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INLEIDING

De Voorzitter heeft de Commissie constitutionele zaken verzocht om interpretatie van 
artikel 162, lid 2 van het Reglement: geheime stemming. De vraag is of een verzoek om zich 
over bepaalde aspecten 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 
enige speelruimte in de discretionaire bevoegdheid is.

Aangezien het Reglement de bevoegde commissie in zulke gevallen de keuze geeft tussen een 
interpretatie en een voorstel tot wijziging van het Reglement, heeft uw rapporteur de leden eerst 
een werkdocument over geheime stemming in de parlementen van de lidstaten (PE 355.714 van 
5.4.2005) voorgelegd.

In het document wordt in eerste instantie het standpunt in dezen blijkens de Duitstalige 
vakliteratuur weergegeven, aangezien daar tot dusverre het diepst op dit onderwerp is ingegaan.

In deel II wordt in het kort de situatie in de verschillende lidstaten beschreven.

Van de twintig parlementen van de lidstaten die hebben gereageerd op een op verzoek van het 
secretariaat van de Commissie constitutionele zaken door het Europees Centrum voor 
Parlementair Onderzoek en Documentatie (ECPOD) gehouden enquête, hebben er negen de 
mogelijkheid tot geheime stemming - besluiten betreffende personen zoals verkiezingen, 
benoemingen, enz. buiten beschouwing gelaten - te weten Oostenrijk, België, de Tsjechische 
Republiek, Hongarije, Italië, Letland, Slowakije, Slovenië en Spanje.

Daarentegen kunnen de parlementen van elf andere lidstaten onder soortgelijke omstandigheden 
geen gebruik maken van de mogelijkheid van geheime stemming, te weten Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Litouwen, Polen, Portugal, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Schotland en Wales.

Geen enkele informatie is ontvangen over de situatie in Ierland, Cyprus, Luxemburg, Malta en 
Nederland.



DT\568543NL.doc 3/6 PE 357.948v02-00

NL

I. Het ontstaan van artikel 162, lid 2 van het Reglement  

Tot en met het Reglement van 1973 is de situatie als volgt:

"Bij benoemingen is de stemming geheim.

Voor de uitslag tellen alleen mee de stembriefjes waarop de namen voorkomen van personen die 
kandidaat zijn gesteld.

Vanaf het Reglement van januari 1974 t/m het Reglement van november 1979 geldt de volgende 
bepaling:

"Onverminderd de toepassing van artikel 7, lid 1, artikel 37, lid 2 en artikel 41, lid 5, tweede 
alinea, is bij benoemingen de stemming geheim.

Voor de uitslag tellen alleen mee de stembriefjes waarop de namen voorkomen van personen die 
kandidaat zijn gesteld."

Pas na de aanneming van het verslag Luster in 1981 worden talrijke wijzigingen aangebracht, 
wordt het artikel opgesplitst in vijf leden en krijgt het geleidelijkaan zijn huidige vorm:

"1. Onverminderd de toepassing van artikel 12, lid 1, artikel 92, lid 1, en artikel 98, lid 2, 
tweede alinea is bij benoemingen de stemming geheim. Alleen de stembriefjes waarop de namen 
voorkomen van  leden die kandidaat zijn gesteld, tellen mee voor de uitslag.

2. Een geheime stemming kan ook plaatsvinden indien minstens een vijfde van het feitelijk aantal 
leden van het Parlement hierom verzoekt.  Een dergelijk verzoek moet vóór de opening van de 
stemming worden gedaan.

3. Een verzoek om geheime stemming heeft voorrang boven een verzoek om hoofdelijke 
stemming.

4. Bij geheime stemmingen wordt de telling van de stemmen verricht door vier bij loting onder 
de leden aangewezen stemopnemers.

5. Bij stemmingen ingevolge lid 1 mogen de kandidaten niet als stemopnemer optreden."

Vanwaar de kwalitatieve "sprong" van een tekst die oorspronkelijk uitsluitend voor 
benoemingen was bedoeld,  naar de huidige tekst van het Reglement die als volgt luidt: Een
geheime stemming kan ook plaatsvinden... ?

Op 23 september 1980 wordt in het kader van het ontwerpverslag Luster met een terloopse 
opmerking van mevrouw Bonino een toelichting gegeven op de strekking van het voorstel tot 
wijziging van ex-artikel 35, lid 10 van het Reglement.

Op 26 en 28 november 1980 wordt de toelichting van mevrouw Bonino in het kader van het 
verslag Luster een amendement dat met 12 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 1 onthouding 
wordt aangenomen. De wijziging wordt in het Reglement opgenomen en in de druk van 4 
december 1980, eerste deel, gepubliceerd als een toevoeging aan artikel 71, toekomstig artikel 
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162. De opmerking van mevrouw Bonino wordt een tweede alinea van het oude artikel 71, het 
huidige artikel 162 en is bedoeld om de belangen van minderheden te beschermen.

II. Voorgeschiedenis

Naar aanleiding van een eerste praktische toepassing ter plenaire vergadering op 7 juli 1981 is de 
toenmalige Commissie Reglement en verzoekschriften blijkbaar door de Voorzitter verzocht een 
interpretatie van deze nieuwe bepaling te geven. Volgens het overzicht van de 
Reglementsproblemen na de algemene herziening van het Reglement dd. 1 september 19821

(enige in de archieven gevonden bron) luidt deze interpretatie als volgt: Een verzoek om 
geheime stemming is geldig, indien het door minstens een vijfde van het feitelijk aantal leden 
van het Parlement is ingediend.  In het licht van de formulering van de desbetreffende bepaling 
moet deze constatering als volgt worden uitgelegd: wanneer het door het Reglement 
voorgeschreven quorum is bereikt, moet de Voorzitter gevolg geven aan het verzoek zonder over 
enige discretionaire bevoegdheid te beschikken.

Pas twintig jaar later doet zich een volgend soortgelijk geval ter plenaire vergadering voor, en 
wel op 12 juni 2002, toen een verzoek om geheime stemming over het vergaderrooster 2003 
werd ingediend. Voorzitter Cox reageerde op dezelfde manier en ging ervan uit dat de woorden 
"Een geheime stemming kan ook plaatsvinden" inhielden dat het verzoek automatisch moest 
worden ingewilligd, wanneer een toereikend aantal leden hierom verzocht".

Bij de stemming op 15 december 2004 over het verslag-Eurlings over de vorderingen van 
Turkije op de weg naar toetreding leidde een nieuw verzoek om geheime stemming tot een 
geanimeerd debat ter plenaire vergadering. Na te hebben verwezen naar het precedent van 2002 
en ten einde het debat te sluiten liet de Voorzitter zich in de volgende bewoordingen uit:

"... We gaan over tot geheime stemming; het is evenwel zaak dat de commissie die bevoegd is 
voor de behandeling van aangelegenheden betreffende het Reglement zich voor toekomstige 
gevallen over deze kwestie buigt ... Ik heb, na zo vele leden en de Juridische Dienst gehoord te 
hebben, de indruk dat we, willen we het Reglement correct interpreteren, tot de gewenste 
geheime stemming moeten overgaan, hetgeen nu gaat gebeuren"2.

III. Opties voor de Commissie constitutionele zaken

III. A. Interpretatie

Volgens de gebruikelijke gang van zaken in de parlementen evenals van rechtswege wordt het 
altijd aan de Voorzitter van een regelmatig gekozen parlement overgelaten te beoordelen of het 
al dan niet wenselijk is over te gaan tot een bepaalde wijze van stemmen.

Deze speelruimte in de discretionaire bevoegdheid zou alleen gebaseerd zijn op het adequaat 
inschatten van een bijzondere situatie.

Zou de mogelijkheid tot geheime stemming voor "tout vote" achteraf  niet contraproductief 
kunnen werken? Wie is verantwoordelijk voor het herstel van eventuele schade als gevolg van 
een dergelijk besluit? De Voorzitter? Het gehele Parlement of een vijfde van de leden van het 

  
1 Document PE 80.301 van 1.9.1982.
2 Volledig verslag der vergaderingen (CRE) van 15.12.2004.
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Parlement dat hierom overeenkomstig het Reglement heeft verzocht? Of allebei? En met welke 
politieke gevolgen? De uitkomst blijft onzeker.

Als eerste conclusie van de interpretatie van artikel 162, lid 2 zou men derhalve kunnen zeggen 
dat de mogelijkheid die de Voorzitter heeft om op verzoek van de leden tot geheime stemming 
over te gaan ("Een geheime stemming kan ook plaatsvinden"):

- enerzijds onlosmakelijk verbonden is met de legitimiteit van Voorzitter van het Parlement;
- anderzijds in strijd is met de aan het functioneren van een regelmatig gekozen parlement eigen 
gang van zaken, zelfs al wordt die mogelijkheid door het Reglement geboden;

Geconfronteerd met deze tweevoudige juridische onverenigbaarheid waarvoor een oplossing 
moet worden gevonden, zij erop gewezen dat aldus een meervoudige interpretatie van het 
Reglement noodzakelijk wordt. Het is de enige uitweg uit deze bijzondere situatie.

Hoe zien de meervoudige oplossingen voor deze situatie eruit?

De situatie is niet eenvoudig en de interpretatiemogelijkheden zijn noch veelvoudig, noch 
rekbaar over een tijdspanne van 24 jaar, toen de toenmalige Voorzitter voor het eerst overging 
tot geheime stemming op basis van hetgeen later artikel 162, lid 2 van het Reglement van het 
Europees Parlement zou worden.

Een meervoudige interpretatie zal het misschien mogelijk maken zijn uit deze impasse te 
geraken.

Als men ermee akkoord gaat dat de Voorzitter de mogelijkheid van enige speelruimte moet 
hebben,  hetgeen men een bijzonder "voorrecht" zou kunnen noemen, dan zou het ook verstandig 
zijn in een controlemogelijkheid te voorzien om er zeker van te zijn dat de keuze van de 
Voorzitter op een zijns inziens belangrijk ogenblik, door een meerderheid van het Parlement 
wordt gesteund.

Stemmen bij meerderheid van stemmen is erkennen dat de "waarheid" bij de meerderheid ligt:
"Stetur sententiae majoris partis" (het standpunt van de meerderheid is doorslaggevend) 
overeenkomstig de parlementaire traditie.

De stelling dat alleen de morele autoriteit van de Voorzitter kan zegevieren over een grote 
meerderheid, past niet in die traditie.

Om die reden behoort de Voorzitter dan ook het Parlement te raadplegen, want alleen het aantal 
al is  doorslaggevend; alleen aan de daadwerkelijke uitspraak van het Parlement kan 
rechtmatigheid worden ontleend.

Volgens de traditie in de parlementen heeft een minderheid die van een mogelijkheid gebruik 
wenst te maken, - tegenover zijn Voorzitter - niet de bevoegdheid druk op de meerderheid uit te 
oefenen. Het Parlement brengt zijn standpunt over aan de Voorzitter. De Voorzitter heeft altijd 
enige speelruimte in zijn discretionaire bevoegdheid om al dan niet tot geheime stemming over 
te gaan.

III. B.  Wijziging
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Indien de combinatie van deze verschillende interpretatiemogelijkheden van artikel 162, lid 2 
niet bevredigend is,  blijven er in laatste instantie nog twee andere alternatieven over:

- ofwel om dit lid anders te formuleren;

Door een herformulering van het tweede lid van artikel 162 zou kunnen worden voorkomen 
dat midden in een debat dat sereniteit vereist, onverwachts een verzoek wordt ingediend dat 
niet per se bedoeld is om een minderheidsstandpunt te verdedigen;

- ofwel om dit lid gewoonweg te schrappen.

IV. Conclusie

Eenmaal in dit stadium aanbeland lijkt het voor de hand liggend dat onze commissie zich 
afvraagt of ter beantwoording van de gestelde vraag een interpretatie toereikend is of of het 
noodzakelijk is overeenkomstig artikel 201, lid 2 van het Reglement een wijziging van de tekst 
van artikel 162, lid 2 voor te stellen.

Mocht met een interpretatie kunnen worden volstaan,  dan doet zij deze overeenkomstig artikel 
201, lid 3 aan de Voorzitter toekomen die het Parlement hiervan in kennis stelt.

De rapporteur herinnert derhalve aan de twee mogelijke interpretaties van artikel 162, lid 2 van 
het Reglement:

- ofwel wordt de Voorzitter van het Parlement de mogelijkheid van enige speelruimte geboden 
die hem in de gelegenheid stelt het verzoek om geheime stemming aan het Parlement voor te 
leggen en vervolgens te beslissen en aldus gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid 
die het Reglement hem verleent;

- ofwel wordt ervan uitgegaan dat het Reglement in zijn huidige vorm de Voorzitter juist 
helemaal geen speelruimte biedt; volgens het Reglement is hij dan verplicht het verzoek in te 
willigen.

De commissie moet een keuze maken tussen beide mogelijkheden. Indien geen van beide 
interpretaties volstaan, moet een wijziging van artikel 162, lid 2 in overweging worden genomen.

Laten we dit document met twee citaten afsluiten. Het eerste citaat is van Sir Winston Churchill:
Verandering is verbetering. Wil men tot perfectie komen, dan is het zaak vaak te veranderen".
Het tweede citaat is van Voltaire "Laten alle mensen zich herinneren dat zij broeders zijn". Met 
betrekking tot het Parlement vormen beide citaten een harmonieuze aanvulling op elkaar om ons 
de verstandigste weg te wijzen.
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