
 

 

  

 

 

Gevolgen van Brexit voor de 

besluitvorming in de EU 

VIVES  
BRIEFING 
2016/06 

Klaas Staal 

Karlstad Universitet 

 



 

 

 

VIVES BRIEFING 2016/06 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU 1 

INLEIDING 

Op 23 juni 2016 stemmen de inwoners van 

Groot Brittannië over het lidmaatschap van de 

Europese Unie. Opiniepeilingen laten een 

verdeeld beeld zien: sommige duiden op een 

winst van de ‘Leave’ campagne, andere op een 

winst van het ‘Remain’ kamp. In deze VIVES 

Briefing behandel ik de gevolgen van een 

mogelijke Brexit op de besluitvorming in de EU, 

gebruik makend van een nieuwe methode en 

dataset in een recent onderzoek (Fantini en 

Staal, 2016).  Mijn onderzoeksvraag in deze 

briefing is welke landen invloed op de 

besluitvorming in de EU zouden winnen en 

welke landen zouden verliezen na een Brexit. 

EU BESLUITVORMING 

Van de Europese instituties kan de Europese 

Commissie gezien worden als de uitvoerende 

macht met het recht van initiatief, wat betekent 

dat het de enige EU instantie is met het recht 

om met nieuwe voorstellen te komen. Na een 

gecompliceerd proces kunnen het Europese 

Parlement en de Europese Ministerraad over 

deze voorstellen stemmen (en de voorstellen 

eventueel afkeuren). Het Europese Parlement 

is de directe vertegenwoordiging van de EU 

burgers, en de fracties organiseren zich langs 

partijlijnen, niet naar nationaliteit. Dit is 

belangrijk omdat leden van het Europese 

Parlement anders dan de nationale regeringen 

en zelfs de corresponderende nationale fracties 

kunnen stemmen (en dit in de praktijk ook 

doen). De Raad, daarentegen, is expliciet 

bedoeld als een platform voor de nationale 

interesses van de verschillende lidstaten. Een 

stelling in de politieke wetenschappen is dat 

internationale betrekkingen door nationale 

interesses bepaald worden, en dat deze 

betrekkingen dus weinig zullen veranderen als 

er na verkiezingen een andere nationale 

regering gevormd wordt. De Raad vormt 

bijgevolg de juiste Europese instelling voor een 

onderzoek naar de gevolgen van een Brexit 

voor de besluitvorming in de EU. 

Het Secretariaat van de Europese Raad van 

Ministers publiceert de uitslagen van de 

stemmingen in de Raadsnotulen en wij baseren 

onze analyse op de stemmingen die onder het 

verdrag  van Nice gehouden werden (in totaal 

1762). Besluiten in de Raad worden na 

uitvoerige onderhandelingen meestal unaniem 

genomen, wat betekent dat de uiteindelijke 

stemming slechts een formaliteit is. Om te 

vermijden dat de resultaten van deze analyse 

daardoor beïnvloed worden, concentreren wij 

ons op de stemmingen waar deze 

eenstemmigheid niet bereikt werd (in totaal 

576). De nationale ministers die aan de 

desbetreffende Raadsvergaderingen 

deelnemen hebben drie mogelijkheden om te 

stemmen: voor, tegen of een onthouding. 

Daarnaast kan een minister een stemverklaring 

geven. Al deze mogelijkheden geven de mate 

van toestemming in dan wel verzet tegen het 
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voorstel dat ter stemming wordt gebracht. 

Gebaseerd op de Raadsnotulen berekenen wij 

dus de graad van (on)enigheid over ieder 

voorstel voor elke lidstaat, en daarop baseren 

wij vervolgens onze maat van steun van een 

land voor de positie van een ander land. 

HET METEN VAN DE GEOGRAFIE VAN 
WEDERZIJDSE STEUN 

Gebaseerd op de raadsnotulen van het 

Secretariaat van de Raad van de Europese 

Unie kunnen wij, voor ieder land, de graad van 

(on)enigheid met elk voorstel van de Europese 

Commissie berekenen. Dat maakt het mogelijk 

om de correlatiecoëfficiënten (preciezer: 

Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënten) voor 

alle mogelijke paren van landen te berekenen. 

De correlatie coëfficiënt tussen twee lidstaten 

van de EU geeft dan aan hoeveel 

overeenstemming er is in de nationale 

interesses van deze twee landen. Deze 

correlaties geven ons dus ook een schatting 

welke van de overblijvende EU lidstaten 

(sterk/zwak) invloed op de EU besluitvorming 

verliezen – of winnen – als Groot Brittannië de 

EU verlaat: in het geval van een Brexit verliezen 

deze landen een bondgenoot die normalerwijze 

dezelfde posities in de Raad inneemt, of 

omgekeerd, verliezen een tegenstander en 

winnen dus invloed. 

Groot Brittannië vertoont sterke (cor)relaties 

met de landen in Tabel 1. Het is verhelderend 

om deze groep van landen te vergelijken met de 

bondgenoten van België. België heeft sterke 

positieve relaties met Bulgarije, Cyprus, 

Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 

Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, 

Roemenië, Slowakije, Spanje en Zweden; een 

positieve relatie met Malta; en een zwakke 

positieve relatie met Oostenrijk. Het is duidelijk 

dat België meer bondgenoten heeft in de Raad 

dan Groot Brittannië; mogelijkerwijze een direct 

gevolg van de vaak geïsoleerde positie van 

Groot Brittannië in de Raad. Een andere 

conclusie die op Tabel 1 gebaseerd kan 

worden, is dat de landen die het meeste invloed 

op EU besluitvorming dreigen te verliezen 

Ierland, Luxemburg, Nederland en Zweden zijn 

(dit verlies aan invloed is minder duidelijk voor 

de andere landen in Tabel 1). 

We bekijken ook de stemverhoudingen in de 

Raad voor elk specifiek beleidsdomein 

afzonderlijk om de betekenis van een Brexit in 

detail te bestuderen. Tabel 2 laat alle negen 

verschillende Raadsformaties zien waarin de 

desbetreffende ministers van de lidstaten 

stemmen over de voorstellen van de Europese 

Commissie. Hoewel België niet in Tabel 1 

opgenomen is, en dus minder gevolgen 

ondervindt van een Brexit, zou België nog 

steeds invloed op de EU besluitvorming 

 

Tabel 1. Bondgenoten van Groot Brittannië in de Raad van Ministers – landen die invloed op EU 

besluitvorming verliezen in het geval van een Brexit. 

 

ALLE BELEIDSDOMEINEN 

Sterke positieve relatie Ierland, Luxemburg, Nederland, Zweden 

Positieve relatie Denemarken, Slovenië, Spanje 

Zwakke positieve relatie Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Portugal 
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verliezen in de Raadsformatie 

Concurrentievermogen (Interne Markt, 

Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart). 

Daarnaast trekken twee andere groepen van 

landen de aandacht. De eerste groep bestaat 

uit Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Malta en Polen; 

de invloed op de EU besluitvorming van deze 

landen schijnt niet te veranderen door een 

mogelijke Brexit. De tweede en misschien 

interessantere groep bestaat uit Duitsland en 

Finland. Duitsland kan in de domeinen 

“Economische en Financiële Zaken” en  

“Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 

Volksgezondheid en Consumentzaken” invloed 

op EU besluitvorming winnen in het geval van 

een Brexit, omdat Duitsland dan een 

tegenstander verliest in deze Raadsformaties. 

In het geval van een Brexit zou Finland invloed  

winnen in “Landbouw en Visserij” (maar 

verliezen in de Raadsformatie Milieu). 

CONCLUSIE 

Een mogelijke Brexit zal de grootste impact 

hebben op de besluitvorming in de EU via de 

Raad van Ministers, omdat deze Europese 

instelling bedoeld is om de nationale interesses 

te vertegenwoordigen. Gebruik makend van 

een nieuwe methode en dataverzameling, 

bestudeer ik de gevolgen van een Brexit voor 

de invloed van de overige lidstaten op de EU 

besluitvorming. Zoals hierboven beschreven 

zijn Ierland, Luxemburg, Nederland en Zweden 

de landen die het meeste invloed dreigen te 

verliezen in het geval van een Brexit omdat 

deze landen een bondgenoot verliezen die 

normalerwijze dezelfde standpunten in de Raad 

inneemt. België lijkt minder geraakt te worden 

door een Brexit, maar verliest in het 

beleidsdomein Concurrentievermogen. De 

meeste landen (behalve Oostenrijk, Frankrijk, 

Italië, Malta en Polen) verliezen ook invloed op 

de EU besluitvorming in een of meer negen 

omdat deze landen een bondgenoot verliezen 

die normalerwijze dezelfde posities in de Raad 

inneemt. Duitsland is hier echter een 

uitzondering omdat het juist invloed zou winnen, 

omdat het een tegenstander verliest in de 

Raadsformatie Economische en Zaken 

Financiële Zaken en de Raadsformatie 

Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 

Volksgezondheid en Consumentenzaken. 
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Tabel 2. Bondgenoten van Groot Brittannië – landen met een positieve relatie verliezen (met een 

negatieve winnen) invloed op EU besluitvorming na een Brexit (per beleidsdomein). 

ALGEMENE ZAKEN EN BUITENLANDSE ZAKEN 

Sterke positieve relatie Zweden 

Positieve relatie Ierland 

Zwakke positieve relatie Letland, Litouwen 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Positieve relatie Tsjechië, Ierland, Litouwen, Luxemburg 

Negatieve relatie Duitsland 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Sterke positieve relatie Cyprus 

Positieve relatie Spanje 

Zwakke positieve relatie Denemarken, Litouwen, Slovakije 

WERKGELEGENHEID, SOCIALE BELEID, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENZAKEN 

Sterke negatieve relatie Duitsland 

CONCURRENTIEVERMOGEN (INTERNE MARKT, INDUSTRIE, ONDERZOEK EN 

RUIMTEVAART) 

Positieve relatie België 

Zwakke positieve relatie Hongarije 

VERVOER, TELECOMMUNICATIE EN ENERGIE 

Sterke positieve relatie Nederland 

Positieve relatie Hongarije 

Zwakke positieve relatie Letland 

LANDBOUW EN VISSERIJ 

Sterke positieve relatie Ierland 

Zwakke negatieve relatie Finland 

MILIEU 

Sterke positieve relatie Tsjechië, Estland, Ierland, Roemenië, Zweden 

Positieve relatie Bulgarije, Cyprus, Finland, Griekenland, Litouwen, 

Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenië 

ONDERWIJS, JEUGDZAKEN, CULTUUR EN SPORT 

Positieve relatie Nederland 

Zwakke positieve relatie Zweden 



 

 

 

De VIVES Briefings stellen zich tot doel het debat over de economische en maatschappelijke ontwikkeling 

van Vlaanderen te stofferen. Dit doen ze door middel van korte bijdragen naar de hand van eigen en 

geaffilieerde onderzoekers. De briefings zijn veelal gebaseerd op lopend fundamenteel onderzoek. 

 

U kan een elektronische versie van de briefing terugvinden op de VIVES website: 

http://www.feb.kuleuven.be/VIVES 
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