
 

 
 

Bestuur van de EU 
Wie is de baas van de Europese Unie? 

De Europese Unie begint steeds meer op een ‘gewoon 
land’ te lijken: er is een vlag, een volkslied, een 
parlement, er zijn Europese ambtenaren en is er zelfs 
een Europese munt, de euro. Maar er zijn ook 
belangrijke verschillen met een ‘gewoon land’. 

Zo is er is bijvoorbeeld geen regering of een staatshoofd. In plaats daarvan zijn er drie 
instellingen die samen het bestuur van de Europese Unie vormen:  

- Europese Commissie  
- Europees Parlement  
- Raad van Ministers 

Dit bestuur neemt besluiten waar de nationale regeringen zich aan moeten houden. Deze 
Europese besluiten beïnvloeden steeds meer het dagelijks leven van de inwoners van de 
lidstaten. Je mag vrij reizen door veel lidstaten van de Europese Unie. Er zijn dan ook niet 
overal grenscontroles meer nodig. Ook mag je je in bijna alle EU-lidstaten vrij vestigen. De 
inwoners van de Europese Unie kunnen invloed op de Europese besluiten uitoefenen door 
het kiezen van de leden van het Europees Parlement. 1 keer in de 5 jaar mogen de inwoners 
stemmen. 

Instellingen in de EU 
De verschillende instellingen zijn oorspronkelijk 
opgericht om het bestuur van “een steeds sterkere 
Unie” van Europese landen te vormen. 3 belangrijke 
instellingen bij de Europese besluitvorming zijn:  

Europese Commissie 
De Commissie is de drijvende kracht van de Europese 
Unie. Zij neemt het initiatief tot voorstellen voor 
wetgeving en maatregelen op Europees niveau en zorgt dat deze worden uitgevoerd. De 
Europese Commissie wordt wel beschouwd als het 'dagelijks bestuur'. 

Europees Parlement 
Het Parlement zorgt ervoor dat wetten democratisch tot stand komen. Zij adviseert of 
beslist, afhankelijk van het onderwerp, over de wetsvoorstellen. Verder beslist zij mee 



 

 
 

over de begroting van de Europese Unie en over de toetreding van nieuwe landen. Als 
laatste taak oefent zij controle uit over de Europese Commissie. Het Europees Parlement 
houdt vooral rekening met Europese belangen. 

Raad van Ministers (Raad van de Europese Unie) 
In de Raad van Ministers nemen de ministers van de 
afzonderlijke lidstaten de uiteindelijke beslissing over 
de wetgeving in de Unie. Dit doet zij op basis van de 
voorstellen van de Commissie en het advies van het 
Europees Parlement. De raad van ministers houdt vooral 
rekening met Nationale belangen van de verschillende 
EU-lidstaten. 

Europese Raad 
Daarnaast is er de Europese Raad. Deze bestaat uit de 
staatshoofden en regeringsleiders van de 28 lidstaten 
en de voorzitter van de Europese Commissie. Zij zetten 
gezamenlijk het algemene beleid van de Europese Unie 
in grote lijnen uit. 
 
En er zijn nog meer instellingen van de Europese Unie. Er 
is een Hof van Justitie, een Europese Centrale Bank, een 
Europese Rekenkamer, een Economisch en Sociaal Comité, een Comité van de regio’s 
enzovoort. 

President van Europa 
Sinds november 2009 heeft de Europese Unie een president. De eerste president van de EU 
is de Vlaming Herman van Rompuy. Hij is de vaste voorzitter van de Europese 
regeringsleiders en het gezicht van de EU. De president van de EU wordt niet gekozen door 
de Europeanen maar door de andere EU-leiders. 

 


