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INLEIDING

De Commissie constitutionele zaken is door de voorzitter verzocht om interpretatie van artikel 
162, lid 2 van het intern Reglement: geheime stemming. De vraag die gesteld werd, is of het 
verzoek om zich over bepaalde elementen van een tekst via geheime stemming uit te spreken, 
automatisch tot een geheime stemming leidt dan wel of er daarentegen voor de voorzitter 
en/of de instelling nog ruimte is voor overweging.

Aangezien het Reglement in een dergelijk geval de bevoegde commissie de keuze geeft tussen 
een interpretatie en een voorstel tot wijziging van het Reglement, stelt uw rapporteur voor om 
de kwestie in een ruimere context te bekijken en legt hij de leden eerst een werkdocument 
voor over de geheime stemming in de parlementen van de lidstaten.

Voor verkiezingen wordt in de parlementen van de meeste lidstaten geheime stemming 
zonder discussie toegestaan en toegepast.
Voor stemming over voorstellen zijn de statuten en reglementen van orde minder eenduidig.
Geheime stemming is dan juridisch en politiek omstreden.

Hieronder worden eerst de huidige opvattingen weergegeven zoals die blijken uit de 
Duitstalige vakliteratuur, waar dit onderwerp tot hier toe het meest intensief is behandeld.
In deel II worden de regelingen beschreven die in de afzonderlijke lidstaten bestaan.

I. Huidige opvattingen

Argumenten voor geheime stemmingen

Dankzij geheime stemming kunnen de afgevaardigden zich aan de dwang van hun fractie 
onttrekken.

Ter verdediging van deze opvatting wordt onder andere aangevoerd dat geheime stemming op 
zijn minst in uitzonderingsgevallen nodig is "opdat de afgevaardigden zouden kunnen 
weerstaan aan de druk van belanghebbenden, de druk van de straat en vooral de fractiedwang 
en zo een objectieve beslissing kunnen nemen in overeenstemming met hun geweten"1.

De afgevaardigde moet, net als de kiezer die hem gekozen heeft, zijn beslissing vrij kunnen 
nemen.

Wanneer de kiezer gaat kiezen, doet hij dat ook niet als particulier; hij handelt, aangezien niet 
iedereen stemt of stemgerechtigd is, met een publieke verantwoordelijkheid en laat zich bij 
zijn beslissing door het algemeen belang leiden.

Geheime stemmingen zijn een garantie voor het behoud van het vrije mandaat.

Het zijn eerder de geheime stemmingen die een van de fractiemening afwijkende stem 

  
1 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, losbladige commentaar, deel 2, Bad Homburg, aantekening 4 bij 
artikel 88.
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mogelijk maken. Enkel geheime stemmingen garanderen een beslissing die in 
overeenstemming is met het geweten, zodat het resultaat de echte overtuiging van diegenen 
die eraan hebben deelgenomen, weerspiegelt1.
Net zoals de geheime stemming bij de verkiezing van afgevaardigden onontbeerlijk is voor de 
democratie, is geheime stemming in het parlement een garantie voor het behoud van het vrije 
mandaat2.

Het stemgedrag valt niet onder het beginsel van openbaarheid.

Waar het in de plenaire vergadering van het "praatparlement" om gaat, is de openbaarheid van 
woord en weerwoord, niet om de openbaarmaking van het stem- en kiesgedrag van de 
afgevaardigden. De openbaarheid van vergadering vereist de mogelijkheid tot vrije toegang 
voor iedereen, maar niet speciale waarnemingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld bij een
stemming: welke afgevaardigde stemt hoe3?

Geheime stemmingen zijn het resultaat van de dagelijkse parlementaire gang van zaken.

Ook al zijn geheime stemmingen misschien niet wenselijk voor een ideale parlementaire 
verstandhouding, ze zijn wel het resultaat van de dagelijkse parlementaire gang van zaken.

Argumenten tegen geheime stemmingen

Openbare stemming beantwoordt aan het wezen van de parlementaire democratie.

Ook al is de afgevaardigde enkel door zijn geweten gebonden, toch blijft hij "afgevaardigde"; 
de kiezer moet in staat zijn de stellingname en houdingen te kennen van diegenen die door 
hem zijn gekozen.

Het democratiebeginsel vereist dat alle beleidsmakers door het volk kunnen worden 
gecontroleerd.

Het is slechts om redenen van praktische haalbaarheid dat de vorm van een representatieve 
democratie als noodzakelijke vervanging van de zuivere democratie is gekozen omdat directe 
democratie in een grote staat onmogelijk is wegens de complexiteit van de zaken waarover 
politieke beslissingen moeten worden genomen, wat maakt dat een geheime 
mandaatuitoefening principieel onverenigbaar is met de idee van democratie4.

Voor de burger is de houding van een afgevaardigde vaak enkel door diens stemgedrag 
duidelijk.

In parlementen is het vaak zo dat veel wordt gepraat zonder iets te zeggen, zodat voor de 
burger de houding van afgevaardigden vaak enkel door hun stemgedrag duidelijk wordt.

  
1 Röper, Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen, Berlijn 1998, blz. 126.
2 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, deel I, München 1984, blz. 1077.
3 Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, Berlijn 1964, aantekening IV 4 a)-e) en 5 bij artikel 42 van de 
Duitse grondwet.
4 Buschmann/Ostendorf, Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?, Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1977, blz. 155.
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Het juiste ideaal is dat van een afgevaardigde die voor zijn overtuiging opkomt.

De afgevaardigde "die enkel gebonden is door zijn geweten" is geen "stiekemerd en 
meeloper", maar iemand die - waar nodig - voor zijn overtuigingen opkomt en bereid is de 
politieke consequenties daarvan te dragen1.

De fractiedwang kan door geheime stemmingen mogelijk zelfs worden ondersteund.

Het is ook niet zeker of het voorgestelde middel inderdaad aan het nagestreefde doel 
beantwoordt. De fractiedwang kan immers zo sterk zijn dat de geheime stemming net het 
middel wordt dat de afgevaardigden gebruiken om zich naar de fractiedwang te kunnen 
voegen zonder tegelijk het gevaar te lopen zich aan de buitenwereld te moeten blootgeven2.

In tegenstelling tot de kiezer handelt de afgevaardigde als verantwoordelijke 
vertegenwoordiger van het volk.

Ook de vergelijking met de oorspronkelijke verkiezingen is niet aanvaardbaar als argument 
tegen een openbare stemming. De kiezer is aan niemand verantwoording verschuldigd, tenzij 
aan zichzelf. Hij oefent zijn oorspronkelijke, niet-afgeleide rechten van staatsburger uit. De op 
eenieder rustende politieke verantwoordelijkheid voor de gemeenschap door solidair handelen 
kan niet met de verantwoordelijkheid van een gekozen volksvertegenwoordiger worden 
gelijkgesteld3.

II. De regelingen terzake in de lidstaten

Van de twintig parlementen van de lidstaten die hebben geantwoord op een enquête die op 
vraag van het secretariaat van de Commissie constitutionele zaken door het "European Centre 
for Parliamentary Research and Documentation" (ECPRD) werd uitgevoerd, beschikken er 
tien over de mogelijkheid van een geheime stemming in andere gevallen dan beslissingen met 
betrekking tot personen zoals verkiezingen, benoemingen enz., namelijk Oostenrijk, België, 
de Tsjechische Republiek, Hongarije, Italië, Letland, Slowakije, Slovenië en Spanje. De 
parlementen van de tien andere lidstaten daarentegen kunnen in dergelijke gevallen niet van 
een geheime stemming gebruikmaken, namelijk Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Litouwen, Polen, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië, Schotland en Wales.

(Er kon geen informatie worden gevonden over Ierland, Cyprus, Luxemburg, Malta en 
Nederland.)

België

In België moeten de door de kamers uit te voeren benoemingen en voordrachten via geheime 

  
1 Buschmann/Ostendorf, ibidem.
2 Leibholz, Parteienstaat und Repräsentative Demokratie, Deutsches Verwaltungsblatt 1951, blz. 1 (7).
3 Buschmann/Ostendorf, ibidem.
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stemming gebeuren.
De Kamer en de Senaat van België gaan ook in andere gevallen tot geheime stemming over:
voor de goedkeuring van naturalisaties door de Kamer en voor voorstellen van de Senaat tot 
uitsluiting van een lid van een commissie dat de geheimhouding zou hebben geschonden die 
in commissies in acht moeten worden genomen.

Tsjechische Republiek

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt geheime stemming voor verkiezingen 
gebruikt, en (ook) in andere gevallen die door speciale wetgeving worden vastgesteld of 
wanneer de Kamer van Volksvertegenwoordigers daartoe besluit.
In de Senaat wordt de geheime stemming voor verkiezingen gebruikt. In andere gevallen kan 
de Senaat ook via wetten en besluiten bepalen wanneer tot geheime stemming wordt 
overgegaan.

Denemarken

De vergaderingen van de Folketing zijn openbaar. De voorzitter, een minimumaantal leden 
zoals door het reglement van orde vereist, of een minister hebben echter het recht om te 
vragen dat alle onbevoegde personen worden verwijderd, waarna zonder discussie wordt 
beslist of de zaak in openbare of geheime zitting zal worden besproken. Het beginsel van 
openbare vergadering impliceert dat stemmingen (ook stemmingen over zaken die in geheime 
zitting worden besproken) niet geheim kunnen zijn. (Er werd gemeld dat de laatste geheime 
zitting in 1924 plaatsvond.)

Duitsland

De geheime stemming bestaat in de Bundestag enkel voor verkiezingen (regel 49 van het 
reglement van orde). Het reglement van orde van de Bundesrat voorziet niet in geheime 
stemming.

Estland

De geheime stemming bestaat in de Riigikogu enkel voor verkiezingen en benoemingen in 
een ambt.

Griekenland

Geheime stemming wordt voor verkiezingen toegepast en om al dan niet toestemming te 
geven voor de strafrechtelijke vervolging van afgevaardigden.

Spanje

De stemming is geheim indien daarom door vijftig senatoren in een plenaire vergadering of 
door eenderde van de leden van een commissie wordt verzocht.

Frankrijk
Geheime stemming wordt voor persoonlijke benoemingen (verkiezing van de voorzitters van 
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de kamers en het presidium) toegepast.

Italië

Het reglement van orde van zowel de Kamer van Volksvertegenwoordigers als de Senaat 
laat geheime stemming enkel toe voor stemming over personen en over wijzigingen aan dat 
reglement. In algemenere zin kan om een geheime stemming worden verzocht als het gaat om 
fundamentele rechten en vrijheden die in de grondwet zijn vastgelegd, terwijl de Senaat dit tot 
de rechten van het gezin en van de persoon kan uitbreiden.

Letland

De stemming tijdens de vergadering van de Saeima is openbaar. Tien of meer leden van de 
Saeima kunnen een voorstel tot geheime stemming indienen. De stemming over een motie 
van vertrouwen of wantrouwen met betrekking tot de regering, de premier, een vice-premier, 
een minister of een staatssecretaris moet openbaar zijn.

Litouwen

Over zaken die tijdens vergaderingen van de Seimas worden besproken, wordt openbaar 
gestemd, behalve over zaken met betrekking tot verkiezingen; over moties van wantrouwen in 
een ambtenaar van de Seimas of het ontslag van een door de Seimas benoemd hoofd van een 
staatsinstelling, alsook over de formulering van de beschuldiging tijdens 
impeachmentprocedures wordt uitsluitend in geheime stemming uitspraak gedaan. Bij besluit 
van de Seimas kan ook voor andere persoonlijke zaken tot geheime stemming worden 
overgegaan.

Hongarije

Het parlement beslist - op de in de grondwet, een wet of het reglement van orde vastgelegde 
uitzonderingen na - over alle aangelegenheden in openbare stemming. In de gevallen die in de 
grondwet, een andere wet of het reglement van orde zijn vastgelegd, is de stemming geheim.

Oostenrijk

De Nationalrat kan besluiten om tot een geheime stemming over te gaan tenzij 20 leden om 
een hoofdelijke stemming verzoeken. De Bundesrat kan eveneens tot een geheime stemming 
overgaan tenzij op verzoek van vijf leden of op bevel van de voorzitter een hoofdelijke 
stemming moet worden gehouden.

Polen

Krachtens het reglement van orde van de Sejm is de stemming in de Sejm openbaar. In de 
Senaat worden geheime stemmingen gehouden over persoonlijke zaken.

Portugal

De stemming is geheim in het geval van verkiezingen en van beslissingen waarvoor het 
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reglement van orde of het ledenstatuut een dergelijke stemming vereist. Meer bepaald:
- voor een beslissing in plenaire vergadering over het mandaat van een lid dat wordt betwist 
of in twijfel getrokken;
- indien een strafrechtelijke procedure tegen een lid van de regering wordt aangespannen, zal 
het parlement via geheime stemming beslissen of hij/zij moet worden geschorst.

Slovenië

De Nationale Vergadering kan over de toepassing van geheime stemming beslissen, behalve 
in de gevallen waar openbare stemming in de grondwet, een statuut of een reglement van orde 
is vastgelegd. Geheime stemming kan ook worden voorgesteld in gevallen als impeachment 
van de voorzitter of een motie van vertrouwen in de regering.
De Nationale Raad gaat tot geheime stemming over voor de verkiezing van de voorzitter en 
de vice-voorzitter en waar dat op voorstel van de voorzitter door een meerderheid van de 
aanwezige leden van de Nationale Raad of minstens acht leden van één belangengroep wordt 
voorgeschreven.

Slowakije

De stemming is geheim in de gevallen die in de grondwet (artikelen 89, 90 en 92 betreffende 
verkiezingen) of in een wet zijn vastgelegd, bij de verkiezing of het ontslag van ambtenaren, 
of wanneer de Nationale Raad zonder debat daartoe besluit.

Finland

De geheime stemming bestaat in de Eduskunta enkel voor verkiezingen.

Zweden

De geheime stemming bestaat in de Riksdag enkel voor verkiezingen.

Verenigd Koninkrijk

Het reglement van orde voorziet in geen van beide huizen van het parlement in een geheime 
stemming.
In het Lagerhuis is niet in geheime stemmingen voorzien, behalve voor de verkiezing van de 
voorzitter van het Lagerhuis wanneer er meer dan een kandidaat is.
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