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Inhoud van de nieuwe financiële bepalingen van de Grondwet 

1. Het Verdrag voor een Grondwet leidt tot een aantal belangrijke wijzigingen van de 
bepalingen inzake de financiering van de Unie (de zogeheten "Financiële grondwet"). 
Deze bepalingen zijn vastgelegd in Deel I, Titel VII ("Financiën van de Unie"), artikel 
53-56, uitgewerkt in Deel III, Titel VI ("De werking van de Unie"), Hoofdstuk II 
("Financiële bepalingen"), artikel 402-405. 

2. Met deze bepalingen wordt met betrekking tot de financiën van de Unie uitgegaan van 
een benadering op drie niveaus: 

 - de middelen van de Unie 
 - de financiële vooruitzichten 
 - de jaarlijkse begroting. 

3. Op het niveau van de financiële middelen bestaat de belangrijkste vernieuwing uit het feit 
dat het huidige besluit over de eigen middelen feitelijk een wet wordt, goedgekeurd door 
de Raad met eenparigheid van stemmen (op voorstel van de Commissie), met een 
eenvoudige raadplegingsprocedure. Zoals momenteel voor het besluit geldt, zal deze wet 
pas in werking treden nadat alle lidstaten deze hebben goedgekeurd, overeenkomstig hun 
respectievelijke constitutionele vereisten. 

 Bij deze wet "worden de bepalingen vastgesteld die van toepassing zijn op het stelsel van 
eigen middelen van de Unie. In dit kader kunnen nieuwe categorieën van eigen middelen 
worden vastgesteld, dan wel bestaande categorieën worden ingetrokken". 

4. Ook nieuw is het feit dat, voorzover daarin voorzien door de wet tot vaststelling van het 
stelsel van eigen middelen, bij wet van de Raad, goedgekeurd met gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement, de 
uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Unie worden 
vastgesteld. Dit zou de rol van het Parlement op het gebied van de eigen middelen 
kunnen versterken, ware het niet dat de beperking (in een later stadium door de IGC 
ingevoerd) die het gevolg is van de verwijzing naar de "delegatie" in de wet inzake de 
eigen middelen dit uiterst twijfelachtig maakt. 

5. Voor wat betreft de jaarlijkse begroting moet worden opgemerkt dat de procedure voor de 
vaststelling ervan aanzienlijk is gewijzigd. In het kader van dit document is het 
voldoende om te benadrukken dat het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte 
uitgaven is geschrapt, waardoor de begrotingsbevoegdheden van het Parlement nu 
volledig van toepassing zijn op alle uitgaven, en dat het EP een beslissende stem heeft in 
de gehele begroting: er kan geen begroting worden goedgekeurd zonder zijn 
toestemming, zodat het aspect van "sui generis"-medebeslissing van de 
begrotingsprocedure wordt versterkt. 

6. De procedure stoelt nu op een lezing door elke instelling, waarna, bij ontstentenis van 
overeenstemming, een bemiddelingscomité wordt bijeengeroepen. Indien er binnen dit 
bemiddelingscomité geen overeenstemming wordt bereikt, of indien beide instellingen de 
gemeenschappelijke tekst verwerpen, dient de Commissie een nieuwe ontwerpbegroting 
in (zo nodig wordt het stelstel van voorlopige twaalfden toegepast); hetzelfde gebeurt 
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indien alleen het EP de gemeenschappelijke tekst verwerpt met een meerderheid van zijn 
leden. Indien alleen de Raad de gemeenschappelijke tekst verwerpt, kan het Parlement 
zijn amendementen van de eerste lezing bevestigen, met een meerderheid van zijn leden 
en drievijfde van de uitgebrachte stemmen. Indien de vereiste meerderheid echter niet 
wordt gehaald, wordt de gemeenschappelijke tekst bevestigd voor de betreffende 
begrotingslijn. 

7. Op het niveau van de financiële vooruitzichten zijn de wijzigingen aanzienlijk. 

 7.1. Ten eerste wordt met de Grondwet het concept ingevoerd van het meerjarig 
financieel kader (MFK), dat overeenkomt met het concept van de financiële 
vooruitzichten, als juridische categorie voorzien in en geregeld door de Grondwet. Tot nu 
toe was dit concept niet in de Verdragen vastgelegd, maar werd het gecreëerd door 
middel van een Interinstitutioneel Akkoord. Overeenkomstig de Grondwet wordt het 
vastgesteld bij wet van de Raad, met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring van het 
Parlement (met een meerderheid van zijn leden). Er is voorzien in een 
"overbruggingsclausule" om de Europese Raad in staat te stellen met eenparigheid van 
stemmen te besluiten dat het MFK in de toekomst vastgesteld zal worden met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen (artikel I-55, lid 2). 

 In artikel III-402, lid 5 van de Grondwet wordt het volgende bepaald: "Tijdens de gehele 
procedure die leidt tot vaststelling van het financieel kader, nemen het Europees  
Parlement, de Raad en de Commissie alle maatregelen die nodig zijn om de procedure tot 
een goed einde te brengen". Hiermee wordt in zekere zin gewaarborgd dat de rol van het 
Parlement bij de procedure van goedkeuring van de MFK-wet niet beperkt blijft tot het 
spelen van een passieve rol, bestaand uit niet meer dan goedkeuren of verwerpen van het 
standpunt van de Raad aan het einde van de procedure. 

 7.2. In artikel I-55 wordt bepaald dat "het meerjarig financieel kader beoogt een 
ordelijke ontwikkeling van de uitgaven van de Unie te waarborgen binnen de grenzen van 
haar eigen middelen". Dit betekent dat zwart op wit het beginsel wordt erkend dat de 
financiële vooruitzichten (in feite het MFK) binnen de grenzen moeten blijven die zijn 
vastgesteld in de wet inzake de eigen middelen (vastgesteld met een wet die is 
goedgekeurd en in werking gesteld door middel van een formelere procedure). 

 7.3. Met betrekking tot de inhoud van het MFK bepaalt de Grondwet: "In het kader 
worden overeenkomstig artikel III-402 de jaarlijkse maximumbedragen aan kredieten 
voor vastleggingen per uitgaven-categorie vastgesteld" (Art I-55, lid 1). In artikel III-402 
wordt dit nogmaals bevestigd, en wordt toegevoegd dat in het MFK tevens "het jaarlijkse 
maximumbedrag van de kredieten voor betalingen" wordt vastgesteld. Ook wordt in dit 
artikel bepaald dat de uitgavencategorieën "gering in aantal" zullen zijn, en zullen 
"corresponderen met de grote beleidsdomeinen van de Unie". 

 7.4. In lid 3 van artikel III-402 wordt bepaald: "Het financieel kader omvat alle 
andere bepalingen die dienstig zijn voor het goede verloop van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure". Dit betekent dat de wet inzake het MFK niet alleen de huidige 
financiële vooruitzichten zal bevatten, maar ook de bepalingen die momenteel deel 
uitmaken van deel II van het IIA over de begrotingsdiscipline, alsmede andere regels die 
de instellingen met het oog op dat doel relevant achten. Dit sluit echter niet de 
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mogelijkheid uit om een nieuw IIA goed te keuren om de bepalingen in het MFK aan te 
vullen. 

 7.5. Met betrekking tot de duur van het MFK wordt in de Grondwet bepaald: "1. 
Het meerjarig financieel kader wordt vastgesteld voor een periode van ten minste vijf 
jaar". De Conventie heeft uitvoerig gedebatteerd over de mogelijkheid om het MFK te 
laten samenvallen met het mandaat van zowel het EP als de Commissie, maar kwam tot 
de slotsom dat dit in de praktijk onmogelijk valt te waarborgen. De uiteindelijk gekozen 
oplossing vraagt om een zekere mate van flexibiliteit. Indien de periode van 5 jaar wordt 
bevestigd, kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het Parlement het MFK kan aannemen voor 
een periode die begint in het jaar van de Europese verkiezingen +1 en die eindigt in het 
jaar na de volgende verkiezingen. Op deze manier zou elk Parlement verantwoordelijk 
zijn voor de goedkeuring van een MFK dat het grootste deel van zijn mandaat van kracht 
blijft. Hiermee zou het MFK de financiële vertaling van een "beleidskader voor de 
wetgever" kunnen worden, waarvoor tijdens de Conventie door sommigen werd gepleit. 
Er zij op gewezen dat het vorige Parlement (resolutie-Wynn) een duur van 5 jaar 
voorstelde. 

 7.6. In artikel I-55, lid 3 wordt bepaald: "In de jaarlijkse begroting van de Unie 
wordt het meerjarig financieel kader in acht genomen". Om te waarborgen dat de Unie 
een vastgestelde begroting heeft, ook al is het MFK verstreken, wordt in artikel III-402, 
lid 4 van de Grondwet het volgende bepaald: "Indien de Europese wet van de Raad tot 
bepaling van een nieuw financieel kader nog niet is vastgesteld wanneer het voorgaand 
financieel kader verstrijkt, blijven de maximumbedragen en de overige bepalingen 
betreffende het laatste jaar van het voorgaand financieel kader van  toepassing totdat 
deze wet is vastgesteld". 

 Het eerste jaar moet worden beschouwd als uitzonderlijk overgangsjaar en indien het 
MFK niet van kracht is, wordt de begroting door de twee takken van de 
begrotingsautoriteit vastgesteld door middel van de nieuwe procedure gebaseerd op de 
oude financiële vooruitzichten. De vorige begroting wordt niet overgenomen. In dit 
verband kan een nieuw IIA worden voorzien om de procedure voor het eerste jaar vast te 
stellen. 

 7.7. De specifieke vragen die in dit document aan de orde moeten komen zijn: 

a) Wat gebeurt er bij de inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet? 

 De Commissie moet een voorstel indienen op basis van artikel III-402, dat in het ideale 
geval wordt goedgekeurd door de begrotingsautoriteit voor het begin van de volgende 
jaarlijkse procedure. Zelfs als akkoord wordt gesloten over de nieuwe financiële 
vooruitzichten vóór de inwerkingtreding van de Grondwet, is een IIA een besluit van 
andere juridische aard dan een wet. Daarom moet de Commissie een voorstel indienen 
voor een wet tot vaststelling van het MFK, ook al weerspiegelt de inhoud daarvan slechts 
het akkoord dat is gesloten inzake de financiële vooruitzichten. 

b) Kan een eventueel IIA, met daarin de financiële vooruitzicht die op dat moment 
gelden, worden beschouwd als gelijkwaardig aan het MFK wanneer het gaat om de 
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goedkeuring van de jaarlijkse begroting? Wat gebeurt er als er voor die tijd geen 
akkoord wordt gesloten? 

 Uitgesloten kan worden dat de laatste financiële vooruitzichten beschouwd worden als 
het vorige MFK als bedoeld in artikel III-402, lid 41. 

7.8. Er rekening mee houdend dat deze vragen nog niet uitgebreid in juridische termen zijn 
besproken en nogal controversieel kunnen zijn, lijkt het redelijk het probleem te schetsen 
door twee verschillende mogelijkheden aan te geven: 

 A) Een akkoord over de nieuwe financiële vooruitzichten wordt bereikt voordat de 
Grondwet in werking treedt: 

 Aangezien in artikel IV-438, lid 3 van het Verdrag voor een Grondwet wordt bepaald: 
"De overige onderdelen van het op de datum van inwerkingtreding van dit verdrag 
bestaande acquis van de Gemeenschap en van de Unie, met name de interinstitutionele 
akkoorden, de besluiten en akkoorden …blijven eveneens gehandhaafd zolang zij niet zijn 
ingetrokken of gewijzigd", lijkt het redelijk ervan uit te gaan dat het IIA met de nieuwe 
financiële vooruitzichten voorlopig een voldoende kader zouden kunnen vormen voor de 
vaststelling van de jaarlijkse begroting, totdat een wet met het MFK wordt goedgekeurd 
overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet; 

 Zodra de Grondwet in werking treedt, moet de Commissie de procedures starten en 
voorstellen doen voor de nieuwe Europese wet, waarbij een en ander zelfs beperkt zou 
kunnen blijven tot een formele goedkeuring van de inhoud van de recentelijk vastgestelde 
financiële vooruitzichten als wet. 

 B) Indien een akkoord over de nieuwe financiële vooruitzichten niet is bereikt (en indien 
het huidige IIA is opgezegd) voor de inwerkingtreding van de Grondwet, is de procedure 
van artikel I-55 en III-402 van de Grondwet van toepassing met het oog op de 
goedkeuring van de Europese wet tot vaststelling van MFK, binnen de grenzen van de 
eigen middelen. De begroting wordt dan vastgesteld op jaarbasis (eventueel door middel 
van een tijdelijk Interinstitutioneel Akkoord). 

                                                 
1 In een zeker stadium van de IGC was er sprake van de invoering van een clausule in artikel III-402 die inhield 
dat de vorige financiële vooruitzichten beschouwd zouden worden als het vorige MKF als bedoeld in artikel III-
402, lid 4. Dit werd echter verworpen, en uiteindelijk was het enige wat hiervan overbleef Verklaring 26 ad 
artikel III-402, lid 4, goedgekeurd door de IGC, waarin het volgende staat: 
"In artikel III-402, lid 4, is bepaald dat indien de Europese wet van de Raad tot bepaling van een nieuw 
financieel kader nog niet is vastgesteld wanneer het voorgaand financieel kader verstrijkt, de maximumbedragen 
en de overige bepalingen betreffende het laatste jaar van het voorgaand financieel kader van toepassing blijven 
totdat deze wet is vastgesteld. De Conferentie verklaart dat indien eind 2006 nog geen Europese wet van de 
Raad tot bepaling van een nieuw financieel kader is vastgesteld en in de gevallen waarin het Verdrag inzake de 
toetreding van 16 april 2003 voor de toewijzing van kredieten aan de nieuwe lidstaten voorziet in een periode 
van geleidelijke invoering die in 2006 afloopt, de toewijzing van kredieten vanaf 2007 wordt vastgesteld op basis 
van dezelfde criteria voor alle lidstaten." 
In ieder geval zij er op gewezen dat een door de IGC goedgekeurde verklaring alleen verbindend is voor 
lidstaten die deze ondertekenen (in politiek opzicht, verklaringen zijn namelijk niet juridisch verbindend), maar 
geen juridisch voorschrift kan vormen dat op enige wijze het gebruik kan beperken van de bevoegdheden die het 
Parlement zijn toebedeeld krachtens het Verdrag voor een Grondwet. 
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Conclusies 

8. Volgens deze gang van zaken zouden zich geen overgangsproblemen van betekenis 
hoeven voordoen, indien de nieuwe financiële vooruitzichten worden goedgekeurd voor 
de inwerkingtreding van de Grondwet. Zo nodig kunnen de instellingen de nieuwe 
financiële vooruitzichten eenvoudig "omzetten" in het eerste MFK, door het formeel goed 
te keuren als de wet tot vaststelling van het MFK. Opgemerkt moet echter worden dat 
zodra het stelsel van interinstitutionele akkoorden wordt vervangen door een wet tot 
vaststelling van het MFK, de instellingen niet langer de door hen vastgestelde financiële 
vooruitzichten kunnen opzeggen. Bovendien zullen de plafonds en andere bepalingen van 
het jaar daarvoor van het vorige MFK in ieder geval worden verlengd, totdat een nieuw 
MFK is vastgesteld. 

9. Indien geen akkoord wordt bereikt voordat de Grondwet in werking treedt, zal de 
Commissie niettemin een voorstel moeten indienen voor de Europese wet tot vaststelling 
van het MFK. 

10. Voor wat betreft de jaarlijkse begroting moet de procedure van artikel III-404 worden 
toegepast bij ontstentenis van een MFK, eventueel met een ad-hoc Interinstitutioneel 
Akkoord, om de procedure tijdens de overgangsperiode te bepalen. De rapporteur 
herinnert eraan dat in het geval van het niet kunnen bereiken van overeenstemming, 
artikel III-405 voorziet in de toepassing van het mechanisme van voorlopige twaalfden. 

11. De rapporteur wenst te benadrukken dat de resultaten van de lopende onderhandelingen 
in ieder geval van grote invloed zullen zijn op de eerste Europese wet tot vaststelling van 
het MFK: 

 - ofwel zullen ze het nieuwe MFK vormen, 
 - ofwel zullen ze dienen als grondslag voor de onderhandelingen voer het nieuwe MFK. 

 De toekomstige betrekkingen tussen de instellingen zullen worden beïnvloed door de 
resultaten van de lopende onderhandelingen over de volgende financiële vooruitzichten. 

 Een bescheiden akkoord over de financiële vooruitzichten na 2006 zal zeker van invloed 
zijn op de eerste Europese wet. 

 Indien de volgende financiële vooruitzichten ongunstig zijn voor het Europees Parlement, 
zullen ze dit blijven in het kader van de Grondwet. 
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