
De Europese verkiezingen: 
Hoe zit dat nu?
Naam: Klas:

So you think
you have no power?
Think again..
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Introductie: verkiezingen in Europa

 
Van 22 tot en met 25 mei 2014 vinden de 
Europese verkiezingen plaats. De inwoners 
van de Europese Unie mogen dan stem-
men voor de nieuwe samenstelling van 
het Europees Parlement. Het Europees 
Parlement is de enige instelling van de EU 
die direct democratisch gekozen wordt 
door de burgers. Door te stemmen hebben 
burgers dus invloed op de besluiten van de 
Europese Unie. In Nederland gaan we op 
donderdag 22 mei 2014 naar de stembus 
en in de meeste andere EU-lidstaten zullen 
de inwoners op zondag 25 mei 2014 gaan 
stemmen. Deze data verschillen omdat er 
in Nederland niet op zondag wordt ge-
stemd, terwijl dit in andere landen juist 
wel gedaan wordt. 

Elke vijf jaar mogen de inwoners van de EU vanaf achttien jaar stemmen voor het Euro-
pees Parlement. Behalve in Oostenrijk, daar mogen jongeren al vanaf hun zestiende naar 
de stembus. In enkele Europese landen, zoals België en Luxemburg, zijn de inwoners ver-
plicht om te gaan stemmen. In Nederland heb je het recht om te stemmen. In deze mo-
dule leer je hoe het zit met de Europese verkiezingen en wat precies het verschil is met 
verkiezingen voor de bestuurslagen in Nederland.

 Zou jij het een goed idee vinden als jongeren in Nederland ook vanaf 16 jaar mogen  
 stemmen? Waarom wel/niet?

 Burgers van de EU mogen dus stemmen voor het Europees Parlement. Mag een    
 Amerikaan die al tien jaar in Nederland woont, maar geen Nederlands paspoort   
 heeft, ook stemmen? Waarom wel/niet?
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 Wat is het verschil tussen stemplicht en stemrecht? 

VRAGEN Hoofdstuk 1: Bestuur

 
Naast de Europese Unie kent Nederland  
nog drie andere bestuurslagen. Dit zijn de  
gemeente, de provincie en het landelijk  
bestuur. 

Inwoners van Nederland mogen ook voor 
deze bestuurslagen bestuurders kiezen.  
De hoogste bestuurder van elke bestuurs- 
laag, wordt echter nooit direct gekozen  
door de burgers van Nederland.  
Bijvoorbeeld, de minister-president van  
Nederland wordt niet direct gekozen  
maar wordt voorgedragen tijdens de  
kabinetsformatie door de partijen die  
meedoen aan deze formatie. In de praktijk  
is het vaak de lijsttrekker van de grootste  
partij maar het kan ook iemand anders zijn.

 Waarom zijn er verschillende bestuurslagen?

VRAGEN
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 VERDIEPING: Beantwoord de volgende vragen over het Europees Parlement:
 In welk jaar is de voorloper van het Europees Parlement opgericht?  
 Hoe heette die instelling?

 
 Sinds wanneer kunnen inwoners van de EU stemmen voor het Europees Parlement?

 
 Hoeveel leden had het Europees Parlement toen er voor het eerst door de inwoners  
 van de EU gestemd kon worden? 
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 Welke landen waren er toen lid van de EU?
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 Vul in:6

Hoe noem je de functie van de  
hoogste bestuurder?

Wie is de bestuurder van jouw  
gemeente, provincie en land?

Gemeente

Provincie

Nederland

EU Voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy  
(tot november 2014)

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso  
(tot oktober 2014)

Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz  
(tot juni 2014)

VRAGEN

 Vul in: Voor een taak kan meer dan één bestuurslaag  
 verantwoordelijk zijn.
7

Wie gaat er over? Gemeente Provincie Nederland EU

Inzameling van huisvuil

Spoorwegverbindingen

Telecommunicatie

Parkeerterreinen in de wijk

Organisatie van streekvervoer

Etikettering van producten

Bestrijding van terrorisme

Ondersteuning van armen

Aanwezigheid van recreatieve 
voorzieningen 

Subsidies voor boeren

Thuiszorg

Nationale begroting

Beltarieven
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VRAGEN

 Noem vijf Nederlandse politieke partijen die op nationaal niveau actief zijn.  
 Bij welke politieke stroming/kleur horen deze partijen? 
8

1.
2.
3.
4.
5.

VRAGEN

9 Ook worden partijen vaak ingedeeld in links en rechts aan de ene kant, en  
 progressief en conservatief aan de andere kant. Dit kan worden weergegeven in   
 een schema zoals op de volgende pagina staat afgebeeld. Hieronder staan een  
 aantal kenmerken van links, rechts, progressief en conservatief:

 LINKS  RECHTS
 Streven naar gelijkheid Streven naar individuele vrijheid
	 	 	 	 Meer	particuliere	bedrijven
	 Actieve	overheid	 Kleine	overheid

 PROGRESSIEF CONSERVATIEF
 Vooruitstrevend	 Behoudend
	 Culturele	vrijheid		 Belang	aan	de	eigen	cultuur	en	identiteit
	 Gelijke	kansen	voor	iedereen	in	de	samenleving	 Gelijke	normen	en	waarden	in	de	samenleving

 Bekijk nog eens de bij vraag 8 gekozen politieke partijen. Worden deze partijen  
 ingedeeld bij links, midden of rechts? En bij progressief of  conservatief?

1.
2.
3.
4.
5.

Politieke partijen
Inwoners kunnen stemmen op verkiesbare leden van 
politieke partijen. Dit gebeurt op alle bestuursniveaus. 
Elke politieke partij maakt een partijprogramma. Hierin 
staat wat de partij de komende jaren zou willen veran-
deren of wat zij juist wil behouden.  
 
Elke partij heeft ideeën, principes en idealen over de 
samenleving. Deze idealen verschillen per politieke par-
tij. Verschillende idealen en principes worden ook wel 
politieke stromingen of politieke kleuren genoemd. Zo 
zijn er socialistische, liberale, groene, conservatieve en 
christendemocratische partijen. Aan de hand van hun 
partijprogramma´s kun jij kiezen welke politieke partij 
het best bij je past.
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 VERDIEPING: Probeer de door jou in vraag 8 gekozen politieke partijen te  
 plaatsen in het schema hieronder. Je kunt op internet je antwoord controleren  
 door te zoeken op schema politieke partijen. Zoals je zult zien zijn er kleine ver- 
 schillen in de schema’s die je kunt vinden!
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LINKS RECHTS

PROGRESSIEF

CONSERVATIEF

 In het Europees Parlement kunnen nationale politieke partijen zich aansluiten bij  
 een Europese fractie. Zoek op in welke Europese fractie de door jou gekozen   
 politieke partijen zitten.
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 VERDIEPING: Zet de Europese fracties nu in de plenaire zaal van het Europees  
 Parlement. Een tip: de partijen die links zijn, zitten aan de linkerkant van de voor- 
 zitter en andersom zitten de partijen die rechts zijn, rechts van de voorzitter.
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 VERDIEPING: Wie zitten er in het rode en het blauwe vak?13
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  Maak zelf een verkiezingsposter of verkiezingsfilmpje. 14

 VERDIEPING: Breng je stem uit op www.myvote2014.eu en vergelijk  
 jouw stem met die van een van de Nederlandse Europarlementariërs. 
15

VRAGEN

 Wat is de League of Young Voters?16

 Welk onderwerp vind JIJ belangrijk op   
 de website van de League of Young Voters?  
 Deel dit met de andere Europese jongeren  
 via deze site.

17

1110

http://www.myvote2014.eu
http://www.youngvoters.eu/eu
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Hoofdstuk 2: De Europese Unie en haar instellingen

 
De Europese Unie bestaat  
uit 28 landen, die ook wel lidsta-
ten worden genoemd. In totaal 
wonen er ongeveer 500 miljoen 
mensen in de EU. 

Om de EU goed te kunnen 
besturen, is er een aantal 
instellingen opgericht. Op de 
volgende pagina zie je een over-
zicht van de vier belangrijkste 
instellingen voor wetgeving bin-
nen de EU. 
Dit zijn de 
• Europese Raad, 
• de Europese Commissie, 
• de Raad van Ministers 
• en het Europees Parlement.

 Geef een voorbeeld van een probleem dat Nederland beter samen met de andere  
 Europese landen kan oplossen dan alleen. 

VRAGEN

18

Overzicht van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie

• Regeringsleiders van de 
lidstaten

• Bepaalt de algemene 
politieke beleidslijnen en 
prioriteiten

Europese Raad

• Verkiesbaar  
• Wetsvoorstellen kritisch 

bekijken, aanpassen en 
aannemen

• Vaststellen begroting

Europees Parlement

• Dagelijks bestuur  
• Wetsvoorstellen doen
• 28 commissarissen 

Europese Commissie

Raad van Ministers

• Verschillende samenstel-
lingen

• Wetsvoorstellen kritisch 
bekijken, aanpassen en 
aannemen

• Vaststellen begroting

De Europese Raad is de officiële naam voor de bijeenkomst van de 28 staatshoofden 
en regeringsleiders van de EU (een van elke lidstaat). De regeringsleiders bepalen  
de algemene politieke beleidslijnen en bespreken hoe zij willen dat de EU er in de  
toekomst uitziet. Deze beleidslijnen worden ook wel strategieën genoemd. 

De Europese Commissie, die ook wel de Commissie wordt genoemd, is een soort  
regering van de EU. Zij is het dagelijks bestuur en kan als enige instelling wetsvoor-
stellen indienen. 
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Bij het opstellen van wetsvoorstellen houdt de Commissie altijd rekening met de stra-
tegieën van de Europese Raad. De Commissie wordt gevormd door 28 commissarissen 
(een van elke lidstaat). Elke commissaris, ook wel Eurocommissaris genoemd, is ver-
antwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Dit wordt een portefeuille genoemd. 
Voorbeelden van portefeuilles zijn vervoer, milieu, handel en gezondheid. Neelie Kroes 
is de huidige Nederlandse Eurocommissaris. Haar portefeuille is de digitale agenda, 
hierbij moet je denken aan de markt voor internet en mobiele telefonie in de EU. Ver-
derop staat een voorbeeld van een wetsvoorstel dat op dit moment wordt behandeld 
door Neelie Kroes.

Dan is er de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit nationale ministers van alle 
verschillende landen. Een andere naam voor deze instelling is de Raad van Ministers 
of de Raad. De Raad van Ministers kent een wisselende samenstelling. De samenstel-
ling is afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. Als het onderwerp bijvoor-
beeld onderwijs is, komen de ministers van Onderwijs uit alle lidstaten bijeen. Gaat 
het over landbouw? Dan komen de ministers van Landbouw bij elkaar. 

Het Europees Parlement is de enige instelling waarbij je politici direct kan kiezen om 
jou te vertegenwoordigen. De Raad van Ministers en het Europees Parlement hebben 
samen de taak om wetten aan te nemen en kritisch te kijken naar wetsvoorstellen van 
de Europese Commissie. Ook bepaalt het Europees Parlement samen met de Raad van 
Ministers hoeveel geld de Europese Unie mag uitgeven en waar dit geld aan besteed 
wordt. Dit wordt ook wel het begrotingsrecht genoemd.

Samenwerking tussen de instellingen 
Om een voorbeeld te geven van hoe deze instellingen samenwerken gaan we kijken 
hoe een wetsvoorstel tot stand komt en wordt goedgekeurd. Het begint bij de Europe-
se Raad waar de politieke hoofdlijnen worden bepaald. Hier vergaderen de regerings-
leiders van de lidstaten. Die vinden bijvoorbeeld dat er meer moet worden samenge-
werkt om de mogelijkheden te vergroten voor bedrijven om zaken te doen in andere 
lidstaten van de EU. Met deze hoofdlijn gaat elke Eurocommissaris van de Europese 
Commissie bedenken of die op zijn of haar beleidsterrein iets kan bijdragen aan deze 
doelstelling. 

Iedereen kent de sms’jes op je mobiel als je op vakantie gaat en de grens overrijdt  
of het vliegtuig uitstapt: “Vanaf	nu	ben	je	in	het	buitenland	en	betaal	je	extra	om	te	
bellen,	sms’en	en	internetten	met	je	mobiele	telefoon”. 
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De Nederlandse eurocommissaris 
Neelie Kroes wil hier graag verande-
ring in brengen zodat je in de hele 
Europese Unie hetzelfde betaalt als 
in Nederland. Op deze manier wordt 
het gemakkelijker voor bedrijven om 
zaken te doen in andere EU-landen 
omdat ze goedkoop in contact kunnen 
blijven met hun klanten, ook in het 
buitenland. Om dit plan uit te voeren 
maakt Neelie Kroes namens de Euro-
pese Commissie een wetsvoorstel. In 
dit voorstel staat dat de telecomaan-
bieders geen extra kosten in rekening 
mogen brengen voor mensen die 
buiten hun land maar in de Europese 
Unie bellen, sms’en of internetten. 

Daarna wordt dit wetsvoorstel beke-
ken door zowel de Raad (in dit geval 
alle ministers van de lidstaten die 
gaan over telecommunicatie) als het Europees Parlement. Beide instellingen kunnen 
het wetsvoorstel goed- of afkeuren. Beide instellingen hebben ook het recht om het 
voorstel te wijzigen; dit heet het recht van amendement. Soms wordt het wetsvoorstel 
meerdere keren gewijzigd door beide instellingen totdat ze het er allebei mee eens 
zijn. De Raad van Ministers wijzigt de wet in het belang van de nationale regeringen 
van de lidstaten en het Europees Parlement namens alle Europese burgers. 

Zo zou het kunnen zijn dat een meerderheid in het Europees Parlement het voorstel 
van Neelie Kroes te ver vindt gaan en dus wil afwijzen. Een oplossing is om een amen-
dement in te dienen om het wetsvoorstel wel acceptabel te maken. In plaats van de 
extra kosten voor het bellen in het buitenland helemaal af te schaffen zoals in het 
wetsvoorstel staat, kan er een wijziging worden ingediend die stelt dat er een maxi-
mum van bijvoorbeeld 50 cent per gesprek wordt berekend. Het zou kunnen zijn dat 
met dit amendement er nu wel een meerderheid in het Europees Parlement voor het 
wetsvoorstel stemt. Na het amendement gaat de wet naar de Raad die zou kunnen 
vinden dat het maximum bedrag per gesprek 1 euro moet zijn. Uiteindelijk kunnen 
beide partijen het er bijvoorbeeld over eens worden dat er per gesprek 75 cent mag 
worden gevraagd voor het bellen in een andere lidstaat. Met deze nieuwe wet gaan 
beide partijen akkoord en zo wordt de wet ingevoerd in elke lidstaat van de Europese 
Unie.

  VERDIEPING: Zoek uit hoe een wetsvoorstel tot stand komt op het gebied van  
 milieu, transport, landbouw of visserij.  
19
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Hoofdstuk 3: Het Europees Parlement: hoe werkt het?

 
Net als het Nederlandse Par-
lement bestaat het Europees 
Parlement uit vertegenwoor-
digers van verschillende poli-
tieke partijen. Deze vertegen-
woordigers worden leden van 
het Europees Parlement of 
Europarlementariërs genoemd. 
Omdat de EU uit 28 verschil-
lende landen bestaat, zijn er in 
het Europees Parlement ook 28 
verschillende nationaliteiten. 

Burgers stemmen wel gewoon op mensen van hun eigen land. Dus als jij gaat stem-
men, stem je op een kandidaat van een Nederlandse partij van wie jij denkt dat die de 
juiste politieke kleur heeft of omdat die jou heeft overtuigd dat hij of zij jou het beste 
vertegenwoordigt. Deze regel geldt voor elke burger in de EU. Een Duitser stemt dus 
op een kandidaat van een Duitse partij. Een Fransman woonachtig in Frankrijk kan dus 
niet stemmen op een kandidaat van een Britse partij.

Zetels 
In 2014 zijn er in het Europees Parlement 751 zetels. Omdat er grote en kleine landen 
zijn, zijn zetels degressief proportioneel naar bevolkingsaantal verdeeld. Dit betekent 
dat Duitsland, waar 80 miljoen mensen wonen, recht heeft op 96 zetels. En dat Neder-
land, waar 17 miljoen mensen wonen, recht heeft op 26 zetels. De kleine landen van 
de EU, zoals Cyprus, Estland, Luxemburg en Malta, hebben maar 6 zetels. Zo hebben 
alle landen, van groot naar klein, allemaal een bepaald aantal zetels. 

 VERDIEPING: Zoek op hoeveel inwoners Luxemburg heeft. Wat is de verhouding tussen  
 het aantal zetels en het aantal inwoners in Luxemburg en in Duitsland?
20

 VERDIEPING: Vind jij deze verhouding redelijk? Waarom wel/niet?21

Europese partijen
Net zoals er partijen zijn in de Tweede Kamer zijn er fracties in het Europees Parle-
ment. De Europarlementariërs zitten niet als Nederlanders of als Fransen bij elkaar, 
maar bij hun eigen Europese fractie en dus bij hun eigen politieke kleur. Ook in het 
Europees Parlement zijn er bijvoorbeeld liberale, socialistische, christelijke en groene 
fracties net als in de nationale politiek. 

De Europese fracties zijn zo opgebouwd dat bijvoorbeeld alle liberale partijen uit de 
verschillende landen bij elkaar zitten en samen één Europese fractie vormen. Een 
groep van politieke partijen die samen één Europese partij in het Europees Parlement 
vormt, wordt een Europese fractie genoemd. In totaal zijn er in 2013 in het Europees 
Parlement zeven fracties. Een fractie is dus een groep die bestaat uit politieke partijen 
van dezelfde politieke stroming. Naast deze fracties is er in het Europees Parlement 
ook nog een groep niet-fractiegebonden leden. In deze groep zitten Europarlementari-
ers die zich niet willen aansluiten bij  een van de fracties. 

 VERDIEPING: Zoek op welke zeven fracties er zijn. Hoeveel leden hebben deze  
 fracties? Tip: kijk op www.europarl.europa.eu
22
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VRAGEN

...... ...... ......

Werkgelegenheid moet 
bevorderd worden.
Culturele tradities moe-
ten we behouden. 
Turkije mag geen lid 
worden van de EU.

 Zitten er ook Nederlandse Europarlementariërs in de groep Niet-Ingeschrevenen?  
 Zo ja, welke Europarlementariërs? 
23

 VERDIEPING: Wie vindt wat? Kies drie Europese fracties en geef ze alle drie een  
 plaatsje op een van de stippellijnen. Zijn deze fracties het eens of oneens met de  
 standpunten? Tip: kijk op www.myvote2014.eu

24

 VERDIEPING: Stel jij wilt een eigen fractie in het Europees Parlement oprichten.  
 Aan welke eisen moet je voldoen? Denk hierbij aan het aantal Europarlementariërs   
 en het aantal lidstaten.

Kortom, een Europarlementariër kan bijvoorbeeld Nederlands, Spaans of Lets zijn. En 
hij of zij kan bijvoorbeeld liberaal, christendemocratisch of socialistisch zijn. En om het 
nog ingewikkelder te maken worden er in het Europees Parlement 24 verschillende talen 
gesproken!

Wat doet het Europees Parlement precies?
Het Europees Parlement vergadert in Straatsburg (Frankrijk) én in Brussel (België). Dat 
betekent dat alle Europarlementariërs en de benodigde werknemers elke maand heen 
en weer moeten reizen tussen beide steden. Tijdens de vergaderingen, waar dus 751 
mensen in één zaal (het Parlement) zitten, geven Europarlementariërs speeches, kun-
nen ze hun mening geven en stellen ze belangrijke zaken aan de orde. Ook stemmen alle 
Europarlementariërs samen over wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Als er een 
wetsvoorstel is en de helft (50%) plus 1 van alle uitgebrachte stemmen is voor, dan is het 
voorstel aangenomen. Het is dus een voordeel als jouw partij de grootste is, want dan 
is het makkelijker om een meerderheid te halen, ook als je het niet eens bent met een 
wetsvoorstel.

25
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 VERDIEPING: Waarom vergadert het Europees Parlement zowel in Brussel als in  
 Straatsburg? Wat moet er gebeuren om de vergaderingen in slechts één stad   
 plaats te laten vinden?

27

Commissies binnen het Europees Parlement
Omdat één Europarlementariër niet overal verstand van kan hebben zijn er voor aller-
lei thema´s commissies in het leven geroepen. In totaal zijn er 22 commissies die gaan 
over bijvoorbeeld milieu, landbouw, bestrijding van criminaliteit, industrie of werkge-
legenheid. Alle 751 Europarlementariërs zitten in minstens één commissie. Ze gaan 
natuurlijk in een commissie zitten die over een onderwerp gaat waar ze het meeste 
verstand van hebben. Als er nu bijvoorbeeld een wetsvoorstel komt van de Europese 
Commissie dat over landbouw gaat, dan is het de taak van de ´landbouwcommissie´ 
om kritisch naar het voorstel te kijken en om het eventueel aan te passen. Als de des-
betreffende commissie binnen het Europees Parlement tevreden is, kan het hele Euro-
pees Parlement er over stemmen. 
 
Op deze manier hoeven dus niet alle voorstellen door alle 751 leden in detail behan-
deld te worden en hoeft een Europarlementariër niet overal verstand van te hebben. 
Voor jou is dit ook belangrijk. Want als je bijvoorbeeld wilt dat dierproeven verboden 
moeten worden of dat het EP zich actiever bezig moeten houden met de klimaatver-
andering, dan kun je stemmen op een politicus van jouw eigen land die zich daar veel 
mee bezighoudt. 

Tolken
In het Europees Parlement worden er 24 verschillende talen gesproken. Iedereen  
mag in zijn eigen taal een toespraak houden, een vraag stellen of commentaar geven.  
Omdat niemand al deze talen beheerst, werken er veel tolken in het Parlement.  
Zij kunnen simultaan vertalen. Dit betekent dat zij direct vertalen wat iemand zegt,  
terwijl diegene nog aan het woord is. Iedereen kan dan via een koptelefoon in zijn of 
haar nationale taal meeluisteren naar de vertaling.

 Bekijk op internet eens een filmpje van een Europarlementariër, waarin hij/zij  
 vertelt wat hij/zij op een dag doet. Wat zou jij aan de orde willen stellen als jij  
 Europarlementariër was?
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Verkiezingen van het Europees 
Parlement. Wat wil jij veranderen 
in Europa?
Elke vijf jaar zijn er verkiezingen 
voor het Europees Parlement. 
Door te stemmen bepaal je mee 
wie er in het Europees Parlement 
zit, welke partij de grootste is en 
welke onderwerpen of thema’s 
behandeld worden. 

In de hele EU wonen ongeveer 
375 miljoen mensen die ouder zijn 
dan 18 jaar en mogen stemmen. 
Dat zijn natuurlijk heel veel men-
sen. Het is dan ook voor te stellen 
dat mensen denken dat hun stem 
niet zoveel uitmaakt. In Nederland 
mochten bij de vorige verkiezin-
gen voor het Europees Parlement 
12,5 miljoen mensen stemmen. 
Maar met een opkomst van 36,5% 
betekent dat, dat er uiteindelijk 
maar 4,5 miljoen mensen hebben gestemd. Stel je voor dat de andere 8 miljoen men-
sen wél hadden gestemd, zouden er dan andere partijen gewonnen hebben?

Hieronder staat het logo van de campagne met de slogan Actie. Reactie. Impact.

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 2014 is de belangrijkste 

boodschap “Deze keer is het anders”. 

  VERDIEPING: Wat wordt met “Deze keer is het anders” bedoeld?29
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THIS TIME
IT’S DIFFERENT.

VRAGEN

  Bedenk een goede slogan om ervoor te zorgen dat jongeren gaan stemmen.28

25
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Colofon

De reeks ´Een10voorEuropa´ is uitgegeven door het Europees Parlement Informatie-
bureau in Nederland. Deze modules zijn gecreëerd voor jongeren in het middelbaar 
onderwijs. De VERDIEPINGsvragen zijn geschikt voor de leerlingen van de bovenbouw.
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Eerder verschenen modules:
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De Eurocrisis: wat is er aan de hand?
Uitbreiding van de EU
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