellingen de vereiste bevoegdheid verleent6. In onderhavig geval zou 

                                               
1 Advies van het Hof 2/00 van 6 december 2001 inzake het Protocol van Cartagena, Jurispr. 2001, blz. I-9713.
2 Zaak C-42/97, Parlement/Raad, Jurispr. 1999, blz. I-869, punt 39 en 40.
3 Zaak C-441/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2007, blz. I-8887, punt 47.
4 Zaak 45/86, Commissie/Raad, Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5.
5 Zaak C-300/89, Commissie/Raad, Jurispr. 1991, blz. I-287, punt 10; Zaak C-411/06 Commissie/Parlement en 
Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585, punt 45; Zaak C-166/07, Parlement/Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7135, punt 4.
6 Zaak 45/86, Commissie/Raad, Jurispr. 1987, blz. 1493, punt 13; Zaak C-436/03, Parlement/Raad, Jurispr. 2006, 
blz. I-3733, punt 36-46; Zaak C-166/07, Parlement/Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7135, punt 40-41.
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artikel 167 VWEU als rechtsgrondslag in aanmerking kunnen komen.

2. Doelstellingen van het voorstel
Het voorstel omvat de volgende twee onderdelen: "gedenken en Europees burgerschap" en 
"democratische betrokkenheid en burgerparticipatie" (artikel 3, lid 1). Beide onderdelen zijn 
even belangrijk. Het ene onderdeel is niet ondergeschikt aan het andere.

a) "Gedenken en Europees burgerschap"
Artikel 167, lid 2, VWEU spreekt over "verbetering van de kennis en verbreiding van de 
cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren". De doelstelling "gedenken", zoals die 
in het voorstel wordt genoemd, heeft betrekking op de geschiedenis van de Unie en wordt 
derhalve gedekt door artikel 167 VWEU. Daarbij zij opgemerkt dat het feit dat het woord 
"cultuur" niet uitdrukkelijk in het voorstel wordt aangehaald of als doelstelling wordt 
genoemd hieraan niets afdoet. Een expliciete verwijzing naar "cultuur" is geen vereiste voor 
toepasselijkheid van artikel 167 VWEU. Een verwijzing naar "geschiedenis" is daarvoor 
voldoende. 

b) "Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie"
De tweede doelstelling van het voorstel, "burgerparticipatie", houdt verband met het Europees 
burgerschap. Het Verdrag voorziet niet in een specifieke rechtsgrondslag voor maatregelen op 
dit gebied. Daaruit volgt dat een beroep moet worden gedaan op artikel 352 VWEU. Dat kan 
alleen als de desbetreffende maatregel noodzakelijk is om een van de doelstellingen van de 
Verdragen te verwezenlijken (zie de tekst van artikel 352, lid 1, VWEU, hierboven reeds 
aangehaald). Artikel 9 VEU stelt een burgerschap van de Unie in dat naast het nationale 
burgerschap komt1. Artikel 11, lid 1, VEU bepaalt dat de instellingen aan de burgers en de 
representatieve organisaties de mogelijkheid moeten bieden hun mening over alle onderdelen 
van het optreden van de Unie kenbaar te maken, en bevordert derhalve actief burgerschap. De 
maatregelen in het voorstel die betrekking hebben op het Europees burgerschap dienen ter 
verwezenlijking van deze laatste doelstelling. Voor de tweede categorie maatregelen lijkt 
artikel 352 VWEU derhalve de passende rechtsgrondslag te zijn.

3. "Europa voor de burger" 2007-2013
Een vergelijking met het huidige programma – waarnaar u in uw verzoek om een advies 
inzake de rechtsgrondslag ook verwijst – bevestigt deze conclusie. Het huidige programma is 
er enerzijds op gericht de betrokkenheid van Europese burgers bij het proces van Europese 
integratie te versterken en moet anderzijds bij Europese burgers een op erkende 
gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur gebaseerde Europese identiteit 
ontwikkelen. Het culturele aspect wordt bestreken door artikel 167 VWEU, maar voor het 
onderdeel burgerparticipatie, waarvoor de Verdragen niet voorzien in een specifieke 
rechtsgrondslag, was het nodig artikel 352 VWEU als rechtsgrondslag te gebruiken. De 
rechtsgrondslag van het programma "Europa voor de burger" van 2006 wordt dus gevormd 
door de twee artikelen tezamen.

                                               
1 "De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van haar burgers, die gelijke aandacht 
genieten van haar instellingen, organen en instanties. Burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een 
lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komt niet in de plaats 
daarvan".
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4. Procedurele aspecten
Er zij op gewezen dat bij toepassing van artikel 352 VWEU in combinatie met andere 
Verdragsbepalingen de verschillende toepasselijke procedures gevolgd moeten worden. Het 
Hof stelt weliswaar als algemene regel dat cumulatie van rechtsgrondslagen niet mogelijk is 
wanneer de krachtens die rechtsgrondslagen voorgeschreven procedures onverenigbaar zijn1, 
maar spreekt zich in het kader van artikel 352 VWEU daarover niet uit (aangezien toepassing 
van artikel 352 VWEU impliceert dat er geen andere rechtsgrondslagen bestaan). Integendeel, 
het Hof staat toe dat de procedure van eenparigheid van stemmen, zoals artikel 352 VWEU 
die voorschrijft, gecombineerd wordt met andere procedures, zoals de gewone 
wetgevingsprocedure2. In onderhavig geval lijkt de gewone wetgevingsprocedure in 
combinatie met de procedure van eenparigheid van stemmen van toepassing te zijn.

5. Advies van de Juridische Dienst
De Juridische dienst heeft in een nota aan uw commissie d.d. 21 februari 2012 en in een nota 
d.d. 15 maart 2012 naar aanleiding van het verzoek aan de Commissie juridische zaken om 
een advies inzake de rechtsgrondslag van voornoemd voorstel aangegeven dat de 
artikelen 167 en 352 VWEU de rechtsgrondslag van het voorstel dienen te vormen.

IV. Conclusie en aanbeveling

De Commissie juridische zaken heeft de zaak in kwestie in haar vergadering van 27 maart 
2012 behandeld. In die vergadering heeft zij met algemene stemmen3 besloten aan te bevelen 
het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma "Europa 
voor de burger" voor de periode 2014-2020 te baseren op de artikelen 167 en 352 VWEU.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Zaak C-300/89 Commissie/Raad ("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, punt 17-25.
2 Zaak C-166/07, Europees Parlement/Raad, punt 69; Zie bijvoorbeeld Verordening (EU) nr. 1232/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende financiële bijdragen van de Europese Unie 
aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) (PB L 346 van 30.12.2010, blz. 1), met in het zesde 
visum: "Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure en in overeenstemming met de in de eerste zin van 
artikel 352, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziene eenparigheidsvereiste 
in de Raad".
3 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), 
Françoise Castex (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, 
Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.


