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Docentenhandleiding 
rollenspel  
EU besluitvorming
Korte omschrijving rollenspel

De leerlingen spelen een vergadering van de Raad 
van de Europese Unie na. Het doel van de vergadering 
is om een besluit te nemen over het wetsvoorstel 
omtrent de bestanddelen van chocolade. Dit voorstel 
kan pas een wet worden als de Raad van de Europese 
Unie én het Europees Parlement het eens worden over 
de definitieve wettekst. Gedurende de vergadering 
stelt het Europees Parlement de Raad van de Europese 
Unie op de hoogte van zijn standpunt over de 
Chocoladerichtlijn.

De leerlingen spelen de rol van minister uit een EU-
lidstaat. Aan de ene kant moeten zij rekening houden 
met de nationale belangen. Aan de andere kant 
moeten ze het Europese wetgevingsproces soepel 
laten verlopen. Er zijn ook vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie en van het Europees Parlement.

De casus

In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade 
lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd 
worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun 
producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU.

De Europese Commissie wil de interne markt, waarin 
sprake is van vrij verkeer van goederen, bevorderen. 
Daarom komt de Commissie met een richtlijn die moet 
gelden voor alle lidstaten van de EU. Het voorstel voor 
deze richtlijn luidt:

a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 
andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Leerdoel

Leerlingen ervaren hoe de Europese besluitvorming werkt 
en zien in dat nationale belangen een rol kunnen spelen.

Duur

Het rollenspel duurt, inclusief de introductie, 75
minuten. Afhankelijk van de tijd die je hebt, kan
je de leerlingen meer of minder tijd geven voor de
voorbereiding in groepjes. Ook kan je de nabespreking
inkorten als dat nodig is. Het is mogelijk om het
rollenspel in twee lesuren te doen. Je doet deel A en B
dan in één lesuur. Daarna besteedt je één lesuur aan
het rollenspel (C) en de nabespreking (D).

Benodigdheden
● Introductiefilm.
● Optioneel: PowerPoint met extra uitleg over de 

Europese Unie.
● Iedere leerling krijgt een korte briefing, incl. een 

rolomschrijving.
● Papier voor aantekeningen van leerlingen.
● Excelsheet om de stemmen in te vullen (je kan dit 

met de beamer op het scherm laten zien).

 Voor vragen over de uitvoering van dit rollenspel 
kunt u contact opnemen met de Europese 
Commissie Vertegenwoordiging in Nederland. 
www.eu.nl / +31 70 313 53 00

© Europese Unie

NB. De procedure is simpeler gemaakt dan deze in het 
echt is. Het spel bevat daarnaast minder landen dan in 
de originele richtlijn.
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Voorbereiding

Zet van tevoren de stoelen in vergaderopstelling (een 
vierkant). Zorg voor voldoende zitplaatsen voor alle 
deelnemers.

Optimaal aantal is 15-25 deelnemers. Hieronder wordt 
toegelicht wat te doen bij meer of minder deelnemers.

Verloop van het rollenspel

Deel A. Introductiefilm en uitleg  
(10-15 minuten)
● Bekijk klassikaal de introductiefilm.
● Geef een korte uitleg over de Europese Unie.
 Je kan hierbij de PowerPoint gebruiken
● Schrijf op het bord hoe het rollenspel verloopt: 

ronde 1 - voorlopige stemming, standpunt 
Europees Parlement, schorsing, ronde 2 - definitieve 
stemming, standpunt Europees Parlement.

 Leg uit dat de nationale ministers tijdens de 
schorsing andere lidstaten en het Europees 
Parlement moeten overtuigen van hun standpunt. 
Het is ook mogelijk om tijdens de schorsing te 
vragen of de Europese Commissie het voorstel wil 
wijzigen.

● Verdeel de klas in veertien groepen.
Groep 1

 Europees Parlement (1–2 leerlingen)
Groep 2

 Voorzitter van de Raad van de Europese Unie  
(1-2 leerlingen)

 Groep 3
 Europese Commissie (1-2 leerlingen)
 Groep 4 t/m 14
 Ministers van de EU-lidstaten  

(1-2 leerlingen per lidstaat)
 Is de klas groter dan 28 leerlingen? Laat leerlingen 

dan in drietallen een rol spelen.
● Deel de rolomschrijvingen uit.

NB. Als er te weinig leerlingen zijn, dan kan je resp.
Portugal, Ierland en Tsjechië uit het rollenspel halen.
Het is belangrijk dat de stemmen van deze landen wel
meetellen! Je kan zelf deze standpunten inbrengen
tijdens de vergadering.

Deel B: Voorbereiding in groepjes (5–10 minuten)
Leerlingen werken hun rol uit met behulp van de 
rolomschrijving. Stemmen ze voor of tegen het 
voorstel van de Europese Commissie?
En waarom?

Deel C: Rollenspel Raad van de Europese Unie 
(45 minuten)
Ronde 1: 10 minuten

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord 
aan de Europese Commissie. De Europese Commissie 
leest het voorstel voor de richtlijn voor.

De voorzitter vraagt ieder land om zijn standpunt over 
de richtlijn te verwoorden.

Raad de leerlingen aan om op te schrijven hoe de 
lidstaten en het Parlement hebben gestemd.

Voorlopige stemming: de voorzitter vraagt welke 
landen in willen stemmen met de richtlijn, zoals 
verwoord door de Europese Commissie. Je houdt de 
stemming bij in de Excelsheet op de computer. Aan het 
einde van de stemming blijkt dat er geen meerderheid 
bestaat.

De voorzitter geeft het woord aan het Europees 
Parlement (EP). In het Europees Parlement stuitte het 
voorstel op grote weerstand. Het stemde met grote 
meerderheid tegen.

De voorzitter schorst de vergadering  10 tot 15 minuten. 
Tijdens de schorsing zoeken landen steun voor hun 
standpunten. Het is mogelijk om tijdens de schorsing 
wijzigingsvoorstellen (amendementen) in te dienen bij 
de Europese Commissie.

Voorzitter

Frankrijk Zweden

Tsjechië Portugal

Polen Duitsland

België Nederland

Spanje Ierland

Europees Parlement Italië

Europese Commissie
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Schorsing: 10-15 minuten

Onderhandeling: de ministers van de verschillende 
lidstaten zoeken steun voor hun standpunten of sluiten 
compromissen. Het is mogelijk de Europese Commissie 
te vragen om het voorstel te wijzigen. Loop rond en 
herinner de ministers en de Europese Commissie 
eraan de kwestie ook met het Europees Parlement 
te bespreken. Het is belangrijk dat het Parlement het 
voorstel ook aanvaardt.

Ronde 2: 20 minuten

De voorzitter opent de vergadering en benadrukt het 
gezamenlijke belang: interne handel in de EU.

De voorzitter vraagt de Europese Commissie of zij het 
voorstel van de Chocoladerichtlijn heeft gewijzigd.

Zo ja, dan krijgt de Commissie het woord om het 
gewijzigde voorstel voor te leggen aan de vergadering 
en toe te lichten waarom het voorstel is gewijzigd.

Zo nee, dan herhaalt de Commissie het eerder 
verwoorde voorstel.

De voorzitter vraagt de minister van iedere lidstaat toe 
te lichten wat hij vindt van het (gewijzigde) voorstel 
van de Europese Commissie. Is er niet voldoende tijd, 
dan geeft de voorzitter alleen enkele landen het woord.

Officiële stemming: de voorzitter vraagt wie vóór 
het (gewijzigde) voorstel van de Europese Commissie 
stemt en wie tegen stemt.

Je houdt de stemming bij in de Excelsheet op de 
computer.

Na de stemming verwoordt het Europees Parlement 
zijn positie mbt het (nieuwe) voorstel.

Deel D: Nabespreking (10 minuten)
Na afloop bespreek je het proces en de ingebrachte 
argumenten.

Reflecteer op de uitslag. Ligt het voor de hand dat 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie elkaar vinden in de besluitvorming over de 
Chocoladerichtlijn? Dat is nodig om tot definitieve 
besluitvorming te komen.

Nationale belangen kunnen Europese besluitvorming 
dwarsbomen.

Ideologische verschillen kunnen overeenstemming in 
de weg staan.

NB. Op de volgende pagina’s vindt je de 
rolomschrijvingen voor de leerlingen.

Tips:

Help je leerlingen op weg tijdens de schorsing. Welk
land is te overtuigen?

Laat je leerlingen weten dat ze alles uit de kast
mogen trekken om een mooi pleidooi te houden tijdens
de tweede ronde. Dat maakt het debat levendig!

TO DO LIJSTJE DOCENT

1. Print alle rollen enkelzijdig uit.
2. Zet het filmpje, PowerPoint en Excel-

tabel klaar.
3. Inleiding: zeg kort wat we gaan doen 

(nieuw voorstel maken betreffende 
chocolade).

4. Toon filmpje.
5. Verdeel de rollen.
6. Geef de voorzitter het woord.
7. Voorzitter geeft Europese Commissie 

het woord.
8. Voorzitter geeft elke lidstaat het woord.
9. Voorzitter laat elke lidstaat stemmen en 

jij (=begeleider / docent) vult de Excel 
tabel in.

10. Voorzitter geeft het Europees Parlement 
het woord.

11. Voorzitter kondigt schorsing van 15 
minuten aan.

12. En opnieuw van 6 tot 9.
13.   Nog wat uitleg achteraf (kort!).
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Europees Parlement
De casus 
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

Functie

Het Europees Parlement is de stem van het volk en 
vertegenwoordigt de burgers uit alle lidstaten van de 
EU. Het Europees Parlement speelt een beslissende 
rol in het wetgevende proces omdat het - samen met 
de lidstaten - zijn goedkeuring moet geven aan de 
wetsvoorstellen die de Europese Commissie initieert. 
Er zijn in totaal 705 parlementsleden en die zijn 
opgedeeld in politieke fracties. 

Wat vindt het Europees Parlement  
van het voorstel over chocolade?

Het voorstel dat de Europese Commissie heeft 
ingediend, stuitte op grote weerstand in 
het Europees Parlement. Het stemde met grote 
meerderheid tegen. Het voerde aan dat “chocolade” 
iets anders is dan wat bedrijven in Zweden, Ierland 
en drie andere EU-lidstaten decennia lang hebben 
geproduceerd.

Als gekozen vertegenwoordiging van de burgers 
uit de EU-lidstaten is het Parlement zeer begaan 
met de belangen van de consument, die gebaat 
is bij begrijpelijke en juiste informatie over de 
levensmiddelen die hij koopt. In het huidige voorstel 
is het echter voor de consument niet duidelijk welke 
chocolade er nu in het schap ligt. Bovendien is een 
aanzienlijk aantal Europarlementariërs bang dat de 
unieke smaak van de regionale specialiteit uit hun 
kieskring in gevaar komt als chocolade ook van andere 
ingrediënten gemaakt mag worden. Het Europees 
Parlement is tenslotte geen voorstander van het 
stimuleren van de ontbossing die gepaard gaat met de 
productie van palmolie.

Jouw rol

Het Europees Parlement heeft jou als rapporteur 
aangesteld om hun standpunt over het voorstel van 
de Europese Commissie voor een “Chocoladerichtlijn” 
te vertegenwoordigen. Jouw instructies zijn helder: het 
Europees Parlement verlangt van je dat jij je tegen het 
voorstel uit zult spreken.

Wat moet je doen?
1. Nadat de lidstaten een eerste keer over het voorstel 

hebben gestemd, krijgt jij het woord van de voorzitter 
om het standpunt van het Europees Parlement te 
verkondigen. Je hebt anderhalve minuut spreektijd.

2. Indien het commissievoorstel geen meerderheid 
krijgt, zal er een lobbysessie plaatsvinden. Jij wilt 
dat tenminste twee van jouw drie zorgen worden 
weggenomen. Lobby daarom actief met de andere 
partijen mee. Praat met ze!

3. Na de lobbysessie volgt er een tweede stemronde 
voor de lidstaten. Daarna zal de voorzitter je 
vragen om te zeggen welk standpunt het Europees 
Parlement nu inneemt. Je kunt op basis van de 
lobbysessie je stem veranderen.

Lidstaat Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Raad van de Europese 
Unie: voorzitter
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

Functie

De Raad van de Europese Unie bestaat uit de nationale 
ministers van elke EU-lidstaat. Zij stellen wetten vast 
en coördineren het beleid.

10 minuten
Ronde 1: Opening en vergadering leiden:
1. Open de vergadering en heet iedereen welkom. 

Vertel dat de Chocoladerichtlijn vandaag op de 
agenda staat.

2. Leg uit dat je in deze eerste ronde de standpunten 
peilt in een voorlopige stemming. Daarna volgt een 
schorsing van 10-15 minuten en in ronde 2 hoop je 
tot een besluit te komen.

3. Geef het woord aan de Europese Commissie. Zij 
presenteert haar voorstel.

4. Vraag elke lidstaat om hun standpunt over het 
voorstel te verwoorden. Raad de lidstaten aan elk 
standpunt op te schrijven.

Voorlopige stemming:
De docent laat de Excelsheet zien op het scherm, terwijl 
jij de ministers vraagt om hun stem uit te brengen.
De docent noteert in de Excelsheet of een land tegen 
(t) of voor (v) het voorstel stemt. Op deze sheet kun 
je gemakkelijk zien of de richtlijn is aangenomen. Om 
het voorstel aan te nemen is er een gekwalificeerde 
meerderheid nodig: 55% van de landen moeten vóór 
zijn en die landen moeten 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen.

Geef het Europees Parlement het woord om zijn 
positie uit te leggen.

Schorsing aankondigen:
1. Je concludeert dat er geen meerderheid is voor het 

voorstel van de Commissie.
2. Je vertelt wat de bedoeling is van de schorsing:
a. Landen proberen tijdens de schorsing 

compromissen te sluiten die een meerderheid 
kunnen behalen.

b. Landen proberen de Commissie over te halen het 
voorstel aan te passen, zodat ze toch met het 
voorstel in kunnen stemmen. Dit overleg tussen de 
lidstaten, de Commissie en het Parlement wordt 
onderhandelen of lobbyen genoemd.

3. Je schorst de vergadering voor 10-15 minuten

10–15 minuten
Schorsing
Je hebt als voorzitter tijdens de schorsing geen 
specifieke taak. Let wel op de tijd. Jij moet 
aankondigen wanneer de vergadering weer begint.

20 minuten
Ronde 2: Opening
Benadruk het belang van de gezamenlijke 
besluitvorming. Ondanks onderlinge verschillen, zijn 
we op zoek naar afspraken om gemakkelijk handel te 
kunnen drijven binnen de EU.

Vergadering leiden:.
1. Vraag de Commissie of zij hun voorstel hebben 

gewijzigd naar aanleiding van de schorsing (de 
lobby) en na het horen van het standpunt van het 
Europees Parlement.

2. Geef de Commissie het woord om het (gewijzigde) 
voorstel te presenteren.

3. Vraag of er nog mensen zijn die willen reageren 
op het (gewijzigde) voorstel van de Europese 
Commissie of op één van de amendementen. 
Moedig het debat aan door vragen te stellen.

.
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Houd de tijd in de gaten. Vijf minuten voor het einde 
van de vergadering moet je overgaan tot de stemming.

Definitieve stemming:
Vraag de ministers om voor of tegen het (gewijzigde) 
voorstel van de Europese Commissie te stemmen. De 
docent noteert in de Excelsheet wie er voor en wie 
tegen stemt. Concludeer of het (gewijzigde) voorstel 
een meerderheid heeft gehaald. Dit kan met behulp 
van de Excelsheet.

4. Na de stemming vraag je het Europees Parlement 
om zijn standpunt over het (nieuwe) voorstel in te 
brengen.

Stemprocedure

Belangrijk!
Een voorstel wordt aangenomen als er een 
meerderheid is van ten minste 55% van de landen en 
die landen ten minste 65% van de bevolking in de EU 
vertegenwoordigen.

Ministers in Raad VVoor / tegen? Bevolking (miljoen) %

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 11 landen 359 miljoen 100%

Aantal landen voor? Miljoen inwoners voor?

% voor? % voor?

55% gehaald? Ja/Nee 65%  bereikt ? Ja/Nee

 NB. De stemmingsprocedure is simpeler gemaakt dan 
deze in het echt is.

TO DO LIJSTJE VOORZITTER

1. Vraag stilte.
2. Zeg kort wat we gaan doen (nieuw voorstel 

maken betreffende chocolade).
3. Geef de Europese Commissie het woord.
4. Geef elke lidstaat het woord.
5. Laat elke lidstaat stemmen. 
 (Docent / begeleider vult excel tabel in.)
6. Geef het Europees Parlement het woord.
7. Kondig schorsing van 15 minuten aan om te 

onderhandelen.
8. Geef de Commissie dan 2 a 3 minuten om 

nieuw voorstel te formuleren.
9. En opnieuw van 3 tot 6.
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Europese Commissie
De casus 
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

Functie

Je vertegenwoordigt het dagelijks bestuur van de 
Europese Unie. Net als de ministers in Nederland neem 
je het initiatief voor wetgeving en controleer je of de 
Europese wetten worden uitgevoerd.

Je voorstel: 
“de Chocoladerichtlijn”

De Europese Commissie wil de interne markt, waarin 
sprake is van vrij verkeer van goederen, bevorderen. 
Daarom komt de Commissie met een richtlijn die moet 
gelden voor alle lidstaten van de EU. Het voorstel voor 
deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat moet je doen?
1. Presenteer je voorstel voor een Chocoladerichtlijn.
2. Zoek tijdens de schorsing een meerderheid voor het 

voorstel. Probeer ministers die tegen stemden over 
te halen om toch voor de richtlijn te stemmen.

 Je mag het voorstel ook wijzigen, zodat er meer 
landen voor stemmen.

3. Houd rekening met de wensen van het Europees 
Parlement. Vlak voor de schorsing hoor je het 
standpunt van het Europees Parlement.

4. Na de schorsing presenteer je het (gewijzigde) 
voorstel.

Maak aantekeningen van wat ieder land zegt en 
houd goed bij wie je voorstel steunt en wie mogelijk 
over te halen is. Zie ook de tabel hieronder. Om een 
voorstel goed te keuren is er een meerderheid nodig 
van ten minste 55% van de landen en die landen 
moeten ten minste 65% van de bevolking in de EU 
vertegenwoordigen.

Land: Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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ROLLENSPEL EU BESLUITVORMING

België
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

©
 Photodisc/G
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De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt België van het voorstel  
over chocolade?

Je bent het niet eens met dit voorstel van de 
Europese Commissie. Alleen met cacaoboter mag je 
een product chocolade noemen!

De Belgische chocolade is één van jouw belangrijkste 
exportproducten. De Belgen zijn erg trots op 
hun pralines. Je bent ook sterk betrokken bij de 
ontwikkeling van een Fairtrade-chocoladesector. 
Er wordt 136 000 ton Fairtrade-chocolade naar 
België ingevoerd (bron: retaildetail 2018); Het is van 
essentieel belang dat meer landen volgen. Je vindt dat 
lokale cacaoboeren betere arbeidsomstandigheden, 
eerlijke prijzen, een beter milieu en betere 
handelsvoorwaarden verdienen.

Eerste stemronde
België stemt tegen het voorstel van de Europese 
Commissie.

Schorsing
Je wilt wel naar een oplossing zoeken. Misschien is 
het een idee om producten met andere plantaardige 
vetten bv. “vegacacao” te noemen? Dan kunnen alle 
producten toch in alle landen verkocht worden, maar 
is het voor de consument wel duidelijk wat echte 
chocolade is en wat niet. Vergeet verder niet bij alle 
landen te pleiten voor Fairtrade-chocolade, en met 
mogelijke bondgenoten samen te werken.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die landen 
moeten ten minste 65% van de bevolking in de EU 
vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land: Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Tsjechië
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan

Wat vindt Tsjechië van het voorstel 
over chocolade?

Tsjechië heeft veel geïnvesteerd om chocolade 
met cacaoboter te kunnen produceren. Je hebt je 
helemaal aangepast aan de Franse, Belgische en 
Zwitserse eisen. Je bent dus niet blij met het voorstel 
van de Europese Commissie. Hoewel je maar een 
tamelijk klein land bent, heeft dit voorstel een grote 
impact. Bovendien zijn jouw burgers dol op chocolade 
met minder suiker en meer cacao. Indien nodig, zijn zij 
zelfs bereid daar meer voor te betalen.

Eerste stemronde
Tsjechië stemt tegen het voorstel van de Europese 
Commissie.

Schorsing
Je probeert landen die twijfelen, over te halen om 
tegen de richtlijn te stemmen. Het is belangrijk om 
je eigen chocoladesector te beschermen. Je kunt 
ook samenwerken met potentiële bondgenoten om 
samen een strategie te ontwikkelen. Bedenk hoe 
je de chocoladesector gezonder kunt maken; en 
misschien kun je andere lidstaten en het Parlement 
overtuigen om een kwaliteitskeurmerk in te stellen. Je 
bent bereid andere partijen tegemoet te komen.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Duitsland
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.
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De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Duitsland van het voorstel 
over chocolade?

Duitsland is een groot voorstander van de verdere 
ontwikkeling van vrije handel in de interne markt. In 
principe is het land dus positief over het voorstel van de 
Commissie.  

Tegelijkertijd is Duitsland zich bewust van de negatieve 
gevolgen van de productie van sommige plantaardige 
vetten, zoals palmolie, voor het milieu. In het 
merendeel van de ‘nep’-chocolade wordt nu palmolie 
gebruikt, terwijl er prima alternatieven zijn (sheaboter, 
mangoboter). Met de verkiezingen om de hoek kan de 
Duitse regering het zich niet permitteren om voor beleid 
te stemmen dat tot meer palmolieproductie zal leiden.

Eerste stemronde
Je stemt tegen het voorstel in de eerste ronde, omdat 
je een duidelijke stellingname tegen het grootschalig 
gebruik van palmolie in wilt nemen.

Schorsing
Je luistert goed naar de voorstellen van de 
andere landen. Spreek ook met landen die voor 
de richtlijn zijn. Misschien kunnen die je steunen 
om een vuist te maken tegen palmolie en tot 
een meer milieuvriendelijk alternatief te komen? 
Je wilt daarnaast ook dat de consument goed is 
ingelicht over waar de chocolade van is gemaakt. 
Alleen als tevreden bent met de uitkomst van deze 
onderhandelingen stem je voor.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Ierland
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Ierland van het voorstel over 
chocolade?

Uit een recente enquête van een onafhankelijk 
onderzoeksbureau blijkt dat consumenten niet proeven 
of er wel of geen cacaoboter in de chocolade zit. Je 
bent het daarom volkomen eens met de richtlijn 
van de Europese Commissie. Het is belachelijk dat 
Ierse chocolade van andere plantaardige vetten 
niet verkocht mag worden in België en Frankrijk. 
Ierland heeft al een lange traditie in de productie en 
consumptie van cacaoboter-equivalenten. Vanwege 
de extreme armoede in Ierland en een grote terugloop 
in de invoer van cacaobonen, waren Ierland en het 
VK gedwongen om alternatieven voor cacaoboter 
te vinden. Dit is een onderdeel van hun nationale 
geschiedenis geworden, en daarom wil Ierland zijn 
eigen chocoladetradities beschermen.

Eerste stemronde
Ierland stemt voor het voorstel van de Europese 
Commissie.

Schorsing
Jij wilt iedereen overtuigen van het belang van 
eerlijke concurrentie en dus van het belang van 
deze nieuwe richtlijn. Je bent een relatief klein land. 
Daarom is het belangrijk andere grotere landen en 
het Europees Parlement te overtuigen om voor te 
stemmen. Indien nodig ben je zelfs bereid andere 
landen op andere gebieden te steunen. Denk na over 
mogelijke argumenten die je kunt gebruiken.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Spanje
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten. 

De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Spanje van het voorstel over 
chocolade?

Hoewel Spanje niet zo veel chocolade produceert, vind 
je het wel belangrijk dat chocolade wordt gemaakt 
van cacaoboter. Spanjaarden hechten aan traditie. 
Het chocolademerk ‘Valor’ geniet bijvoorbeeld 
wereldwijde bekendheid en de Spaanse churros, 
gefrituurd deeg, wordt traditiegetrouw in warme 
chocolade gedoopt. Voor je een stem uitbrengt wil je 
weten of deze traditie wel beschermd wordt in het 
kader van het Commissievoorstel. 

Eerste stemronde
Spanje stemt voor, maar geeft duidelijk aan dat er 
nog wel gesproken moet worden over de bescherming 
van tradities. 

Schorsing
Je kunt verleid worden om tegen de nieuwe richtlijn 
van de Europese Commissie te stemmen. Voor jou is 
het meest belangrijke om de Spaanse traditie veilig te 
stellen. 

Je denkt actief mee over een oplossing. Is het een 
idee om een klein ‘echte chocolade’ logo te maken 
dat horecaglegenheden op hun menukaart moeten 
zetten? Of zou churros met dipchocolade gewoon een 
uitzonderingspositie moeten krijgen? Je bent benieuwd 
hoe buurland Italië hierover denkt. 
 
Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Frankrijk
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten. 

De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Frankrijk van het voorstel 
over chocolade?

Je bent het absoluut niet eens met dit voorstel van 
de Europese Commissie. Alleen met cacaoboter 
mag je een product chocolade noemen! De Franse 
ambachtelijke chocolade-industrie gaat failliet als er 
concurrerende ‘nepchocola’ op de markt komt. Jouw 
antwoord is dus duidelijk: “non”.

Volgens jou bevat echte chocolade tenminste 35% 
cacao. Zolang andere landen aan die regel voldoen 
mogen ze hun producten in Frankrijk als chocolade 
verkopen, anders niet. 

Eerste stemronde
Frankrijk stemt tegen het voorstel van de Europese 
Commissie, omdat zij vast wilt houden aan duidelijk 
gedefinieerde, verplichte percentages cacao.

Schorsing
Je bent niet bereid om je standpunt te veranderen. 
Het is belangrijk dat je genoeg bondgenoten vindt 
om het voorstel van de Europese Commissie tegen 
te houden. Probeer twijfelende landen te overtuigen 
tegen het voorstel te stemmen. Je kunt ook met 
mogelijke bondgenoten samenwerken. 

Wanneer je ziet dat er toch een meerderheid voor 
de nieuwe richtlijn dreigt te stemmen, probeer je in 
ruil voor jouw steun een zo hoog mogelijk verplicht 
percentage cacao af te dwingen.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Italië
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De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Italië van het voorstel over 
chocolade?

Italië lijdt onder de slechte oogst van cacaobonen. 
Het voorstel van de Europese Commissie komt op 
een goed moment. Het is nu interessant om over te 
stappen op andere plantaardige vetten dan cacaoboter.
Dan kunnen de Italiaanse fabrikanten goedkoper 
produceren en concurreren met Frankrijk en België.

Maar voor de Italiaanse specialiteit Gianduja 
(Djiandoeja), een speciaal Italiaans chocolaatje 
met hazelnoten dat traditiegetrouw minstens 32% 
gedroogde cacao bevat, moet een uitzondering 
worden gemaakt. In de richtlijn moet komen te staan 
dat Gianduja alleen zo mag heten als het gemaakt is 
met cacaoboter.

Eerste stemronde
Italië stemt tegen het voorstel van de Europese 
Commissie.

Schorsing
Als de Commissie het voorstel aanpast met een 
uitzondering voor Gianduja (dat alleen mag worden 
verkocht als het cacaoboter bevat), stem je voor. 
Je kunt met de Commissie praten en steun zoeken 
bij andere landen, die ook uitzonderingen voor hun 
regionale producten en tradities willen.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Nederland
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.
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De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Nederland van het voorstel 
over chocolade?

In Nederland wordt weinig chocolade gemaakt, 
maar Nederland is als handelsland wel een groot 
voorstander van gelijke regels voor producten. 
Dit moet natuurlijk wel hand in hand gaan met 
transparantie voor consumenten. Zij moeten weten wat 
er in hun producten zitten.

Eerste stemronde
Nederland stemt voor het voorstel van de Europese 
Commissie.

Schorsing
Je hebt voor de nieuwe richtlijn van de Europese 
Commissie gestemd. Je hebt echter nog sterke twijfels 
die je graag met de andere EU-landen wilt bespreken. 
Je bent er niet gerust op dat het voor consumenten 
duidelijk zal zijn wat er nou wel en niet in chocolade 
zit. De Europese Commissie moet van jou in het 
voorstel opnemen dat er in de toekomst wordt 
onderzocht of de maatregel wel transparant is 
voor consumenten. Praat daarover met landen die 
transparantie belangrijk vinden, de Commissie en het 
Europees Parlement.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven. 
 

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Polen
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.
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De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Polen van het voorstel over 
chocolade?

Polen heeft geen chocolade-industrie, maar wel 
een tabaksindustrie. Je bent daarom meer bezig 
met de richtlijn over tabak, die volgende week wordt 
behandeld in de Raad. Als je moet kiezen, dan stem je 
liever tegen de richtlijn.

Eerste stemronde
Polen stemt tegen het voorstel van de Europese 
Commissie. Praat nog niet over het Poolse belang bij 
de stemming over de tabaksrichtlijn van volgende 
week. Tijdens de schorsing kan je informeel proberen 
om de steun van andere landen hiervoor te krijgen. 

Schorsing
Je kunt wel verleid worden om voor de nieuwe 
richtlijn van de Europese Commissie te stemmen, 
maar dan wil je er wel iets voor terug.

Je stemt alleen voor de richtlijn, als Polen volgende 
week gesteund wordt in de strijd tegen de 
waarschuwingsfoto’s op sigarettenpakjes. Praat met 
de andere landen om hun steun te krijgen voor de 
richtlijn volgende week.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Portugal
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

©
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De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Portugal van het voorstel 
over chocolade?

Je bent het eens met de Europese Commissie dat de 
regels soepeler moeten worden. We hebben niet voor 
niets een Europese Unie met een gemeenschappelijke 
markt. Portugal maakt al heel lang chocolade van 
andere plantaardige vetten dan cacaoboter. Deze 
vetten zijn goedkoper. Met de nieuwe richtlijn kan 
Portugal straks veel meer chocolade verkopen in de 
rest van Europa.

Eerste stemronde
Portugal stemt voor het voorstel van de Europese
Commissie

Schorsing
Je probeert landen die twijfelen over te halen om 
voor de richtlijn te stemmen. Probeer argumenten te 
bedenken om ze te overtuigen hun stem te veranderen. 
Indien nodig ben je zelfs bereid andere landen op 
andere gebieden te steunen. Vergeet ook niet het 
Parlement te overtuigen.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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Zweden
De casus
In sommige lidstaten mag alles wat op chocolade lijkt ook onder die naam verkocht worden. In andere 
lidstaten mag een product pas chocolade genoemd worden als er cacaoboter in zit. Dit is onhandig, omdat 
chocoladefabrikanten hierdoor niet in alle landen hun producten mogen verkopen. Dit belemmert de handel 
binnen de EU. Hoewel de Europese Unie al sinds 1993 een “interne markt” kent, weigeren Frankrijk en België 
chocolade uit andere Europese landen toe te laten.

De Europese Commissie heeft de volgende richtlijn 
opgesteld, die in alle lidstaten moet gelden. Het 
voorstel voor deze richtlijn luidt:
a. Bedrijven mogen cacaoboter vervangen door 

andere plantaardige vetten en toch hun producten 
‘chocolade’ noemen.

b. Alle lidstaten worden verplicht om verkoop van 
deze ‘chocolade’ toe te staan.

Wat vindt Zweden van het voorstel 
over chocolade?

Zweden heeft twee grote chocoladefabrieken, waarvan 
een (Karlshamns) andere plantaardige vetten dan 
cacao gebruikt om chocolade te maken. Momenteel 
laten Frankrijk en België chocolade uit deze fabriek 
niet toe, tenzij de producten met andere plantaardige 
vetten een ander etiket krijgen, zonder het woord 
chocolade.

Bovendien heeft Zweden een sterke traditie van 
melkchocolade. Andere plantaardige vetten dan 
cacaoboter worden vaak gebruikt voor melkchocolade. 
De verkoop van melkchocolade in Zweden is onlangs 
gedaald als gevolg van de toegenomen invoer en 
verkoop van donkere chocolade uit andere EU-landen. 
Daarom is er in Zweden sprake van een overproductie 
van melkchocolade, zodat deze richtlijn zeer goed 
kan zijn voor de Zweedse industrie en de uitvoer van 
chocolade naar andere EU-landen.

Eerste stemronde
Zweden stemt voor het voorstel van de Europese 
Commissie

Schorsing
Als tamelijk kleine lidstaat moet je steun verzamelen 
van een of meer grotere lidstaten. Je bent bereid 
bepaalde uitzonderingen aan lidstaten voor te stellen, 
als dat hen kan overtuigen de nieuwe richtlijn te 
steunen. Overtuig ook het Europees Parlement om 
voor te stemmen.

Stemprocedure
Om een voorstel goed te keuren is er een meerderheid 
nodig van ten minste 55% van de landen en die 
landen moeten ten minste 65% van de bevolking in de 
EU vertegenwoordigen. Vergeet niet het standpunt van 
ieder land op te schrijven.

Land Mening over de 
Chocoladerichtlijn

Bevolking
(miljoen)

%

Ierland Voor/Tegen 5 1

Portugal Voor/Tegen 10 3

Zweden Voor/Tegen 10 3

België Voor/Tegen 11 3

Tsjechië Voor/Tegen 11 3

Nederland Voor/Tegen 17 5

Polen Voor/Tegen 38 11

Spanje Voor/Tegen 47 13

Italië Voor/Tegen 60 17

Frankrijk Voor/Tegen 67 18

Duitsland Voor/Tegen 83 23

Totaal 359
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