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Hoofdstuk I
Inleiding

1.1 Inleiding en aanleiding tot het onderzoek

Burgerschap raakt aan ieders politieke bestaan. Rechtssubjecten ontlenen
bevoegdheden aan subjectieve rechten die door verschillende rechtsordes
worden toegekend. Zo kan een rechtssubject, ongeacht zijn burgerschap,
eigenaar zijn van goederen op grond van privaatrechtelijke normen die binnen
een rechtsstelsel gelden. Het rechtssubject transponeert daarmee echter niet tot
een burger. Burger is degene die niet alleen bevoegdheden kan ontlenen aan het
objectieve recht binnen een rechtsorde, maar die ook een eigendomspretentie
heeft ten aanzien van het objectieve recht van de desbetreffende rechtsorde. Een
cruciaal verschil tussen de burger en de niet-burger is dat de eerstgenoemde
vanwege zijn hoedanigheid als burger, met of zonder tussenkomst van een
politieke representant, bijdraagt aan de inhoud en de totstandkoming van het
objectieve recht.1 De burger bepaalt hoe het recht komt te luiden waaraan hij
gebonden is. Hij is daarmee, zogezegd, eigenaar van het recht. De burger-
schapsnotie brengt hiermee, in de woorden van een van Nederlands invloedrijke
staatsmannen, J.R. Thorbecke, ‘eene veel menigvuldiger en inniger gemeen-
schap, dan voorheen, tusschen de overheid en den burger’ tot stand.2

Dit fundamentele uitgangspunt ten aanzien van de eigendomspretentie van de
burger kan evenwel ter discussie worden gesteld wanneer een blik wordt
geworpen op de positie van de burgers van overzeese gebieden die onder het
soevereine gezag van een staat vallen. Als gevolg van koloniale expansies
oefenen verschillende Europese staten thans het exclusieve gezag uit over
gebieden die niet in de buurt liggen van de metropool, zijnde het moederland
van de desbetreffende staat.3 Verschillende entiteiten kunnen als voorbeeld

1 H.F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkely, Los Angeles, London: University of
California Press 1967.
2 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsche staatsburgerschap’, in: C.D.E. de Wit, J.R.
Thorbecke, Thorbecke en de eenwording van de Nederlandse natie, Nijmegen: Socialistische
Uitgeverij 1980 (oorspronkelijke uitgave 1844), p. 270.
3 In navolging van Franstalige rechtswetenschappelijke literatuur wordt in dit proefschrift
regelmatig het woord ‘metropool’ gehanteerd ter aanduiding van het moederland van de
desbetreffende constitutionele entiteit. J.-Y. Faberon, J. Ziller, Droit des collectivités
d’outre-mer, Paris: LGDJ 2007; J.-P. Thiellay, Le droit des outre-mers, Paris: Dallox 2011;
J.-F. Auby, Droit des outre-mers, Issy-les-Moulineaux Cedex: LGDJ 2018.



dienen van staten die overzeese gebieden rijk zijn, zoals het Koninkrijk
Denemarken en de Franse Republiek.4 Ook het Koninkrijk der Nederlanden
kent vergelijkbare gebieden. Sinds de ontmanteling van de Nederlandse Antillen
in 2010 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden uit vier landen, te weten
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.5 De verhouding tussen de landen
van dit Koninkrijk wordt hoofdzakelijk gereguleerd door het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden (hierna: Statuut). Dit Statuut stelt dat het Neder-
landerschap een aangelegenheid van het Koninkrijk is.6 Het gevolg daarvan is
dat het een ongedeeld karakter heeft.7 Desalniettemin hebben, zo zal blijken uit
dit proefschrift, niet alle staatsburgers van het Koninkrijk der Nederlanden – om
in Thorbeckes terminologie te blijven – een even menigvuldige en innige
rechtsverhouding tot de rechtsorde van dit Koninkrijk. Het is deze incongruentie
die in dit proefschrift wordt bestudeerd.

Het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk der Nederlanden is een lastig anker in
de staatsrechtleer. Er is in de loop van de tijd geworsteld met de duiding van dit
begrip. De kritiek die het Koninkrijkse burgerschap te verduren heeft gehad en
nog steeds heeft, is in wezen dat het op essentiële punten afwijkt van het
burgerschap van andere mogendheden. Zo schrijft L.F.G.P. Schreuder in 1894:
“Nederland kan, in een onderwerp, dat de internationale betrekkingen van nabij
raakt, niet onder alle beschaafde volkeren alléén blijven staan met eene zóó
afwijkende regeling der nationaliteit als nergens wordt aangetroffen.”8 Met deze
uitspraak doelt Schreuder op het dubbele burgerschapsbegrip dat het Koninkrijk
heeft gekend tussen 1850 en 1893. Gedurende deze jaren werd een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds het burgerschap in civielrechtelijke zin op grond van
het Burgerlijk Wetboek uit 1838 en anderzijds het burgerschap in publiekrech-
telijke zin op grond van de Wet van 1850 tot uitwerking van art. 7 van de

4 Ten aanzien van het Koninkrijk Denemarken valt te denken aan Groenland en de Faeröer-
eilanden. Guadeloupe, Martinique en Saint-Martin zijn voorbeelden van overzeese gebieden
van de Franse Republiek.
5 De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba – de zogenoemde BES-eilanden – maken
sindsdien deel uit van het staatsbestel van het land Nederland.
6 Art. 3 lid 1 onder c Statuut.
7 C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk, Deventer: Kluwer 2012, stelt op p. 76:
“Impliciet wordt met het gebruik van deze term [Nederlanderschap] aangegeven dat het
Koninkrijk maar één nationaliteit kent: de Nederlandse.” W.H. van Helsdingen, Het Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden, ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf
1957, p. 282: “Het Nederlanderschap is immers ter wille van de eenheid of een betere
verzorging van belangen der landen tot koninkrijksaangelegenheid gemaakt.”
8 L.F.G.P. Schreuder, Wet van 12 december 1892 (Staatsblad no 268) op het Nederlander-
schap en het ingezetenschap met daaromtrent tusschen de regeering en de volksvertegen-
woordiging gewisselde stukken en de in de beide Kamers der Staten-Generaal gevoerde
beraadslagingen/verzameld en van aanteekeningen voor de toepassing en uitvoering voorzien
door L.F.G.P. Schreuder, Amsterdam: Loman & Funke 1894, p. 102-103.
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Grondwet van 1848.9 Dit onderscheid leidde tot spraakverwarring in het
Koninkrijk met betrekking tot het burgerschapsbegrip. Een van de rechtsgevol-
gen van dit onderscheid was namelijk dat de burgers van de overzeese gebieden
van het Koninkrijk – vanwege de omstandigheid dat zij op grond van de Wet
van 1850 niet waren aan te merken als burgers in publiekrechtelijke zin – geen
politieke burgerschapsrechten toekwamen, zoals het kiesrecht voor het vertegen-
woordigende orgaan van het Koninkrijk. J.T. Buijs, hoogleraar te Leiden,
verwoordde de ontstane constitutionele verwarring als volgt:

“Het getuigt waarlijk niet van de gelukkige ontwikkeling van ons positief
staatsrecht, dat wij zelfs op de meest principiëele vraag, welke in dat recht kan
worden opgeworpen, de vraag: wie zijn Nederlanders? – geen stellig afdoend
antwoord kunnen geven. Men mag te meer op het wegnemen van die
onzekerheid aandringen, omdat het door allen gewenschte resultaat op zeer
eenvoudige wijze te bereiken is. Gelooft men met Mr. Opzoomer, dat het Burg.
Wetb. moet zeggen wie Nederlanders zijn, dan late men dit zooals het is, en
schrijve in de staatswet, dat men om burgerschapsrecht te kunnen uitoefenen,
behalve aan de eischen in het B.W. genoemd, nog zal moeten voldoen aan die,
welke deze wet stellen zal. Meent men daarentegen – en ik geloof juister – dat
de regeling van de nationaliteit in het staatsrecht te huis behoort, dan zegge de
staatswet wie Nederlanders zijn, en bepale het B.W., welke personen buiten de
Nederlanders nog tot het uitoefenen van burgerlijke rechten zullen worden
toegelaten. Raadpleegt men de constitutiën van andere staten dan blijkt nergens
van eene verwarring als bij ons bestaat, zij het dan ook dat men in verschillende
landen eene zeer onderscheiden regeling heeft aangenomen.”10

Buijs’ standpunt zegevierde in 1893. In dit jaar werd het dubbele Nederlanderschap
afgeschaft met de inwerkingtreding van de Wet op het Nederlanderschap en het
Ingezetenschap.11 Niettemin hebben de hiervoor geciteerde woorden van Schreuder
in de huidige constitutioneel-politieke context hun waarheidsgehalte behouden. De
vormgeving van het staatsburgerschap van het Koninkrijk wijkt, zoals in dit
proefschrift zal blijken, op wezenlijke punten (nog steeds) af van de essentialia
van burgerschap. Uit het constitutioneel Koninkrijksrecht en het constitutioneel
Nederlands recht is af te leiden dat niet alle staatsburgers van het Koninkrijk
eigenaar zijn van het recht dat vanwege het Koninkrijk wordt uitgevaardigd. In het
verleden is in verschillende bijdragen op dit deficit gewezen.12 Hoewel het deficit
reeds is geconstateerd, ontbreekt tot heden een grondig onderzoek naar de

9 Wet van 4 juli 1850, Stb. 1850, 37.
10 J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek, (eerste deel), Arnhem: P. Gouda Quint 1883,
p. 43.
11 Wet van 12 december 1892 op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap, Stb. 1892, 268.
12 Zie bijvoorbeeld het rapport van de Werkgroep Democratisch Deficit Koninkrijk (Kamer-
stukken II 1999-2000, 27 198, 267 en 1) en het rapport van de Commissie Democratisch Deficit,
getiteld Kiezen voor het Koninkrijk. Democratische legitimiteit van besluitvorming en controle
op Koninkrijksniveau d.d. 11 november 2009. Dit deficit is tevens aanleiding geweest tot
juridische procedures: ABRvS 25 januari 2017, JB 2017, 43, m.nt. J.L.W. Broeksteeg; ABRvS
21 november 2006, AB 2007, 121, m.nt. P.J. Stolk.
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conceptueel-theoretische oorzaak van dit deficit: het burgerschapsbegrip van het
Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast geldt dat de confrontatie tussen het Konink-
rijkse burgerschapsbegrip en de constitutionele grondstructuur van het Koninkrijk
der Nederlanden in rechtswetenschappelijke literatuur zwaar onderbelicht is. Dit
proefschrift voorziet in deze leemtes. In dit proefschrift zal de rechtsverhouding die
de Nederlander overzee heeft tot de statutaire rechtsorde worden geduid aan de hand
van een analyse van de essentialia van het burgerschapsbegrip. Wat zijn wezenlijke
karakteristieken van deze notie, en vinden zij toepassing in het staatsbestel van het
Koninkrijk der Nederlanden?

Teneinde een grondig beeld te verkrijgen van het burgerschapsbegrip in het
Koninkrijk wordt in dit kader gebruik gemaakt van de burgerschapsnotie die in
het leven is geroepen in een andere rechtsorde, zijnde die van de Europese Unie
(EU). De problematiek rondom het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk krijgt
een bijzondere dimensie door een vergelijking ervan met de notie van burger-
schap in de EU. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht kent
de EU een eigen burgerschap: het Europees Unieburgerschap. Dit burgerschap
komt toe aan eenieder die de nationaliteit heeft van een van de lidstaten van de
Unie. Dit Unieburgerschap brengt volgens het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie (VwEU) rechten en plichten met zich voor de Unie-
burger.13 De overzeese territoria die bijzondere betrekkingen onderhouden met
de lidstaten zijn op enigerlei wijze betrokken in het raamwerk van de EU. In het
Europees Unierecht bestaan verschillende statussen die deze overzeese territoria
kunnen genieten. De rechtspositie die de overzeese gebieden van de lidstaten
jegens de EU hebben, kan – afhankelijk van de status van deze gebieden naar
nationaal staatsrecht – aanzienlijk variëren. De meest voorkomende rechts-
posities zijn de Landen en Gebieden Overzee (LGO) en de Ultraperifere
Gebieden (UPG). Het kenmerkende verschil tussen een LGO-status en een
UPG-status is dat het acquis communautaire grotendeels geen deel uitmaakt van
de rechtsorde van de gebieden die een LGO-status genieten.14 Burgers van de
LGO zijn niettemin Unieburgers met als gevolg dat zij aanspraak kunnen maken
op de rechten die gekoppeld zijn aan het Unieburgerschap. 15 Dit heeft tot
gevolg dat de LGO-Unieburger, naast zijn nationale burgerschapsverhouding,
krachtens het Unierecht tevens een rechtsverhouding heeft tot de rechtsorde van
de Unie. Een vraag die zich hierbij aandient is welke rechtsbetrekking het
Unieburgerschap teweegbrengt tussen de LGO-Unieburger en de rechtsorde van
de Unie. In het verlengde hiervan ontstaat de vraag hoe de rechtsverhouding die
het Unieburgerschap teweegbrengt tussen de Nederlander overzee en de rechts-
orde van de EU zich verhoudt tot de rechtsbetrekking tussen de Nederlander

13 Art. 20 lid 2 VwEU: “De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die
bij de Verdragen zijn bepaald.”
14 Art. 355 lid 2 VwEU.
15 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060.
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overzee en de statutaire rechtsorde. Anders gesteld: hoe verhouden de twee
hoedanigheden van dezelfde burger – als Nederlander uit Aruba, Curaçao of Sint
Maarten enerzijds en als Unieburger uit de LGO anderzijds – zich tot elkaar?
Wat vertelt de Unierechtelijke rechtsbetrekking ons over de statutaire rechtsbe-
trekking en het begrip van het Nederlanderschap?

In dit onderzoek wordt aan de hand van een conceptueel-theoretische en
rechtsvergelijkende studie en vanuit het perspectief van de gelding van het
Europees Unieburgerschap op de LGO de notie van het Nederlanderschap nader
geduid.16 De in het verlengde hiervan geformuleerde onderzoeksvragen luiden
ten eerste: op welke wijze dient het Nederlanderschap te worden geduid vanuit
een conceptueel-theoretisch en rechtsvergelijkend perspectief? en ten tweede:
wat is de betekenis van de gelding van het Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk voor de duiding van het Nederlanderschap? Het object van dit
onderzoek – het Nederlanderschap – wordt derhalve vanuit deze twee aan elkaar
verwante vragen bestudeerd ten behoeve van een grondig beeld van de burger-
schapsnotie in het Koninkrijk der Nederlanden.

Met de beantwoording van de aangestipte en andere aanverwante vragen zullen
de bevindingen van dit onderzoek bijdragen aan een verheldering en een nadere
afbakening en definiëring van het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk der
Nederlanden. Daarmee is het proefschrift van praktische en begripsmatige
waarde voor allen die te maken hebben met de reikwijdte van dit begrip. Het
proefschrift kaart de conceptuele oorzaak aan die ten grondslag ligt aan de
geconstateerde gebreken in de inkleuring van het Nederlanderschap. Daarbij zal
het omschrijven van de wezenlijke gebreken die gepaard gaan met de huidige
invulling van het Nederlanderschap, het analyseren van de hoegrootheid van
deze gebreken en het onderzoeken van de gevolgen daarvan voor het constitu-
tioneel Koninkrijksrecht in conceptuele en rechtsvergelijkende zin bijdragen aan
een grondiger burgerschapsbegrip. Tot slot zal dit proefschrift, met het gebruik
van inzichten die ontleend zijn aan het Unieburgerschap, verklaren wat de
betekenis kan zijn van het Europees Unierecht, in het bijzonder het Uniebur-
gerschap, voor het constitutioneel Koninkrijksrecht, in het bijzonder het Neder-
landerschap.

Aangezien alle overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden naar
Unierecht vallen onder het LGO-regime, wordt ingegaan op de toepassing van
het Unierecht in de LGO en niet de UPG. Het is voorts van belang op te merken
dat het onderzoek zich richt op de landen van het Koninkrijk, en niet op de BES-

16 De term ‘gelding van het Unieburgerschap in de LGO’ is vatbaar voor meervoudige uitleg.
In dit proefschrift wordt hiermee gedoeld op de rechtsbetrekking die de LGO-Unieburger
heeft met de EU. Ten behoeve van de leesbaarheid zal in het navolgende worden gesproken
van de gelding van het Unieburgerschap in de LGO.
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eilanden als openbaar lichaam naar Nederlands staatsrecht. De verklaring
hiervoor is dat de BES-eilanden onderdeel zijn van het land Nederland, met
als gevolg dat Nederlandse staatsburgers van deze gebieden worden vertegen-
woordigd in beide kamers der Staten-Generaal. Zoals in dit proefschrift zal
worden uiteengezet, is dit een relevant criterium om de BES-eilanden buiten
beschouwing te laten in deze studie.

1.2 Morganatisch burgerschap

Deze studie draagt als titel Morganatisch burgerschap. Hiermee wordt gedoeld
op de vormgeving van het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlan-
den. Het woord ‘morganatisch’ is afkomstig van het Latijnse matrimonium
morganaticum. De letterlijke vertaling van matrimonium morganaticum is
‘morganatisch huwelijk’. Tegenwoordig staat het morganatisch huwelijk beter
bekend onder de naam ‘huwelijk met de linkerhand’. Dit houdt in dat in een
huwelijk de vrouw niet deelt in alle rechten die verbonden zijn aan de adellijke
stand van de man. Het bijvoeglijk naamwoord ‘morganatisch’ wordt in dit
proefschrift gehanteerd ter aanduiding van een burgerschap waarbij burgers uit
hoofde van hun burgerschap niet in gelijke zin aanspraak maken op (politieke)
burgerschapsrechten. Nederlandse overzeese landsburgers ontberen uit hoofde
van het Nederlanderschap het recht om door middel van hun politieke repre-
sentant mee te beslissen in het vertegenwoordigende orgaan dat deel uitmaakt
van de wetgever van het Koninkrijk. In dit proefschrift zal blijken dat de
morganatische invulling van het Nederlanderschap met andere woorden ertoe
leidt dat staatsburgers van het Koninkrijk uit de overzeese landen niet delen in
de adeldom van politieke burgerschapsrechten in de statutaire rechtsorde.

1.3 Onderzoeksmethode

Het dissertatieonderzoek is gelet op de hiervoor genoemde vragen juridisch-
dogmatisch van aard.17 Met behulp van een bronnenstudie in de vorm van een
jurisprudentie- en literatuuronderzoek is een conceptueel-theoretische analyse
gemaakt van het Nederlanderschap en de toepassing van het Unieburgerschap in
de LGO van het Koninkrijk met het oog op de duiding van het staatsburgerschap

17 J.B.M. Vranken, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk
Recht, Algemeen deel****. Een synthese, Deventer: Kluwer 2014, nr. 8 e.v. Zie ook P.C.
Westerman, M.H. Wissink, ‘Rechtsgeleerdheid als rechtswetenschap’, NJB 2008, 440.
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van dit Koninkrijk. De juridisch-dogmatische aard van het onderzoek heeft tot
gevolg dat het onderzoek een analyserend en systematiserend karakter heeft.18

Daarbij wordt het geldende recht over het voetlicht gebracht als een coherent en
consistent geheel van begrippen waarbij overeenkomsten en tegenstellingen in
dit normenkader worden blootgelegd.19

Een vraagpunt in dit verband betreft de veronderstelde intellectuele continuïteit
tussen het begrip burgerschap zoals dit is ontstaan in de klassieke oudheid en zoals
het daarna is ontwikkeld. Dit vraagpunt speelt met name in Hoofdstuk II van dit
proefschrift een relevante rol. In dat hoofdstuk komen namelijk het begrip burger-
schap en zijn verschijningsvormen ter sprake, waarbij aandacht wordt besteed aan
verschillende auteurs die zich daarover hebben uitgelaten. Een legitieme vraag in dit
kader is of de behandelde auteurs allen bijdragen aan hetzelfde concept – namelijk
het concept burgerschap. Gelet op de verschillende maatschappelijke en historische
context waarin de auteurs opereerden, is vanzelfsprekend dat die auteurs niet altijd
dezelfde notie voor ogen hebben gehad in hun verhandelingen. In de tekstuele
analyse van de totstandkomings- en ontwikkelingsgeschiedenis van het burger-
schapsbegrip wordt echter in dit proefschrift verondersteld dat er door de eeuwen
heen sprake is van begripsparallellie. Om de overeenkomsten en verschillen tussen
die verschillende benaderingen te doorgronden kan het wel degelijk nuttig zijn om te
doen alsof de verscheidene auteurs dezelfde notie beschouwen.20 In de bestudering
van het burgerschapsbegrip wordt in dit proefschrift derhalve als uitgangspunt

18 C. van Vollenhoven, ‘Omtrek en methode der rechtswetenschap’, in: Mr. C. van
Vollenhoven’s verspreide geschriften, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon N.V. 1934, p. 14:
“Met deze drie dan, de systematische, de historische en de vergelijkende rechtsstudie, met het
naspeuren dus van gesteldheid, verloop, en regelmaat van het recht, is het ambt der
rechtswetenschap ten einde. Het is niet drieërlei stoffe, het is een zelfde stoffe van drieërlei
zijde aangevat.” Cf. E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Object en methode van de wetenschap van het
staatsrecht en het bestuursrecht’, in: Rechtsstaat & beleid. Een keuze uit het werk van mr.
E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willinck 1991.
19 R. Stürner, ‘Das Zivilrecht der Moderne und die Bedeutung der Rechtsdogmatik’,
JuristenZeitung 2012/1, schrijft op p. 11 treffend: “Die Grundfunktion der Dogmatik besteht
vor allem darin, Gleichheit, Ungleichheit und Ähnlichkeit transparent zu halten.” Zie ook: R.
Kranenburg, De grondslagen der rechtswetenschap. Juridische kennisleer en methodologie,
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. 1948, p. 32: “Zoo is dus de nimmer eindigende
functie der rechtswetenschap: het ordenen der verschijnselen op het gebied der rechts-
waardeering, het systematiseren en kritisch analyseeren, zoodat zij kunnen worden begrepen
als een samenhangend en verstaanbaar geheel.”
20 Deze redenering ontleen ik aan P.C. Westerman, The Disintegration of Natural Law Theory.
Aquinas to Finnis, (diss. Groningen), Leiden/New York/Köln: Brill 1997, p. 11: “Is it not true
that the arrangement of five authors in a row suggests that they are considered to contribute to
one tradition, whereas they simply do not? Is it not equally true that the differences are more
striking and also more interesting than their continuity? I agree with that objection. But I
maintain that in order to discern and asses these differences, it can be helpful to act as if these
various theories contribute to the same tradition. That tradition does not ‘exist’, it cannot
readily be ‘found’; it is a construct of our own making.”
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gehanteerd alsof door de eeuwen heen is bijgedragen aan de ontwikkeling van
dezelfde notie: namelijk de vormgeving van de rechtsbetrekking tussen de burger en
zijn rechtsorde. Deze keuze is te rechtvaardigen door de omstandigheid dat het
overgrote deel van de te behandelen auteurs impliciet of expliciet uitgaat van de
gedachte dat het burgerschapsbegrip een rechtsbetrekking betreft tussen de burger
enerzijds en zijn rechtsorde anderzijds. De daadwerkelijke vormgeving van deze
rechtsbetrekking is daarbij afhankelijk van de constitutionele structuur van de
desbetreffende entiteit en de inkleuring van het in kwestie zijnde burgerschap.

De vragen die in dit onderzoek centraal staan, zijn hiervoor uiteengezet.
Rechtsvergelijking is, zoals daaruit blijkt, een component van deze studie. In
het onderzoek is gebruik gemaakt van inzichten uit het Franse recht ten aanzien
van de invulling van het burgerschapsbegrip. De behandeling van het Franse
burgerschapsbegrip is functioneel van aard en staat ten dienste van de begrips-
vorming in het constitutioneel Koninkrijksrecht en het constitutioneel Neder-
lands recht. Bij de behandeling van het Franse burgerschap is eveneens door
middel van de bestudering en interpretatie van de Franse wet, rechtspraak en
literatuur getracht de betekenis van de toepassing van het Unieburgerschap in de
Franse LGO uiteen te zetten voor de duiding van het Franse burgerschap. De
bestudering van het Franse burgerschapsbegrip dient afwisselend tot inspiratie
voor de vormgeving van het Nederlanderschap, tot verheldering van en nadere
inkleuring van de notie van burgerschap in een ander constitutioneel bestel en
sporadisch ter ondersteuning van ingenomen standpunten in het Koninkrijk. De
keus voor het Franse recht is door meer redenen ingegeven. Drie van deze
redenen zijn de volgende. In de eerste plaats is te noemen dat het Franse recht
een cruciaal uitgangspunt deelt met het constitutioneel Koninkrijksrecht, name-
lijk dat er een ongedeeld burgerschap bestaat in de overzeese gebieden en de
metropool. Ongeacht de lokale status van de ingezetenen van de overzeese
gebieden, zijn zij de iure te kwalificeren als Frans staatsburger. Dit geldt
eveneens voor de staatsburgers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Zij zijn allen aan te merken als Nederlandse staatsburgers. Hiermee leent het
Franse recht zich goed voor een vergelijking met het Nederlandse recht. Ten
tweede geldt dat het LGO-regime zijn historische wortels vindt in het in de jaren
vijftig van de vorige eeuw vigerende onderscheid tussen de zogenoemde
départements d’outre-mer en territoires d’outre-mer in het Franse recht. De
LGO-regeling kan beter worden begrepen indien het ontstaan en de evenknie
van deze rechtsfiguur naar Frans recht worden bestudeerd. Tot slot is de
omstandigheid dat de Franse Revolutie een cruciale rol heeft gespeeld ten
aanzien van de vormgeving van het burgerschapsbegrip, ook ten aanzien van de
uitgangspunten met betrekking tot de overzeese gebieden, een reden geweest om
het recht van de Franse Republiek met betrekking tot burgerschap te bestuderen.
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1.4 Plan van behandeling

Dit proefschrift bestaat inclusief deze inleiding uit acht hoofdstukken. Daarbij
wordt stapsgewijs toegewerkt naar de beantwoording van de vragen hoe het
Nederlanderschap dient te worden geduid vanuit een conceptueel-theoretisch
perspectief en wat de betekenis is van de gelding van het Europees Uniebur-
gerschap op de LGO van het Koninkrijk voor de duiding van het Nederlander-
schap. Deze materie wordt in een rechtsvergelijkend Frans perspectief geplaatst.
Teneinde de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt aandacht besteed aan
achtereenvolgens het burgerschapsbegrip, de LGO, het Europees Unieburger-
schap, het Franse burgerschap en het Nederlanderschap. Hiermee bevatten de
verschillende hoofdstukken in een systematische opbouw de bouwstenen voor
de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Hoofdstuk II staat in het teken van het burgerschapsbegrip en zijn verschij-
ningen. Daarbij wordt stilgestaan bij de vraag wat de essentialia zijn van dit
begrip en welke rechtsverhouding het reguleert. In ieder geval het ontstaan, de
eclipsen en de wedergeboorten van het burgerschapsbegrip worden bestudeerd,
teneinde het fluctuerende karakter van dit eeuwenoude begrip weer te geven en
de samenhang van het burgerschapsbegrip met wederkerigheid en de politieke
representatie van de burger te analyseren. Zoals zal blijken uit Hoofdstuk II zijn
de noties wederkerigheid en politieke representatie relevant bij de vormgeving
van burgerschap. De verhouding tussen deze noties zal ter sprake komen in
Hoofdstuk II. Wel kan in dit stadium alvast een opmerking worden gemaakt
over de term wederkerigheid. Hiermee wordt gedoeld op de rechten en plichten
over en weer tussen de burger en zijn rechtsorde. Als voorbeeld van een
burgerplicht zal dienen de militaire dienst in tijden van oorlog. Met betrekking
tot de burgerschapsrechten zal het kiesrecht voor vertegenwoordigende organen
in de verschillende rechtsordes, zijnde die van het Koninkrijk der Nederlanden,
de Franse Republiek en de Europese Unie, uitvoerig worden behandeld,
teneinde te bezien in hoeverre wordt tegemoetgekomen aan de notie van
politieke representatie. Daarnaast wordt ten aanzien van deze rechtsordes kort
stilgestaan bij het reis- en vestigingsrecht van burgers. De keuze hiervoor is
eenvoudig te verklaren: door middel van dit recht kan de burger zich immers vrij
bewegen en vestigen op het grondgebied van de desbetreffende entiteit om
aldaar burgerschapsrechten uit te oefenen en aan burgerschapsplichten te
voldoen.

Aansluitend wordt in Hoofdstuk III en IV aandacht besteed aan de rechts-
figuur van de LGO. Daarbij wordt ingegaan op het ontstaan van de LGO en de
ontwikkeling die de LGO hebben doorgemaakt in zowel de rechtspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie als de zogenoemde LGO-besluiten van
de Raad. Wat is de strekking (geweest) van deze LGO-regeling en welke
ontwikkeling maakt zij door? Vervolgens wordt in Hoofdstuk V het Uniebur-
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gerschap als species van het genus burgerschap bestudeerd. Op welke wijze
bewerkstelligt dit burgerschap een rechtsverhouding tussen de Unieburger
(overzee) en de rechtsorde van de Unie? Wat is de betekenis van de toepassing
van het Unieburgerschap in de LGO wanneer in het bijzonder wordt gekeken
naar de politieke representatie van de Unieburger overzee in het wetgevende
orgaan van de Unie? In Hoofdstuk VI wordt aandacht besteed aan de contouren
van het Franse burgerschap, in het bijzonder de wederkerigheid ervan en de
politieke representatie van de Franse burger overzee in het wetgevende orgaan
van de Republiek. Daar wordt hoofdzakelijk stilgestaan bij twee vraagstukken.
Ten eerste om welke reden(en) en op welke wijze gehoor is gegeven aan het
principe dat iedere Franse overzeese burger door middel van gebruikmaking van
het kiesrecht politiek vertegenwoordigd is in het orgaan dat mede betrokken is
bij het uitvaardigen van wetgeving. Ten tweede wordt ingegaan op de betekenis
van de gelding van het Unieburgerschap, in het bijzonder wat betreft politieke
representatie van de Franse overzeese burger in het Europees Parlement, in de
Franse LGO voor de duiding van het Franse burgerschap. Hoofdstuk VII staat in
het teken van het Nederlanderschap. In dit hoofdstuk wordt een antwoord
gegeven op de vragen op welke wijze het burgerschapsbegrip binnen het
Koninkrijk kan worden geduid vanuit een conceptueel-theoretisch en rechts-
vergelijkend Frans perspectief en welke inzichten de gelding van het Uniebur-
gerschap in de LGO van het Koninkrijk biedt voor het Nederlanderschap.

Tot slot wordt in het concluderende Hoofdstuk VIII gereflecteerd op een drietal
thema’s uit dit proefschrift. Het eerste thema betreft het fluctuerende bestaan van
het burgerschapsbegrip. Het tweede thema heeft betrekking op de daadwerke-
lijke invulling van het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk der Nederlanden,
de Franse Republiek en de Europese Unie. Als derde thema wordt de toekomst-
bestendigheid van het LGO-regime in de statutaire rechtsorde bezien.
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Hoofdstuk II
Het begrip burgerschap en zijn verschijningen

2.1 Inleiding

Dit proefschrift beoogt de vragen te beantwoorden hoe het Nederlanderschap
vanuit conceptueel-theoretisch perspectief kan worden geduid en welke beteke-
nis de toepassing van het Europees Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk der Nederlanden heeft voor de duiding van het Nederlanderschap.
Deze materie wordt vanuit een rechtsvergelijkend Frans perspectief bestudeerd.
Daartoe is een begrip van het burgerschapsconcept onontbeerlijk. Alvorens
uitspraken kunnen worden gedaan met betrekking tot het Unieburgerschap, het
Franse burgerschap en het Nederlanderschap is het noodzakelijk om te achter-
halen wat de oorsprong van de term burgerschap is en welke ontwikkeling zij
heeft meegemaakt.1 In dit hoofdstuk zal daarom een onderzoek worden
ingesteld naar het verschijnsel burgerschap en zijn verschijningsvormen. Welke
ideeën hebben ten grondslag gelegen aan het ontstaan van burgerschap? Wat is
de wisselwerking geweest tussen de theorie achter burgerschap en de formalise-
ring ervan in het positieve recht? Op welke wijze werd nadere invulling gegeven
aan burgerschap in vroeger tijden, zoals in Athene en de Romeinse Republiek?
Op welke wijze hebben de Renaissance en de Franse Revolutie de inhoud van
het begrip burgerschap beïnvloed? Dit zijn voorbeelden van vragen die in dit
hoofdstuk de revue zullen passeren. Getracht wordt aan de hand van een studie
naar het verschijnsel burgerschap zijn wezenskenmerken en connotaties bloot te
leggen. De bestudering van oude vormen van burgerschap in dit hoofdstuk staat
ten dienste van de ontleding van de ontwikkelingen van het Unieburgerschap en
de gevolgen daarvan voor het Nederlanderschap. De oude vormen van burger-
schap en hun ontwikkelingen die op deze plek worden besproken, kunnen de
blik op de huidige ontwikkelingen scherpen. Hierbij verdient opmerking dat
sommige historische tijdvakken in verband met hun betrekkelijke relevantie

1 Zoals de Franse rechtshistoricus Christian Bruschi terecht stelt: “Si le terme «citoyen» est fort
ancien, il n’a pas toujours eu la même signification selon les époques et les civilisations. Pour
partir à la recherche non pas du mais des sens de la citoyenneté, il faut examiner celle-ci à ses
débuts, dans l’Antiquité, pour en arriver à ce qu’elle est ou à ce qu’elle pourrait être
aujourd’hui.” C. Bruschi, ‘La citoyenneté hier et aujourd’hui’, Hommes et Migrations,
n. 1196, mars 1996, ‘Jeunesse et citoyenneté’, p. 11-13.



voor het onderzoek marginaal worden beschreven. Dit geldt met name voor de
periode vanaf de klassieke oudheid tot en met de Middeleeuwen.

De opzet van het hoofdstuk is als volgt. In de tweede paragraaf zal worden
ingegaan op het ontstaan van het verschijnsel burgerschap in de klassieke
oudheid.2 De overeenkomsten en verschillen tussen het Atheense burgerschap
en het Spartaanse burgerschap zullen hierbij ter sprake komen (paragraaf 2.2.1).
Daarnaast zal een kort uitstapje worden gemaakt naar het burgerschap in de
Romeinse Republiek en het Romeinse Keizerrijk (paragraaf 2.2.2). Vervolgens
zal het begin van de theoretisering van het concept burgerschap aan bod komen,
waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan een verhandeling van
Aristoteles over burgerschap (paragraaf 2.2.3). Deze verhandeling is – voor
zover bekend – de eerste expliciete theoretische benadering van het verschijnsel
burgerschap. Daarbij zal voornamelijk worden ingegaan op de vraag welke
elementen van burgerschap bij deze eerste theoretisering van burgerschap
werden benadrukt. In de derde paragraaf staat de vraag centraal welke verhou-
ding de burger tot zijn rechtsorde heeft volgens de theologisch christelijke
literatuur. Het christendom vormde namelijk een van de redenen waarom het
verschijnsel burgerschap gedurende de Middeleeuwen tijdelijk in vergetelheid
raakte. Aansluitend wordt in de vierde en vijfde paragraaf stilgestaan bij de
wedergeboortes van burgerschap in de Renaissance (paragraaf 2.4) en de Franse
Revolutie (paragraaf 2.5). Tot slot wordt in paragraaf 2.6 aandacht besteed aan
de invulling van het begrip na de Franse Revolutie.

2.2 De geboorte van burgerschap in de Griekse poleis

In 1938 verschijnt van de hand van de Nederlandse historicus Johan Huizinga
een boek getiteld Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der
cultuur.3 Dit cultuurwetenschappelijk boek agendeert Huizinga’s notie van het
belang van het spelelement van de mens bij het voortbrengen van cultuur en
samenleving. Hij benadrukt dat de mens een sociaal wezen is en zich daarbij
voortdurend verhoudt tot zijn medemens en zijn rechtsorde. De mens speelt,
blijkens de hoofdtitel van het boek. Paul Scholten heeft hieraan toegevoegd dat
de mens niet alleen in cultuurwetenschappelijke zin speelt, maar ook in de

2 Ter afbakening van het onderzoek zal enkel aandacht worden besteed aan het ontstaan en de
ontwikkeling van burgerschap in de westerse beschaving. Het ontstaan en de ontwikkeling
van burgerschap in oude wereldrijken buiten de Europese kring, bijvoorbeeld in Babylonië,
zal derhalve achterwege blijven.
3 J. Huizinga, Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur,
Amsterdam: Amsterdam University Press 1938.
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rechtswetenschap, de filosofie en de psychologie.4 Diezelfde mens heeft, naast
de verhouding tot zijn medemens, ook een verhouding tot de rechtsorde waarvan
hij deel uitmaakt. Deze rechtsverhouding vindt, evenals het concept democratie,
haar historische wortels in de Griekse poleis – ook bekend onder de term
‘stadstaten’.5

Deze poleis werden bestuurd door een deel van de bevolking van de desbetref-
fende polis. Sociaal, economisch, militair en politiek had iedere polis een select
gezelschap dat zich boog over vraagstukken die zich voordeden op het territoir
van de polis. Zo werden sommige ingezetenen militair ingezet voor de
bescherming van de polis en werden anderen geraadpleegd voor politieke,
sociale en/of economische doeleinden. Teneinde deze selecte groep te belonen
voor hun daden en bijdragen aan de gemeenschap, werd ervoor gekozen deze
personen te onderscheiden van de anderen door middel van het verlenen van een
juridische status aan degenen die zich actief inzetten voor het wel en wee van de
polis.6 De bijzondere positie uitte zich daarin dat zij het burgerschap van de
polis verkregen. In de praktijk zorgde dit ervoor dat het de meest welvarende
ingezetenen van een polis waren die deze juridisch onderscheidende status
verkregen.7 Zodoende ontstond een fenomeen dat primair was gebaseerd op het
onderscheiden van de ingezetenen van de polis, waarbij de maatstaf de mate van
betrokkenheid van deze personen bij het belang van de polis was. De noodzaak
voor deze status was dat de personen van de gemeenschap ertoe werden
aangespoord het goede te doen voor de gemeenschap teneinde de belangen
ervan te behartigen. De prikkel hiervoor was dat ingezetenen van een polis die
actief bijdragen aan de belangen van de polis door middel van een juridische
status werden beloond voor hun inzet. Politeia – de gereleveerde juridische
status – goot de beloning van de sociaal/economisch/militair/politiek actieve
ingezetenen aldus in de vorm van een wederkerige rechtsverhouding tussen de
rechtsorde en haar actieve ingezetenen. Deze actieve ingezetenen werden
burgers genoemd. De wederkerige rechtsverhouding hield onder meer in dat
in ruil voor de actieve bijdrage van de ingezetenen op verschillende vlakken, zij
aanspraak konden maken op privileges en bescherming van de polis. De
privileges varieerden van de mogelijkheid tot het verhandelen van waar op de
markt tot het huwen van andere bezitters van eenzelfde burgerschap. De

4 P. Scholten, ‘Over spel en ernst in het recht’, in: P. Scholten, Verzamelde geschriften,
Zwolle: Tjeenk Willink 1949, deel 1, p. 471 e.v.
5 De term ‘stadstaten’ – gebruikelijk voor de Griekse poleis – is enigszins ongelukkig
vanwege de verwarring met de term ‘staat’ en de Italiaanse stadstaten in de Middeleeuwen.
Om deze en andere redenen wordt de term ‘stadstaat’ in deze dissertatie niet gebruikt als
synoniem voor de Griekse poleis. Aangesloten wordt bij de oorspronkelijke Griekse term
polis waarvan het meervoud poleis is.
6 P. Riesenberg, Citizenship in the Western Tradition. Plato to Rousseau, Chapel Hill,
London: The University of North Carolina Press 1992, p. 3.
7 Riesenberg 1992, p. 6.

HET BEGRIP BURGERSCHAP EN ZIJN VERSCHIJNINGEN

13



bescherming bestond onder andere erin dat moord op een burger zwaarder werd
bestraft dan moord op een niet-burger, hetgeen met zich bracht dat in de polis
het leven van een burger waardevoller was dan het leven van een niet-burger.

Aangezien de poleis nogal verschillend waren in de samenstelling van de
bevolking en de bijbehorende tradities, nam het burgerschap in het oude
Griekenland verschillende vormen aan. In de literatuur worden in deze em-
bryonale fase van het burgerschapsdenken grofweg twee typen burgerschap
onderscheiden: het Spartaanse burgerschap en het Atheense burgerschap. In die
onderscheiding van twee typen burgerschap komt tot uitdrukking dat de
politieke en culturele karakteristieken van Sparta en Athene nogal verschilden
van elkaar. Waar het Atheens burgerschap met name draaide om het betalen van
belastingen en verplichte opkomst bij juryrechtspraak kan, zoals uit het
navolgende zal blijken, het Spartaans burgerschap het best worden omschreven
als heroïsch, autoritair en militair.8

In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het
Spartaanse en het Atheense burgerschap, en aan de karakteristieken van en de
verschillen tussen deze twee typen burgerschap. De behandeling van het
Atheense en het Spartaanse burgerschap is zinvol, omdat verschillende denkers
tijdens en na de Renaissance en de Franse Revolutie in hun conceptualisering
van burgerschap een beroep hebben gedaan dan wel kritiek hebben geuit op het
burgerschapsbegrip in de klassieke oudheid. Gedacht kan worden aan Rous-
seaus voorliefde voor de polis Sparta en Bodins kritiek op Aristoteles’ definitie
van de burger. Daarop wordt verder in het hoofdstuk ingegaan. Voor een goed
begrip van burgerschap vanuit een conceptueel-theoretisch perspectief kan een
bespreking van zijn eerste verschijningsvormen – het Atheense en het Spar-
taanse burgerschap – daarom niet ontbreken.

2.2.1 Burger van Sparta of van Athene: eenzelfde verschijnsel, verschil in
uitwerking

Twee bekende poleis van ‘Hellas’ waren Sparta en Athene. De strijd tussen deze
twee poleis bepaalde decennialang de verhoudingen op het Griekse grondge-
bied. De verschillen in de samenstelling en tradities tussen deze twee poleis
zorgden tevens voor een verschil in de benadering van burgerschap. Aan het
Spartaanse burgerschap wordt thans doorgaans minder aandacht besteed dan aan
het Atheense burgerschap. Een reden daarvoor is dat er minder geschriften en
fragmenten over het Spartaanse burgerschap bewaard zijn gebleven dan over het

8 P.B. Manville, The Origins of Citizenship in Ancient Athens, Princeton: Princeton University
Press 1990; Riesenberg 1992, p. 6.
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Atheense burgerschap.9 Het onderbelichte karakter van het Spartaanse burger-
schap hangt vermoedelijk ook samen met de wijze waarop het Spartaanse
burgerschap was ingekleurd. Zoals hierna zal blijken, bevatte het sterke militaire
componenten en die nadruk past minder goed in de huidige westerse uitleg van
burgerschap. Een andere verklaring voor het schaarse materiaal over het
Spartaanse burgerschap is dat met name in de westerse democratieën historisch
onderzoek naar militaire mogendheden in de klassieke oudheid – zoals Sparta –
veelal achterwege is gebleven.10

Niettemin heeft het Spartaanse burgerschap bijgedragen aan zeker één element
van het burgerschapsbegrip, namelijk de (militaire) toewijding aan het publieke
belang van de polis.11 De toewijding aan het publieke is door menigeen
omschreven als de volwaardige dedicatie aan een militaire carrière in het belang
van Sparta.12 Waar het Atheense burgerschap ruimte liet voor kunstzinnige en
commerciële activiteiten, was de focus van het Spartaanse burgerschap op
oorlog en militaire toewijding aan de polis.13 Er is en zou geen andere afleiding
(moeten) bestaan voor de Spartaanse burger die zijn leven in het teken diende te
stellen van de polis. Deze militaire gedachte achter het Spartaanse burgerschap
wordt krachtig samengevat door de zevende-eeuwse (vermoedelijk) Spartaanse
dichter Tyrtaios14 in zijn befaamde gedicht Code of the Citizen Soldier.15 Het
voor dit hoofdstuk relevante deel luidt:

9 Riesenberg 1992, p. 7. In de woorden van Riesenberg: “Moreover, Sparta never produced a
Thukydides to put self-serving words in the mouth of a Pericles, nor a class of articulate and
disputatious men whose interest in ideas and institutions makes them look like prototypes of
English Parliamentarians or American Founders. Further, it appeared that Sparta was hardly a
city in any meaningful sense, but rather an agricultural community with peculiar institutions
that could not possibly have contributed anything to the roots we search for in our past.”
10 Riesenberg 1992, p. 7.
11 Riesenberg 1992, p. 8.
12 Ibid.
13 In dit kader maakt Riesenberg een vergelijking tussen de volledige toewijding van een
inwoner van Sparta aan de polis en de volledige toewijding van een monnik aan God en Zijn
Koninkrijk. Riesenberg 1992, p. 8. Over het christelijk burgerschap, zie paragraaf 2.3
(‘Burgerschap en Gods Koninkrijk: de relatie tussen de burger en zijn aardse rechtsorde
volgens de theologisch-christelijke literatuur’) van dit hoofdstuk.
14 De afkomst van Tyrtaios staat niet vast. Volgens Plato was Tyrtaios een Athener van
geboorte, die de Spartanen te hulp was gezonden. Anderen, daarentegen, baseren dat
standpunt op Atheens chauvinisme. W.J. Verdenius, ‘De relatie tussen Sparta en Delphi in
de zevende eeuw. Speciaal met het oog op de dichters Tyrtaios, Terymdros en Thaletas’,
Hermenevs, 39e jaargang, nr. 5, februari 1968, p. 121.
15 Zie nader over dit gedicht: Robert D. Luginbill, ‘Tyrtaeus 12 West: Come Join the Spartan
Army’, The Classical Quarterly, Vol. 52, nr. 2, 2002, p. 405-414.
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Tyrtaios, 12:10-34W

οὐ γὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν
πολέμωι εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν
φόνον αἱματόεντα, καὶ δηίων
ὀρέγοιτ᾽ ἐγγύθεν ἱστάμενος. ἥδ᾽
ἀρετή, τόδ᾽ ἄεθλον ἐν
ἀνθρώποισιν ἄριστον κάλλιστόν
τε φέρειν γίνεται ἀνδρὶ νέωι.

For no man ever proves himself a good
man in war unless he can endure to face
the blood and the slaughter, go close
against the enemy and fight with his
hands. Here is courage, mankind’s finest
possession, here is the noblest prize that a
young man can endeavor to win,

15ξυνὸν δ᾽ ἐσθλὸν τοῦτο πόληΐ τε
παντί τε δήμωι, ὅστις ἀνὴρ διαβὰς
ἐν προμάχοισι μένηι νωλεμέως,
αἰσχρῆς δὲ φυγῆς ἐπὶ πάγχυ
λάθηται, ψυχὴν καὶ θυμὸν
τλήμονα παρθέμενος, θαρσύνηι δ᾽
ἔπεσιν τὸν πλησίον ἄνδρα
παρεστώς·

and it is a good thing his polis and all the
people share with him when a man plants
his feet and stands in the foremost spears
relentlessly, all thought of foul flight
completely forgotten, and has trained his
heart to be steadfast and to endure, and
with words encourages the man who is
stationed beside him.

20οὗτος ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν
πολέμωι. αἶψα δὲ δυσμενέων
ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας τρηχείας·
σπουδῆι δ᾽ ἔσχεθε κῦμα μάχης,
αὐτὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι πεσὼν
φίλον ὤλεσε θυμόν, ἄστυ τε καὶ
λαοὺς καὶ πατέρ᾽ εὐκλεΐσας,

Here is a man who proves himself to be
valiant in war. With a sudden rush he turns
to fight the rugged battalions of the enemy,
and sustains the beating waves of assault.
And he who so falls among the champions
and loses his sweet life, so blessing with
honor his polis, his father, and all his people,

25πολλὰ διὰ στέρνοιο καὶ
ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης καὶ διὰ
θώρηκος πρόσθεν ἐληλάμενος.
τὸν δ᾽ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέοι
ἠδὲ γέροντες, ἀργαλέωι δὲ πόθωι
πᾶσα κέκηδε πόλις, καὶ τύμβος
καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι

with wounds in his chest, where the spear
that he was facing has transfixed that
massive guard of his shield, and gone
through his breastplate as well, why, such
a man is lamented alike by the young and
the elders, and all his polis goes into
mourning and grieves for his loss. His
tomb is pointed out with pride, and so are
his children, and his children’s children,

30καὶ παίδων παῖδες καὶ γένος
ἐξοπίσω· οὐδέ ποτε κλέος ἐσθλὸν
ἀπόλλυται οὐδ᾽ ὄνομ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽
ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίνεται ἀθάνατος,
ὅντιν᾽ ἀριστεύοντα μένοντά τε
μαρνάμενόν τε γῆς πέρι καὶ
παίδων θοῦρος Ἄρης ὀλέσηι.

and afterward all the race that is his. His
shining glory is never forgotten, his name is
remembered, and he becomes an immortal,
though he lies under the ground, when one
who was a brave man has been killed by the
furious War God standing his ground and
fighting hard for his children and land.
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Tyrtaios, die begrijpelijkerwijs bekend staat als ‘de dichter van ijzeren tucht en
grimmig geweld’, omschrijft de goede burger in termen van militaire toewijding
aan de polis ten tijde van oorlog.16 Dit militaire burgerschap is volgens Tyrtaios
niet eenzijdig, noch beperkt tot het gewapenderhand beschermen van de polis.
Burgerschap – zoals naar voren komt uit in het bijzonder de laatste vier regels
van het hiervoor opgenomen citaat – zorgt tevens voor eeuwige glorie en
onsterfelijkheid.17 De Spartaanse burger kon derhalve ook rekenen op beloning
voor zijn militaire toewijding. De beloning was in beginsel post mortem en had
daarmee een transcendent karakter. De beloning kwam buiten de fysieke
werkelijkheid tot uitdrukking.

De verschillen met het Atheense burgerschap waren aanzienlijk. De focus lag bij
het Atheense burgerschap veeleer op de culturele ontwikkeling van de burger en
zijn betrokkenheid bij de beslissingen die in de polis worden genomen. In
Athene begonnen de eerste stappen richting de formalisering van het burger-
schapsconcept reeds in de zevende eeuw voor Christus. Bij de codificatie van
Drako in 620 v.Chr. werd een onderscheid gemaakt tussen Atheners enerzijds en
xenoi, vreemdelingen, anderzijds. Deze codificatie bevatte een indicatie dat een
onderscheid bestond tussen Atheners en niet-Atheners, waarbij eerstgenoemden
een juridische status genoten die laatstgenoemden ontbeerden. Daarmee zou
reeds vroeg een kenmerk van burgerschap naar voren treden, namelijk uitslui-
ting van degenen die niet deel uitmaken van het geheel door inclusie van
degenen die wel deel uitmaken van dat geheel.18 Concrete uitspraken over de
vraag op welke terreinen de draconische wetten een onderscheid maakten tussen
Atheners en niet-Atheners kunnen helaas niet worden gedaan, aangezien
historisch onderzoek naar de inhoud van deze draconische wetten weinig heeft
opgeleverd.

Een overeenkomst tussen beide typen burgerschap is dat in beide poleis deze
notie kan worden gezien als iets wat zowel beloont als uitsluit.19 Ten eerste de
beloning. Zoals blijkt uit het hiervoor behandelde worden zowel de Atheense
burgers als Spartaanse burgers beloond voor hun inzet ten behoeve van de polis.
In Athene geschiedt de beloning doorgaans door middel van het verschaffen van
rechten aan de burger; in Sparta zorgt de inzet voor glorie en onsterfelijkheid.

16 J.K. Bos, ‘Een fragment van Alkman’, Hermenevs, 39e jaargang, nr. 5, februari 1968, p. 101.
17 In het bijzonder het vers: “His shining glory is never forgotten, his name is remembered, /
and he becomes an immortal, though he lies under the ground.”
18 Manville 1990, p. 134.
19 Om deze reden wordt burgerschap door Butenschøn gekarakteriseerd als ‘Janus-faced’. De
reden daarachter is dat ‘to exclude people is as important as the function [of citizenship] to include
[them]’. Nils. A. Butenschøn, ‘Citizenship and Human Rights. Some Thoughts on a Complex
Relationship’, in: M. Bergsmo (red.), Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden.
Essays in Honor of Asbjørn Eide, Martinus Nijhoff Publishers 2003, p. 558; E.M.H. Hirsch Ballin,
Citizens’ rights and the right to be a citizen, Leiden/Boston: Brill 2014, p. 7.
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Ten tweede de uitsluiting. De niet-Athener krijgt logischerwijs niet dezelfde
rechten als de Athener. Dit geldt evenzo voor de vreemdeling in Sparta – hij
verkrijgt geen glorie en onsterfelijkheid vanwege het ontbreken van zijn inzet
voor de Spartaanse polis.

De geschetste eerste elementaire stappen in het burgerschapsbegrip met het
onderscheid tussen burgers en niet-burgers, werden verder ontwikkeld in 594
v.Chr. – het jaartal waarin de hervormingen van archont20 Solon werden
ingevoerd. Door sommige auteurs wordt Solon gezien als degene die als eerste
burgerschap concretiseerde en formaliseerde.21 Solons doel was een samenleving
tot stand brengen waarvan de leden akkoord gingen met de gemeenschappelijke
doelen van de samenleving en verantwoordelijkheid droegen voor het voortbe-
staan van de samenleving. Dit doel is eens omschreven als eunomia – door dichter
Tyrtaios getypeerd als een – “idea of “good order”… together with that of an
appropriate distribution of wealth, power, and recourses within society”.22

Eunomia kon echter volgens Solon niet worden verwezenlijkt zonder de
grondige hervormingen. In die tijd voerden de rijksten van Athene een hard
beleid ten aanzien van schuldenaren. Iedere schuldenaar die zijn schulden niet
kon aflossen, diende een zesde van de waarde van zijn land af te staan aan de
rijksten. Een direct gevolg van dit beleid was dat boeren die hun schuld niet
konden aflossen op den duur als slaaf in het buitenland werden verkocht.23 Deze
ontwikkeling vond Solon niet wenselijk, en bovendien in strijd met de idee van
eunomia, omdat zij volgens hem niet in het belang van de goede orde van de
polis was.24 Een belangrijke hervorming van Solon in dit kader was de
zogenoemde seisachteia – het afschudden van de lasten, met als gevolg dat
de lokale boeren niet als slaaf konden werden verkocht in het buitenland. Een
andere – voor dit proefschrift relevantere – hervorming onder Solon was de
invoering van een nieuw politiek systeem waarbij de burgerij werd ingedeeld
naar vermogen. Er werden in totaal vier vermogensklassen geïntroduceerd:
– vermogensklasse 1: pentekosiomendimnoi (de aristocraten)
– vermogensklasse 2: hippeis (de vermogende middenklasse)
– vermogensklasse 3: zeugieten (de hoplieten)
– vermogensklasse 4: theten (de landlozen)

De mensen die deel uitmaakten van deze vier vermogensklassen waren burgers
van Athene. Iedere vermogensklasse had min of meer een eigen burgerschaps-

20 De functie van archont betrof het ambt van bestuurder, gezagsdrager.
21 Riesenberg 1992, p. 12 e.v.; Manville 1990, p.124 e.v.
22 Riesenberg 1992, p. 15.
23 H. Beliën en F. Meijer, Een kleine geschiedenis van de klassieke oudheid, Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker 2012.
24 Ibid.
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rechtencatalogus. De burgers van de eerste vermogensklasse hadden de meeste
burgerschapsrechten, de burgers van de vierde vermogensklasse waren op
enkele privileges na nagenoeg rechteloos. Het belangrijkste ambt van de archont
kon bijvoorbeeld enkel worden uitgeoefend door de mensen uit de eerste
vermogensklasse, de aristocraten. De tweede vermogensklasse vormde de
vermogende middenklasse. Burgers van deze tweede vermogensklasse konden
zich veroorloven een ruiter voor de strijd uit te laten rusten.25 De derde groep
vormde de zeugieten, die zich een hoplietenwapenrusting konden veroorlo-
ven.26 De laagste vermogensklasse waren de theten, die geen land als bezit
mochten hebben en minder rechten hadden dan de Atheners van de eerste drie
vermogensklassen.27 Dat niet-burgers zich onder de theten bevonden en
daarmee praktisch rechteloos waren, blijkt onder andere uit de omstandigheid
dat het niet toegestaan was voor niet-Atheners om te werken op het markt-
plein.28 Dit verbod ontwikkelde zich later tot een plicht voor niet-Atheners om
belasting te betalen indien zij werkzaamheden wensten te verrichten op het
marktplein.29

De hervormingen van Solon duurden niet lang, omdat de tirannie onder de
heerschappij van Peisistrates in 561 v.Chr. terug was in Athene en voortduurde
tot 510 v.Chr. – het jaartal waarin de hervormingen van Kleisthenes vorm
kregen.30 Kleisthenes’ bijdrage aan de institutie van burgerschap hield met
name in dat hij grotere nadruk legde op de verplichtingen van de burger ten
opzichte van de polis. De burger diende de polis niet louter te zien als de
verschaffer van rechten en privileges, maar ook (of wellicht juist) als de
behoeder van het leven van de burgers.31 En die laatste kwalificatie bracht
ook verplichtingen met zich voor de burger, zo was de gedachtegang. Tegenover
de bescherming die de burger genoot, kwamen verplichtingen, zoals het betalen
van belastingen, te staan. Daarnaast hield Kleisthenes’ reorganisatie van
burgerschap in dat de woonplaats als basis van burgerschap gold, en niet de

25 Ibid.
26 Ibid. De voornaamste wapens van een hopliet waren een rond schild van hout en een lans.
Hierin klinkt door dat militair belang tevens een hoogwaardig belang was in het Atheense
burgerschap.
27 Andere hervormingen onder Solon waren bijvoorbeeld de instelling van volksrechtbanken
met juryrechtspraak en de instelling van de zogenoemde ‘Raad van Vierhonderd’, die was
samengesteld uit mensen uit de hoogste vermogensklasse. Ibid.
28 Manville 1990, p. 134.
29 Ibid. De indeling van de burgerij in vier vermogensklassen bracht de staatsvorm timocratie
met zich. Naar deze staatsinrichting geeft een bepaald vermogen recht op zitting en deelname
in het bestuur van de polis.
30 Riesenberg 1992, p. 18.
31 Ibid. Daarnaast werd de door Solon opgerichte Raad van Vierhonderd vermeerderd door
Kleisthenes naar de Raad van Vijfhonderd. Riesenberg 1992, p. 22.
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omstandigheid dat men deel uitmaakte van een van de hiervoor door Solon
geïntroduceerde vermogensklassen.32

In de antieke wereld heeft daarnaast Perikles een stempel mogen zetten op de
wijze van verkrijging van het Atheense burgerschap.33 Onder deze staatsman
passeerde in 451-450 v.Chr. een wet die ter verkrijging van het Atheense
burgerschap als voorwaarde stelde dat zowel de vader als de moeder van degene
die het burgerschap wilde verkrijgen, Atheens burger diende te zijn.34 Dit
eeuwenoude principe staat thans bekend als het ius sanguinis-principe en wordt
door de meeste staten als maatstaf aangewend ter toekenning van het staats-
burgerschap. Eveneens belangrijk voor de ontwikkeling van het Atheense
burgerschap is de grafredevoering35 die Perikles zou hebben gehouden aan
het einde van het eerste jaar van de Peloponnesische oorlog. Dit conflict tussen
Atheners en Spartanen speelde tussen 431 en 404 v.Chr. In deze redevoering
spreekt Perikles zijn bewondering uit voor de gesneuvelde Atheners in deze
oorlog die eindigde met een klinkende overwinning voor de Spartanen. Perikles
zet in deze toespraak burgerschap neer als een ‘morele traditie’ en benadrukt het
belang van de ‘eenheid, volledigheid en de nauwe verwevenheid van niet alleen
het behoud van de polis, maar ook het leven van de Atheense burger’.36 Perikles
herinnert de burgers in zijn rede aan de gemeenschap waar zij deel van uitmaken
en aan de prestaties waar de Atheense burgers tezamen voor hebben gezorgd.
Hierin klinkt de trots door van het burger-zijn in Athene en de toewijding aan de
Atheense polis.37

32 Riesenberg 1992, p. 18. In de woorden van Manville: “Whereas Solon had defined a
citizenship for all Athenians, it was Kleistenes who defined it for each individual throughout
Attika, and thus provided an even firmer legal identity for both the community and its
members. At the same time, new boundaries were added to that identity which distinguished
more sharply the Athenian from the non-Athenian, and marked out the citizen’s status as more
valuable than ever before. Kleisthenes’ revolution was a triumph for citizenship, but one that
was hardly inevitable.” Manville 1990, p. 137. Zie nader over het Atheense burgerschap:
J. Blok, Citizenship in Classical Athens, Cambridge: Cambridge University Press 2017.
33 De naam van Perikles is tevens opgedoken in de poging om een Europese Grondwet tot
stand te brengen. De openingszin van een eerdere versie van de preambule bij het Verdrag tot
vaststelling van een Grondwet voor Europa luidde: “Onze Constitutie… wordt democratisch
genoemd, omdat de macht niet in de handen is van een minderheid, maar van de grootst
mogelijke meerderheid. Thukydides II, 37.” Deze zin, die afkomstig is uit De Peloponne-
sische Oorlog van Thukydides met daarin de grafrede van Perikles, is onder het Ierse
voorzitterschap geschrapt uit de preambule, tot ongenoegen van onder meer Griekenland en
Cyprus.
34 Riesenberg 1992, p. 23.
35 Of deze redevoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet zeker. De directe bron van
de redevoering is de klassieke geschiedschrijver Thukydides. Riesenberg 1992, p. 23 e.v.
36 Riesenberg 1992, p. 25.
37 De militaire toewijding aan de polis kennen wij van het Spartaanse burgerschap, zoals blijkt
uit het gedicht van Tyrtaios.
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Het is opvallend dat, hoewel Perikles in zijn redevoering de nadruk legt op de
burgers van Athene ongeacht hun vermogenspositie, hij zich daarbij ook richt tot
de vreemdelingen in Athene die zich hebben ingezet voor de polis. Het is onder
andere naar aanleiding hiervan dat gedurende de Peloponnesische oorlog ver-
scheidene voorstellen van wet de revue passeerden om het burgerschap niet slechts
te verlenen aan degenen van wie de ouders Atheense burgers waren, maar aan
eenieder die meestreed voor de polis.38 De weerstand tegen deze voorstellen
kwam voornamelijk vanuit de hoek van de aristocraten. Deze vertegenwoordigers
van de eerste vermogensklasse wilden het volle Atheense burgerschap voorbe-
houden aan (slechts) drieduizend Atheners.39 De discussie rondom de uitbreiding
van burgerschap is tevens gevoerd in de Romeinse Republiek en het Romeinse
Keizerrijk. Dat ook in deze entiteiten door middel van de figuur van burgerschap is
getracht te experimenteren met de grootte van het aantal burgers van de Republiek
respectievelijk het Keizerrijk, blijkt uit de volgende paragraaf.40

2.2.2 Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het Keizerrijk:
experimenteren met de uitbreiding van burgerschap

Waar bij het Spartaanse burgerschap de militaire toewijding als essentieel aspect
van burgerschap werd benadrukt en het Atheense burgerschap met name
scharnierde rondom de sociale en culturele ontwikkeling van de burger, is bij
het ontstaan en de ontwikkeling van het Romeins burgerschap voornamelijk
geworsteld met de vraag wie burger is en hoe ver het burgerschapsbegrip strekt
(of zou moeten strekken).41

In de begindagen van de Republiek in 509 v.Chr. waren enkel de leden van de
drie stammen Ramnes, Tities en Luceres – de zogenoemde patriciërs –
Romeinse burgers (Cives Romani). Deze drie stammen, die het bestuur van de
Republiek in handen hadden, vormden grosso modo één tiende van de gehele
bevolking van de Romeinse Republiek.42 Ruim 120 jaar later werd het
Romeinse burgerschap uitgebreid naar andere stammen. Dit hield verband met
de overwinning van de Galliërs op Rome in 387 v.Chr. Aangezien de stad Rome
tijdens deze oorlog een fors deel van haar leger was kwijtgeraakt, werd besloten
het Romeinse burgerschap uit te breiden naar de plebs die zich had ingezet in de

38 Riesenberg 1992, p. 26.
39 Ibid.
40 Een andere, niet onbelangrijke reden om een blik te werpen op de Romeinse Republiek is de
omstandigheid dat de RepubliekMachiavelli’s referentiepunt is in zijnDiscorsi, zoals zal blijken
in paragraaf 2.4.3 (‘De burger in een wankelend Europa: Guicciardini en Machiavelli’).
41 Vanwege deze experimenten in de reikwijdte van het Romeinse burgerschap, wordt het
Romeinse burgerschap ook ‘elastisch’ genoemd. Zie: J. Burbank, F. Cooper, ‘Empire, droits et
citoyenneté, de 212 à 1946’, Annales. Histoire, Sciences Sociales (63e année), no 3, Empires
(May-June 2008), p. 501.
42 Riesenberg 1992, p. 57.
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strijd tegen de Galliërs.43 Net zoals in Sparta en Athene was gebeurd, was het de
trouwe plebs die met het verkrijgen van het burgerschap werd beloond voor haar
inzet in het conflict. De uitbreiding van de toekenning van het Romeinse
burgerschap werd in de opvolgende eeuwen voortgezet. Zo verkreeg in 381
v.Chr. de bevolking van het Latijnse dorp Tusculum – waarvan de inwoners zich
ook dienstbaar hadden opgesteld tijdens de oorlog tegen de Galliërs – het
Romeinse burgerschap. Het burgerschap dat deze inwoners verkregen, had
echter niet dezelfde inhoud als het volwaardige Romeinse burgerschap. Zij
werden civitas sine suffragioi – burgers die uitgezonderd waren van politieke
rechten die waren gekoppeld aan het Romeinse burgerschap.44 Dit hield in dat
het deze burgers wel was toegestaan om zaken te doen in de stad Rome en
bijvoorbeeld een vrouw te huwen die in het ‘volle’ bezit was van het Romeinse
burgerschap, maar niet om zich te mengen in de politiek van de stad. Tegenover
deze rechten stond dat zij gehouden waren soldaten aan te leveren indien Rome
in oorlog dreigde te geraken. Deze gebieden aan de buitenranden van Rome
werden dan ook gezien als potentiële rekruten voor de legioenen van Rome. Dit
reservoir van burgers voorzag de stad aldus van een onmisbaar vermogen om
conflicten langdurig vol te houden. Deze burgers aan de buitenranden van Rome
werden socii (bondgenoten) genoemd. Tegenover de rechten die dit tweederangs
burgerschap met zich bracht voor de socii, stond als gezegd de verplichting om
troepen aan te leveren, mocht Rome daarom vragen.45

De uitbreiding van burgerschap naar plaatsen buiten Rome had tot doel de stad
te beschermen tegen aanvallen van externen.46 Deze gang van zaken was een
middel om de financiën van de stad te vergroten.47 Hoe meer socii Rome kreeg
aan haar buitengrenzen, hoe meer bondgenoten die belastingen moesten betalen
aan de stad het ‘tweederangs’ Romeinse burgerschap verkregen. De ongelijk-
heid die de gedifferentieerde invulling van het Romeinse burgerschap met zich

43 Ibid. Een variant op de verhouding tussen burger en de Romeinse rechtsorde vormt
‘patronage’ tussen de cliens en de patronus. De patronus – doorgaans een patriciër – zorgde
voor weldaden aan zijn cliens – doorgaans een plebejer – van allerlei aard. De cliens,
daarentegen, had verschillende verplichtingen tegenover zijn patronus, zoals volgzaamheid.
De verhouding tussen de cliens en de patronus wordt in het proefschrift achterwege gelaten,
omdat de Romeinse rechtsorde daarbij niet aan de orde is.
44 Riesenberg 1992, p. 58.
45 A. Everitt, De geboorte van Rome: de opkomst van het grootste wereldrijk aller tijden,
Amsterdam: Uitgeverij Ambo Anthos 2012.
46 Riesenberg 1992, p. 57.
47 In de woorden van Riesenberg: “No Greek city had ever dared to be so generous on as
grand and meaningful a scale. After the Peloponnesian War, some Greek city-states had
established a federation in an effort to preserve their independence in an age of monarchical
domination. The Aetolian and Achaean leagues granted citizens of member cities a
citizenship in the league itself, but this was as far as the Greeks ever went in surrendering
municipal individuality.” Riesenberg 1992, p. 57.
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bracht, resulteerde in de bloedige burgeroorlog van 91-88 v.Chr., die ook wel
bekend staat als Bellum soci(or)um (bondgenotenoorlog). Circa dertig jaar voor
de aanvang van de oorlog, rond 123/22 v.Chr., had Gaius Gracchus een voorstel
van wet gedaan om alle Latijnen het volwaardige Romeinse burgerschap te
verlenen. Gaius werd echter vermoord, en zijn overlijden maakte een einde aan
zijn voorstel van wet.48 Vlak voor het begin van de oorlog in 91 v.Chr. deed zich
een soortelijk incident voor met Quintus Poppaedius Silo, die een wetsvoorstel
had ingediend om de socii het volwaardige Romeinse burgerschap te verlenen.
Ook deze poging kwam niet tot ontwikkeling als gevolg van de moord op de
initiatiefnemer. De bondgenoten konden op deze wijze buiten de politiek
worden gehouden, aangezien enkel het volle Romeinse burgerschap toegang
verschafte tot inspraak in politieke aangelegenheden.

Aan het einde van de bondgenotenoorlog, in 88 v.Chr., werd Rome gedwongen
concessies te doen met betrekking tot het Romeinse burgerschap. De bondge-
noten die gedurende de oorlog trouw waren gebleven aan Rome werd het volle
burgerschap toegekend.49 Tegelijk met deze uitbreiding kwam vanuit de stad
Rome de nadruk wel meer te liggen op de verplichtingen die de Romeinse
burgers jegens Rome hadden, zoals het verlenen van militaire diensten bij een
aanval en politieke betrokkenheid van de burgers in de betrekkingen van de
stad.50 Niettemin hadden de nieuwe Romeinse burgers verschillende rechten tot
hun beschikking, zoals het ius connubi (het huwrecht), het ius commercium (de
economische positie van de burger, het recht om te procederen voor een
rechtbank) en tot slot het ius suffragii (een bundeling van politieke en militaire
rechten en verplichtingen).

De experimenten rondom de uitbreiding van het Romeinse burgerschap zetten
zich voort in het Romeinse Keizerrijk. Een belangrijk jaar in dat opzicht is 212.
In dat jaar werd de zogenoemde Constitutio Antoniniana afgekondigd door
keizer Caracalla. Dit edict hield in dat aan alle vrije mannen in het Romeinse
Keizerrijk het volledige burgerschap werd verleend.51 Het is omstreden wat de
redenen waren achter deze uitbreiding van het volwaardige burgerschap.
Sommigen menen dat Caracalla tot deze maatregel overging, omdat de uitbrei-
ding van het burgerschap de financiering van de militaire diensten van de stad

48 Riesenberg 1992, p. 63.
49 Ibid. Door deze verruiming van het volwaardige Romeinse burgerschap kwam de klein-
schalige politiek, zoals gebruikelijk in de Latijnse bondgenootschapsdorpen aan de buiten-
grenzen van Rome, niet meer voor.
50 Riesenberg 1992, p. 72.
51 A.N.S. White, The Roman Citizenship, Oxford: Clarendon Press 1973, p. 380 e.v.;
Frederick Cooper, Citizenship, Inequality, and Difference. Historical Perspectives, Princeton
& Oxford: Princeton University Press 2018, p. 36 e.v.
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veilig zou stellen.52 Anderen brengen naar voren dat de grondgedachte achter de
Constitutio Antoniniana lag in het versnellen van het proces van de zogenoemde
‘Romanization’ op het gebied van het recht en administratie.53 In die gedachte-
gang diende het edict ertoe om recht en bestuur in het gehele keizerrijk
homogener te maken.54 Zoals zal blijken uit Hoofdstuk VI, is gedurende de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat het Franse burgerschap in
1946 uitbreidde naar de burgers van de zogenoemde territoires d’outre-mer
(TOM) dit Edict van Caracalla meerdere malen aangehaald.55

Opvallend aan de ontwikkeling van het Romeinse burgerschap is dat er een
wezenlijk onderscheid werd gemaakt tussen degenen die volwaardig Romeins
burger waren en degenen die vanwege hun band met Rome als bondgenoten
(socii) als tweederangs Romeinse burgers werden beschouwd. Meer dan in de
Griekse poleis is in Rome geëxperimenteerd met de reikwijdte van het burger-
schapsbegrip. Hoewel de redenen daarachter niet onomstreden zijn, is aanne-
melijk dat de uitbreiding van het Romeinse burgerschap doorgaans niet zozeer
gepaard ging met politieke betrokkenheid van de nieuwe burgers bij het bestuur
van de stad, maar veeleer de mogelijkheid schiep om in tijden van conflict
gebruik te maken van de daardoor ontstane mankracht. Aan deze stelling draagt
bij dat bij een uitbreiding van het burgerschap de nadruk werd gelegd op de
verplichtingen die de burger ten aanzien van de stad heeft, hetgeen met name het
einde van de bondgenotenoorlog toont. Eenzelfde ontwikkeling valt te ontwaren
bij Kleisthenes in Athene – de uitbreiding van het burgerschapsbegrip bracht
ook daar met zich dat de burgers sterker werden geattendeerd op hun (bijvoor-
beeld militaire) plichten als burger.

Vanaf de opkomst van het christendom in de vierde eeuw en verder wordt het
concept burgerschap gaandeweg in een christelijk perspectief geplaatst. Alvo-
rens in paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de wijze waarop in de christelijk-
theologische literatuur de relatie tussen de (christelijke) burger en zijn aardse
rechtsorde wordt geduid, zal hierna een schets worden gemaakt van de eerste
stappen waarmee de rechtsbetrekking tussen de burger en zijn rechtsorde werd

52 Zie hierover de geschiedschrijver Cassius Dio, die geen fervente voorstander was van
keizer Caracalla: “This was the reason why he made all the people in his empire Roman
citizens; nominally he was honouring them, but his real purpose was to increase his revenues
by this means, inasmuch as aliens did not have to pay most of these taxes.” Cassius Dio,
Cassius Dio’s Roman History (with an English translation by Earnest Cary, on the basis of the
version of Herbert Baldwin Foster), London: William Heinemann 1914, Volume 9, Boek 78,
9; Paul Keresztes, ‘The Constitutio Antoniniana and the Persecutions under Caracalla’, The
American Journal of Philology, Vol. 91, no 4, 1970, p. 449 e.v.
53 Riesenberg 1992, p. 83.
54 Ibid.
55 Zie paragraaf 6.3.3 (‘Het sluitstuk van de idealen van 1789: de Loi Lamine Guèye (1946) en
de Loi-cadre Defferre (1956)’).
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getheoretiseerd. De conceptuele inbedding van die rechtsbetrekking is van
belang voor een goed begrip van de verdere ontwikkeling van het (christelijke)
burgerschapsbegrip.

2.2.3 Burgerschap getheoretiseerd: Aristoteles’ Politica en de wezenlijke
karakteristiek van de polis-burger

De overeenkomsten en verschillen tussen de hiervoor omschreven typen van
burgerschap kunnen beter worden begrepen in het licht van Aristoteles’
theoretische beschouwing over de burger en het constitutionele en politieke
bestel van zijn polis. Boek III van zijn monografie Politica betreft de theorie van
burgerschap en de constitutionele vorm die de polis aanneemt. Een poging tot
een definitie van de polis-burger mondt uit in een onderscheid tussen een
theoretische en een praktische aanduiding van de burger. De praktische definitie
heeft voornamelijk betrekking op nationaliteitswetgeving en is pragmatisch van
aard: op welke wijze wordt men burger? Het antwoord van Aristoteles op deze
vraag is: wanneer iemands beide ouders burger zijn.56 De theoretische definitie,
daarentegen, is complexer van aard. Theoretisch gedefinieerd is een burger
degene ‘die aan de regering kan of mag deelnemen en gerechtelijke en
bestuurlijke beslissingen [kan] nemen’.57 Een bemoeilijkende factor die Aristo-
teles in dit kader noemt is dat verschillende poleis verschillende voorwaarden
hanteren voor de erkenning als volwaardige burger.58 In Hoofdstuk 4 van het
hiervoor genoemde Boek III wordt geponeerd dat er een noodzakelijke relatie
bestaat tussen de deugd(en) van de burger en de constitutionele structuur van
zijn polis.59 Een burger in een democratie dient immers aan andere voorwaarden
te voldoen dan een burger in bijvoorbeeld een oligarchie of een timocratie, aldus
Aristoteles.60 Van volwaardige burgers staat vast dat zij in ieder geval ‘de meest
wezenlijke karakteristiek [namelijk] het recht om deel te nemen aan beslissingen
en bestuur’ gemeen hebben met elkaar.61 In dit kader wordt de nodige nadruk
gelegd op de opvoeding van de volwaardige burger.62 Educatie zorgt volgens

56 In dit kader noemt Aristoteles dat dit criterium niet opgaat voor de allereerste staatsburgers
en de burgers aan wie het burgerschap wordt verleend, zoals bijvoorbeeld na een staatsgreep.
57 Aristoteles, Politica, Groningen: Historische Uitgeverij 2011, p. 108.
58 Ibid. Na de hervormingen van Solon in 594 v.Chr. werden burgers ingedeeld in vier
vermogensklassen, met als gevolg dat er onderscheid werd gemaakt tussen burgers die meer
rechten hadden in hun hoedanigheid als Atheense burger dan andere Atheense burgers. Ook
in de Romeinse Republiek en het Romeinse Keizerrijk was het onderscheid tussen volwaar-
dige en onvolwaardige Romeinse burgers springlevend.
59 Idem, p. 118.
60 In de woorden van Aristoteles: “Niet iedereen erkent dezelfde personen als burger; wie in een
democratie als burger geldt zal veelal niet als burger gelden in een oligarchie.” Idem, p. 113.
61 Idem, p. 114.
62 Idem, p. 120.
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Aristoteles voor bekwame burgers die de polis kunnen besturen en de constitu-
tionele inrichting ervan kunnen behouden, ongeacht de staatsvorm en de
staatsinrichting van de polis.63 Aristoteles maakt een onderscheid tussen
verschillende constitutionele vormen van de poleis, zoals de monarchie, de
aristocratie en de burgergemeenschap.64 Bij de nadere bespreking van (onder
meer) deze vormen van de poleis wordt telkens de rol van de burger ter sprake
gebracht. Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, wordt geleidelijk aan de
wezenlijke karakteristiek van de burger in zijn rechtsorde – het recht om deel te
nemen aan beslissingen – vormgegeven door middel van politieke representatie.

Gesteld kan worden dat bij het ontstaan en de theoretisering van burgerschap het
beloningsaspect van burgerschap en de uitsluiting van de niet-burger sterk naar
voren komt. Het aspect van beloning was in de antieke wereld rechtstreeks
gerelateerd aan de actieve betrokkenheid van de inwoner – militair, economisch,
sociaal enzovoorts. Burgerschap zonder actieve betrokkenheid was derhalve niet
mogelijk. Een direct gevolg van het belonen van de burgers is dat de niet-
burgers worden uitgesloten van de geprivilegieerde positie.

Aan het einde van de vierde eeuw raakte de klassiek politieke organisatie van
gemeenschappen, zoals de hierboven behandelde poleis van Sparta en Athene,
en daarnaast in Rome, op de achtergrond.65 Met het ontstaan van het christen-
dom en de opkomende theologische literatuur over het christendom in de vierde
eeuw verloor de theoretisering van burgerschap zoals door Aristoteles toegepast,
geleidelijk aan invloed. De dominantie van het christendom was na de vierde
eeuw niet alleen zichtbaar in de organisatie van de kerk, maar ook daarbuiten.
Dit toonde zich in het bijzonder in de organisatie van het publieke leven en de
persoonlijke levenssfeer van burgers. Deze tegenwoordigheid van het christen-
dom gaf tevens een nieuwe dimensie aan het begrip burgerschap. In de volgende
paragraaf zal worden bezien hoe in de christelijk-theologische literatuur de
verhouding tussen de (christelijke) burger en zijn aardse rechtsorde werd
beschouwd.

63 Ook Plato stelt dat educatie veruit het meest geschikte middel is voor de burger om te
regeren en geregeerd te worden. Plato, Politeia, Amsterdam: Polak & Van Gennep 1998
(oorsponkelijke uitgave c. 380 v.Chr. (vertaald door Gerard Koolschijn), in het bijzonder
onder ‘De kennis van de ideale politicus’.
64 Aristoteles, p. 126-127: “De ontaarde varianten van de genoemde staatsvormen zijn tirannie
ten opzichte van monarchie, oligarchie ten opzichte van aristocratie, en democratie ten
opzichte van burgergemeenschap. Tirannie is alleenheerschappij in het belang van de heerser,
oligarchie is gericht op het belang van de rijken, en democratie op dat van de onbemiddelden:
geen van drieën is gericht op wat de gemeenschap baat.”
65 Riesenberg 1992, p. 93.
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2.3 Burgerschap en Gods Koninkrijk: de relatie tussen de burger
en zijn aardse rechtsorde volgens de theologisch-christelijke
literatuur

De christelijk-theologische literatuur blijkt een opvallend perspectief te tonen
voor de dichotomie burger/niet-burger zoals deze wordt verondersteld bij aards
burgerschap. Deze paragraaf is als volgt ingedeeld. Vooreerst zal worden
ingegaan op de eerste confrontatie tussen het aardse burgerschap en het
christelijke burgerschap. Vervolgens zal aan de hand van de opvattingen van
Augustinus van Hippo worden bezien hoe die relatie tussen de burger en de
(aardse) rechtsorde in de christelijke theologie werd geduid. De bespreking
hiervan leidt tot de conclusie dat, hoewel christelijk burgerschap in de eerste
plaats de loyaliteit en de solidariteit van de burger verschuift van de aardse
rechtsorde naar God, christelijke theologen in het algemeen eensgezind zijn over
de stelling dat het christendom tevens een innige relatie verlangt tussen de
christen-burger en zijn aardse rechtsorde.

2.3.1 Libanius en de heilige Johannes Chrysostomos

Het waren Bijbelse verwijzingen naar burgerschap die de grondslag vormden
voor een ‘nieuw’ type burgerschap.66 Dit burgerschap kenmerkte zich erdoor
dat het niet werd verschaft door een wereldse rechtsorde – zoals dat
gebruikelijk was bij burgerschap voor de opkomst van het christendom –,
maar door God in Zijn Koninkrijk.67 Bijbelse teksten, zoals deze in onder

66 Dat de Bijbel tevens verwijzingen bevat naar aards burgerschap, het Romeinse burger-
schap, blijkt onder andere uit Handelingen 22:24-29. Enkele rechten die hieraan verbonden
waren, zijn besproken in paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het
Keizerrijk: experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’) en omvatten het recht om te
procederen voor een rechtbank. Als Paulus wordt vastgebonden voor zweepslagen, verwijst
hij in de hiervoor genoemde Bijbelpassage naar de juridische voorrechten die hij als
Romeinse burger heeft: “25 En alzo zij hem met de riemen uitrekten, zeide Paulus tot den
hoofdman over honderd, die daar stond: Is het u lieden geoorloofd een Romeinsen mens, en
dien onveroordeeld, te geselen? 26 Als nu de hoofdman over honderd dat hoorde, ging hij toe,
en boodschapte het den overste, zeggende: Zie, wat gij te doen hebt; want deze mens is een
Romein. 27 En de overste kwam toe, en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij
zeide: Ja. 28 En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds
verkregen. En Paulus zeide: Maar ik ben ook een burger geboren. 29 Terstond dan lieten zij
van hem af, die hem zouden onderzocht hebben. En de overste werd ook bevreesd, toen hij
verstond, dat hij een Romein was, en dat hij hem had gebonden. 30 En des anderen daags,
willende de zekerheid weten, waarom hij van de Joden beschuldigd werd, maakte hij hem los
van de banden, en beval, dat de overpriesters en hun gehele raad zouden komen; en Paulus
afgebracht hebbende, stelde hij hem voor hen.”
67 Johannes 18:36 luidt: “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”
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meer Efeziërs 2:1968 zijn te vinden, kwalificeerden christenen als burgers van
Gods Rijk. Hierdoor ontstond in de vierde eeuw ten aanzien van het begrip
burgerschap een tweedeling: enerzijds was daar het aardse burgerschap met
rechten en plichten in de aardse rechtsorde en anderzijds bestond het christe-
lijke burgerschap dat rechten en plichten met zich bracht voor de burgers in
het Koninkrijk van God. Een eerste confrontatie tussen dit heidens en
christelijk burgerschap vond plaats rond het jaar 350 bij een gedachtewisse-
ling tussen twee burgers van Antiochië: Libanius en de heilige Johannes
Chrysostomos. Libanius was een heidense leraar in de retorica in Antiochië.
Hij koesterde het heidendom en was van mening dat de polis het beste
leefmilieu was voor de burger. Een van zijn vooraanstaande leerlingen was
Johannes Chrysostomos, die op achttienjarige leeftijd zich bekeerde tot het
christendom en volledig ascetisch leefde.69 In tegenstelling tot zijn oud-leraar
Libanius, keurde Johannes Chrysostomos de idealen van de Griekse heidense
stedelijke elite ten zeerste af. Volgens Johannes Chrysostomos diende de
waardigheid van Antiochië niet te worden gevonden in zijn mooie en grote
bouwwerken, maar juist in de deugdzaamheid en godsvrucht van de burger.
Aanknopingspunt voor deze gedachte was Handelingen 11:26-29,70 alwaar de
burgers van Antiochië christenen worden genoemd. De kwalificering als
christen in deze Bijbeltekst bracht volgens Johannes Chrysostomos met zich
dat het ‘aardse’ niet toebehoort aan christenen:

“If you are a Christian, no earthly city is yours. Of our City ‘the Builder and
Maker is God’. Though we may gain possession of the whole world, we are
withal but strangers and sojourners in it all! We are enrolled in heaven: our
citizenship is there!”71

Een mogelijk bemoeilijkende factor voor een vreedzame existentie van het
aardse burgerschap en het christelijke burgerschap is dat bij het christelijke
burgerschap de loyaliteit waar het aardse burgerschap van uitgaat, zoals wij bij
de behandeling van het Atheense, Spartaanse en het Romeinse burgerschap
hebben gezien, verschuift van loyaliteit jegens de aardse rechtsorde naar
loyaliteit jegens God en Zijn Koninkrijk. Naar Atheens, Spartaans en Romeins
voorbeeld diende de burger immers actief te zijn en op militair/economisch/
sociaal vlak een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Dit uitgangspunt zagen
wij reeds in Aristoteles’ eerste poging om het begrip burgerschap te theoreti-
seren. Opvallend aan het burgerschapsbegrip van het christendom is dat een

68 Luidende: “Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der
heiligen, en huisgenoten Gods.”
69 Riesenberg 1992, p. 90.
70 Luidende: “En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente,
en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd
werden.”
71 Chrysostomos, Homily 17:10-12.
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actief leven zoals vereist door het aardse burgerschap niet bepalend was voor de
vraag of iemand een burger is. Het toonbeeld van christelijk burgerschap was de
geïsoleerde monnik. Het christendom vraagt immers om een losse loyaliteit aan
het zelf en aan de aardse rechtsorde. Daarvoor in de plaats komt volledige
toewijding aan God. Het isolement van de monnik is echter niet vrijblijvend. Hij
doet dit onder andere met het oog op de beloning in het hiernamaals. Net als bij
het Spartaanse burgerschap, en na de grafredevoering van Perikles bij het
Atheense burgerschap, is er derhalve ook in het christelijke burgerschap een
beloningsaspect te onderscheiden – dat evenwel in vervulling gaat in het
hiernamaals. Niettemin staat het leven dat de monnik leidt op gespannen voet
met het aardse burgerschap. Een oplossing voor dit spanningsveld, dat ge-
conceptualiseerd wordt uitgewerkt door Augustinus, wordt aangedragen door
Johannes Chrysostomos. Hoewel de christelijke burger volgens hem zich
bewust dient te zijn van de vergankelijkheid van de aardse wereld, dient hij
ook de aardse rechtsorde waarvan hij deel uitmaakt trouw te zijn. De stad Rome,
bijvoorbeeld, werd mede naar aanleiding van het in paragraaf 2.2.2 behandelde
Edict van keizer Caracalla gezien als de universele stad met verschillende typen
burgers. Christenen maakten ook deel uit van deze universele stad, met als
gevolg dat de rechten en plichten die voortvloeien uit het aardse burgerschap
ook golden voor christelijke burgers.72 De christelijke burger was dus volgens
Johannes Chrysostomos iemand die ontzag had voor de geconstitueerde aardse
instanties.73 Hoewel dit vertrekpunt de spanning tussen aards burgerschap en
christelijk burgerschap tot op zekere hoogte wegnam, was een grondigere
benadering noodzakelijk om de rechtsverhouding tussen de christen-burger en
zijn aardse rechtsorde vanuit een christelijk-theologische literatuur te bezien. In
deze lacune werd, zoals hierboven opgemerkt, voorzien door Augustinus.

2.3.2 Verzoening van Augustinus’ Stad van God en Stad der Wereld: de innige
relatie van de christen-burger met zijn aardse rechtsorde

Augustinus’ staatsleer is een bron van onderzoek geweest voor veel auteurs.74

Augustinus werd geboren in 354 te Thagaste in Numidië en sloot zich op
twintigjarige leeftijd aan bij de sekte van de Manicheeërs. Ruim een decennium

72 Een soortgelijke discussie is ook gevoerd tussen de heilige Hiëronymus van Stridon en de
heilige Ambrosius van Milaan. Ook zij erkenden Rome als een universele stad die een
smeltkroes was van verschillende typen burgers. Riesenberg 1992, p. 90.
73 Riesenberg 1992, p. 90: “Good Christian living meant rendering Ceasar his due and bearing
witness to Christian truth through Christian love.”
74 J. van Oort, Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus’ De Stad van God en de
bronnen van zijn leer der twee steden (rijken), (diss.), ’s-Gravenhage: Uitgeverij Boeken-
centrum B.V. 1986; A. Sizoo, Augustinus over den staat, Kampen: J.H. Kok N.V. 1947;
Tarmo Toom (red.), Augustine in Context, Cambridge University Press: 2017; Erik Kenyon,
Augustine and the Dialogue, Cambridge: Cambridge University Press 2018.
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later, in 384, werd bij benoemd tot stedelijk leraar in de retorica in Milaan. Al
gauw maakte hij zich los van de Manicheeërs en bekeerde hij zich onder invloed
van de Milanese bisschop en kerkvader Ambrosius tot het christendom.75 Zijn
magnum opus, de tweeëntwintigdelige De civitate Dei, is geschreven tussen 412
en 426. De aanleiding voor het schrijven van dit boek is de val van Rome in 410
na een belegering van de stad onder de Visigotische leider Alarik.76 Kort na
deze gebeurtenissen bereikten Augustinus vragen naar het waarom van de val
van Rome, het waarom van de plunderingen en het waarom van de catastrofe.
Het boek is geschreven als antwoord aan degenen die het christendom
verantwoordelijk hielden voor deze aftakeling van Rome. In De civitate Dei
worden de geschiedenis van het christendom, de theodicee77 en de richtlijnen
voor het bestaan van de christen op de aarde door Augustinus geïllustreerd aan
de hand van twee metafysische grootheden: de Stad van God en de Stad der
Wereld.78 De Stad van God – de benaming is denkelijk ontleend aan Psalm
87:379 – staat voor Gods Rijk. De Stad der Wereld, gesticht door Kaïn bij zijn
broedermoord, staat voor de aardse, tijdelijke stad van de goddelozen.80 De
namen die Augustinus in het boek gebruikt voor beide Steden tonen de antithese
tussen beide grootheden aan.81 Voor de Stad van God hanteert hij onder andere
de woorden: ‘de hemelse stad’, ‘de eeuwige stad’, ‘de stad van de vromen’, ‘de
onsterfelijke stad’, ‘de heilige stad’. De Stad der Wereld wordt daarentegen
omschreven als: ‘de Stad van de duivel’, ‘de aardse stad’, ‘de tijdelijke stad’, ‘de
stad van de goddelozen’, ‘de sterfelijke stad’. De tegenstelling tussen beide
Steden is derhalve absoluut. Hoewel Augustinus ook met ‘Jeruzalem’ verwijst
naar de Stad van God en met ‘Babylon’ naar de Stad der Wereld, worden geen
specifieke historische rijken bedoeld met deze twee grootheden. Wel is het zo
dat de heidense staten voor de komst van het christendom de Stad der Wereld
vertegenwoordigden, terwijl Israël, het beloofde land in het Oude Testament,
stond voor de Stad van God.82

De antithese tussen beide Steden geldt in de gedachtegang van Augustinus
tevens voor hun burgers. In De civitate Dei worden de burgers in geestelijke zin
omschreven: de burgers van de Stad van God zijn gelovigen, de burgers van de
Stad der Wereld ongelovigen. De burgers van de Stad van God leven wel samen

75 A. Sizoo 1947, p. 6.
76 Van Oort 1986, p.48.
77 De theodicee is de argumentatie voor de rechtvaardiging van het bestaan van enerzijds een
God die almachtig en volmaakt is en anderzijds het kwaad in de wereld.
78 Aurelius Augustinus, De stad van God (vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld),
Amsterdam: Ambo 2011 (oorspronkelijke uitgave 426), Boek I; Boek XV:1-8.
79 Luidende: “Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o Stad Gods.” Sizoo 1947,
p. 10.
80 Augustinus 426, Boek XV:5-8.
81 Van Oort 1986, p. 97.
82 Sizoo 1947, p. 11.
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met de burgers van de Stad der Wereld. De twee Steden zijn immers in theorie
gescheiden, maar in de praktijk wonen beide typen burgers samen. Daarnaast
geldt dat de burgers van de Stad van God en de burgers van de aardse wereld een
sterfelijk leven leiden op deze wereld. Van belang is dat zij derhalve in vrede
leven met elkaar.83 Om deze reden stelt Augustinus dat de staat een organisme is
‘dat opgegroeid is uit de afzonderlijke burgers als kiemen en elementen’.84 Met
‘burgers’ in deze zinsnede wordt gedoeld op zowel de gelovige als de ongelovige
burgers. Met betrekking tot de verhouding tussen de burgers van de Stad van God
en de Stad der Wereld, stelt Augustinus dat een christen tevens zijn gehoorzaam-
heid dient te uiten ten aanzien van de vergankelijke en sterfelijke stad. De
innigheid van de rechtsrelatie tussen de christelijke burgers en de aardse rechtsorde
wordt meermaals erkend. Dit blijkt uit onder andere de volgende passages:

(Singuli homines) sunt tanquam
elementa et semina civitatum.
– Enerratio in Psalmum IX:8.

De afzonderlijke mensen zijn als het
ware de elementen en de zaden der
staten.

Singulus quisque homo, ut in sermone
una littera, ita quasi elementum est
civitatis et regni, quantalibet terrarum
occupatione latissimi.
– De civitate Dei IV:3.

Iedere afzonderlijke mens is, evenals
in de taal één letter, als het ware een
element van den staat en van het
koninkrijk, ook al strekt dat zich nog
zo wijd uit en al beslaat het nog zo
grote landoppervlakte.

Hoewel er wezenlijke verschillen bestaan tussen beide Rijken van Augustinus,
is opvallend dat de burgers van het hemelse rijk volgens Augustinus mee dienen
te draaien in het aardse rijk.85 De rechtvaardiging hiervoor zoekt Augustinus in

83 In de woorden van Augustinus: “En zolang zij [de Stad van God] in de aardse stad haar
leven in den vreemde als dat van een gevangene doorbrengt, na wel reeds de belofte van de
verlossing en de gave van de Geest als onderpand te hebben ontvangen, heeft zij er dus geen
bezwaar tegen gehoorzaam te zijn aan de wetten van de aardse stad, waardoor datgene wordt
geregeld wat geëigend is om het sterfelijk leven in stand te houden. Zo blijft, omdat de beide
steden het sterfelijke leven gemeen hebben, in alles wat met dat leven te maken heeft de
eendracht tussen hen bewaard.” Augustinus 426, Boek XIX:17.
84 Zie ook Sizoo 1947, p. 14.
85 Dat de christen-burger een rechtsrelatie dient te hebben met de aardse rechtsorde, blijkt
tevens uit Augustinus’ Enerratio in Psalmum 51: “We find a citizen of Jerusalem, a citizen of
the kingdom of God, entrusted with secular administration. He may wear the purple, or be an
officer of the state, or a magistrate, or a proconsul, or a general. He discharges civic duties,
but he keeps his heart raised above them if he is a Christian, a believer, a Godfearing person,
who sets little store by the circumstances in which he finds himself and puts his hope in those
he has not attained yet… We should not despair of the citizens of the heavenly kingdom,
therefore we see them transacting the business of Babylon or dealing with earthly matters in
this earthly political area.” R.C. Crouse, Two Kingdoms & Two Cities. Mapping Theological
Traditions of Church, Culture, and Civil order, Augsburg Fortress Publishers 2017, p. 163.
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de omstandigheid dat alle macht (dus ook de macht in de Stad der Wereld) is
afgedaald van God.86 Om deze reden is de christelijke burger tevens gehoor-
zaamheid verschuldigd aan het aardse rijk, waar hij in vreemdelingschap
verkeert.87 Daarbij geldt de plicht die rust op de burgers van de Stad van
God om de burgers van de aardse stad voor te houden hoe groot de zaligheid is
in het andere, goddelijke rijk. Deze gedachtegang vindt tevens bevestiging in
werken van latere christelijke theologen.88

Christelijk burgerschap geeft evenals aards burgerschap een bepaalde rechts-
verhouding weer. Waar het bij aards burgerschap gaat om de verhouding van de
burger tot zijn wereldse rechtsorde, gaat het bij het christelijke burgerschap om
de verhouding van de christen tot Gods Koninkrijk. Het kenmerkende verschil
tussen het aardse burgerschap en het christelijk burgerschap is dat bij dit laatste,
vanwege de omstandigheid dat het is toegekend door God, de loyaliteit jegens
de aardse rechtsorde verschuift naar loyaliteit en toewijding jegens God. Net als
aards burgerschap (gedacht kan worden aan het hierboven uiteengezette Spar-
taanse burgerschap) echter, kent het christelijke burgerschap een vergelijkbaar
construct waarbij burgers in beginsel aanspraak maken op de rechten in het
hiernamaals. De monnik die in isolement zijn leven leidt, doet dit in beginsel
met het oog op de beloofde beloning in Gods Koninkrijk. Hoewel er een
relevante verschuiving plaatsvindt ten aanzien van de vraag door wie het
burgerschap wordt verschaft en in het verlengde daarvan aan wie/waaraan
volledige toewijding toekomt, valt op dat in de christelijk-theologische literatuur

Zie ook: R. Dodaro, ‘Political and Theological Virtues in Augustine, Letter 155 to
Macedonius’, Augustiniana, Vol. 54, No. 1/4, 2004; G. Karapetian, EU Citizenship from a
Christian Theological Perspective: An Inquiry into Citizenship, Loyalty and Secular
Transcendence, te verschijnen 2020/21.
86 Dit blijkt uit Romeinen 13:1-7: “1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld,
onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van
God geordineerd. 2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat;
en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. 3 Want de oversten zijn niet
tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het
goede, en gij zult lof van haar hebben; 4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien
gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods
dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen
te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. 6 Want daarom betaalt gij
ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7 Zo
geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den
tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.”
87 Hiertegenover staat volgens Augustinus uiteraard dat, aangezien de macht van de overheid
afkomstig is van God, de aardse staat dient te verzekeren dat Gods Rijk op aarde vrede en rust
geniet. Sizoo 1947, p. 22; Augustinus 426, XIX, 17.
88 Gedacht kan worden aan de werken van Thomas van Aquino en de werken van Grigorius van
Narek. R.W. Dyson (red. en vertaler), Aquinas. Political Writings, Cambridge University Press
2002; St. Gregory of Narek, Book of Lamentations (vertaling van Մատեանողբերգութեան),Surb
Etchmiadzin 2016.
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niettemin als uitgangspunt geldt dat de christen tevens aan zijn aardse rechtsorde
gehoorzaamheid is verschuldigd. Dit is te rechtvaardigen door de omstandigheid
dat alle macht volgens de Bijbel, dus ook de macht op aarde, afkomstig is van
God.

In de praktijk kreeg Augustinus’ theologische benadering van de rechtsverhou-
ding tussen de burger en zijn aardse rechtsorde geen navolging, zoals zal blijken
uit de volgende paragraaf. In de Middeleeuwen raakte het aardse burgerschap
namelijk op de achtergrond vanwege andere factoren, zoals de feodale inrichting
van de samenleving. Over deze teloorgang en vervolgens wedergeboorte van
burgerschap in de Renaissance, volgt meer in de volgende paragraaf.

2.4 Burgerschap in de Renaissance: de teloorgang en de
wedergeboorte

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt, werd in de christelijk-theologische literatuur
een antwoord gegeven op de vraag hoe het duale burgerschap – het aardse
burgerschap enerzijds en het christelijke burgerschap anderzijds – kon worden
verklaard. De heilige Johannes Chrysostomos en later uitgebreider Augustinus
koppelden beide typen burgerschap aan elkaar door vast te stellen dat alle macht,
ook de macht op aarde, afkomstig is van God. Op grond daarvan stelden zij, en
andere christelijk-theologische auteurs met hen, dat óók christelijke burgers zich
dienden te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit het aardse
burgerschap.89 De loyaliteit jegens de aardse rechtsorde en jegens God werd
derhalve enigszins gemitigeerd door de genoemde pogingen om deze typen
burgerschap te verzoenen met elkaar. Het vraagstuk naar de loyaliteit van de
burger jegens de aardse rechtsorde, aards burgerschap dus, raakte daarbij

89 Romeinen 13:1-7 “1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is
geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. 2 Alzo dat
die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen
over zichzelven een oordeel halen. 3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden
werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van
haar hebben; 4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees;
want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf
dengene, die kwaad doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der
straffe, maar ook om des gewetens wil. 6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij
zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij
schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer,
dien gij de eer schuldig zijt.”
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enigszins op de achtergrond. Het toonbeeld van de goede burger volgens het
christendom was immers, zoals uiteengezet in de vorige paragraaf, de geïso-
leerde monnik die in alle rust zich volledig wijdde aan God. Hoewel Augustinus
de burger van de Stad van God trachtte te verenigen met de aardse rechtsorde
door te stellen dat ook de macht op aarde afgedaald is van God, was actieve
participatie in de samenleving voor hem geen voorvereiste om een christen te
zijn.

Een andere reden waarom het verschijnsel burgerschap uit het oog raakte, is de
opkomst van het feodale stelsel na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.
Het West-Europese vasteland verkeerde na de ineenstorting van het West-
Romeinse Rijk in onzekerheid, omdat de opkomende staatsstructuren na de
val niet effectief waren.90 Het kwam regelmatig voor dat een potentaat zich een
bepaald grondgebied toe-eigende, met als gevolg dat de toenmalige eigenaar,
een burger, zonder rechtsmiddelen werd onteigend.91 Er heerste aldus maat-
schappelijke onzekerheid in de samenleving. Een mogelijkheid voor de burger
om dergelijke abrupte onteigeningen te voorkomen was het aangaan van een
constructie met een machtige leenheer ter bescherming van onder andere zijn
eigendom. Deze constructie, bekend onder de noemer ‘vazalliteit’, hield in dat
de gewone burger, de vazal, een eed van trouw aflegde jegens zijn leenheer die
verschillende rechten en verplichtingen met zich bracht. Verplichtingen in de
verhouding vazal/leenheer waren met name trouw en gehoorzaamheid.92 De
leenheer had ook verplichtingen jegens de vazal. Zo was hij verplicht alle
mogelijke bescherming te verlenen aan zijn vazal. Daarnaast stelde hij een stuk
grond aan hem beschikbaar. Deze verlening van het leen – het zogenoemde
beneficium – zorgde er niet voor dat de eigendom van de grond werd
overgedragen aan de vazal.93 De vazal verkreeg louter een gebruiksrecht. De
verspreiding van vazalliteit in West-Europa na de val van het West-Romeinse
Rijk wordt in de literatuur toegeschreven aan het falen van de overheid om de
eigen burgers op een voldoende niveau te beschermen.94 Het ontbreken van
deze overheidsbescherming had tot gevolg dat van onderop zich een systeem
ontwikkelde dat zich kenmerkte door een rechtsverhouding tussen twee burgers.
Tussen burgers onderling ontstond een verhouding die vergelijkbaar was met die
zoals beschreven in de paragraaf 2.2 (‘De geboorte van burgerschap in de

90 K. Jupp, ‘European Feudalism from its Emergence through its Decline’, American Journal
of Economics and Sociology, vol. 59, issue 5, 2000; Peter Heather, The Fall of the Roman
Empire. A New History of Rome and the Barbarians, Oxford: Oxford University Press 2005.
91 Zie ook: J.H.A. Lokin & W.J. Zwalve, Hoofdstukken uit de Europese codificatiege-
schiedenis (tweede druk), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 1992, p. 345.
92 Ibid. In het Latijn worden de verplichtingen van de vazal jegens de leenheer samengevat
met auxilium et consiliuum, hetgeen staat voor ‘raad en daad’.
93 Ibid.
94 Ibid.
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Griekse poleis’) tussen de polis en de burger van de desbetreffende polis. In die
rechtsverhouding tussen de polis en de burger komen immers elementen voor
van bijvoorbeeld loyaliteit, gehoorzaamheid, militaire bijdrage en bescherming
van de zijde van de polis. Ook de verhouding tussen de leenheer en de vazal
vertoont dergelijke elementen. Een gevolg hiervan was dat de rechtsrelatie die
burgerschap met zich brengt tussen de rechtsorde en zijn burger zich verplaatste
naar burgers onderling die een vergelijkbaar partnerschap met elkaar aangingen.
Het was het falen van de vroegmiddeleeuwse overheid, zo kan worden gesteld,
dat ervoor zorgde dat de rechtsrelatie tussen de rechtsorde en de burger
gedurende deze tijd in beginsel als zo goed als verdwenen kon worden
beschouwd.

Tot aan de veertiende eeuw bleef de rechtsverhouding tussen een rechtsorde en
zijn burger om de hiervoor genoemde redenen nagenoeg onzichtbaar. Hierin
kwam verandering als gevolg van het ontstaan van een beweging in Italië die
gericht was op een herwaardering van de gedachtevorming van de oude
meesters uit de klassieke oudheid. In de volgende paragraaf wordt stilgestaan
bij het belang van het humanisme in Italië voor de wedergeboorte van burger-
schap.

2.4.1 De renaissance van burgerschap: het humanisme

In de veertiende eeuw ontstond het streven in humanistische kringen om de
literatuur uit de klassieke oudheid te herontdekken.95 Deze ‘renaissance’ van de
klassieke literatuur was volgens deze zogenoemde humanisten noodzakelijk om
de studia humanitatis te promoten.96 De studia humanitatis omvatte de studie
naar de status van het menszijn. Het doel van de herontdekking hiervan was om
Cicero’s ideaal van de vir virtutis, zijnde de complete en actieve burger in het
publieke domein, nieuw leven in te blazen.97 De humanisten van de veertiende
eeuw trachtten dit doel te bereiken door verscheidene wegen te bewandelen. Zo
staat een van de grondleggers van het humanisme, Francesco Petrarca, bekend
om zijn passie voor klassieke manuscripten en de republikeinse deugd. Petrarca,
geboren in 1304, was opgeleid tot jurist en geïnteresseerd in de literatuur uit de
Grieks-Romeinse oudheid. Met name de werken van Cicero fascineerden hem

95 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der
veertiende en vijftiende eeuw in Franrkijk en de Nederlanden, Leiden University Press 2018
(oorspronkelijke uitgave 1919).
96 J. Gordley, The Jurists. A Critical History, Oxford: Oxford University Press: Oxford 2013,
p. 111.
97 Gordley 2013, p. 111. De klassieke geschriften dienden volgens de humanisten te worden
begrepen zonder de scholastieke interpretatie ervan. Aldus ontstond de studie naar de oude
talen, de filologie.
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mateloos. Hij reisde over het Europese vasteland op zoek naar geschriften uit de
klassieke oudheid. In 1345 ontdekt hij in Verona Cicero’s Epistolae familiares,
wat zich vrij laat vertalen als ‘Brieven aan familieleden’, hetgeen hem in
hetzelfde jaartal de titel ‘vader van de humanistische beweging’ deed verwer-
ven.98 Anders dan zijn monnikbroeder Gherhardo, die had gekozen voor een
leven in afzondering – de zogenoemde vita contemplativa – koos Petrarca voor
de vita activa; een actief leven met maatschappelijke en politieke betrokkenheid.
Een andere relevante naam bij de herontdekking van de Grieks-Romeinse
cultuur en literatuur is Coluccio Salutati, geboren in 1331. Salutati, een
Florentijnse letterkundige, haalde de Byzantijnse geleerde Manuel Chrysoloras,
die een fundamentele rol speelde bij het herontdekken van klassieke Griekse
geschriften, naar Florence om daarover onderwijs te verzorgen.99 Ook Giovanni
Boccaccio, geboren in 1313 en sterk beïnvloed door en bevriend met Petrarca,
vervulde een belangrijke rol in dit kader, door onder andere werken uit de
klassieke oudheid, zoals de Ilias van Homerus, te vertalen. Men was het erover
eens dat de literatuur uit de klassieke oudheid te lang en ten onrechte onopge-
merkt was gebleven in de Middeleeuwen.

Het duurde tot 1422 voordat een unieke mijlpaal werd bereikt in deze zoektocht
naar de herontdekking van de cultuur en literatuur uit de klassieke oudheid. In
dit jaartal werd het boek De oratore van Cicero ontdekt, mede vanwege
inspanningen van de humanisten.100 Zoals hiervoor opgemerkt, was het doel
van de humanisten om Cicero’s ideaal van de studie naar de menselijke
beschaving, de studia humanitatis, in een nieuw modern daglicht te plaatsen.
Een integraal deel van het humanistische programma voor de beschaafde burger
was om toegang te hebben tot de originele tekst van de geschriften uit de
klassieke oudheid.101

Zodoende ontwikkelde zich een traditie waarbij niet alleen aandacht werd
besteed aan Cicero’s idealen, maar ook aan de in paragraaf 2.2.3 (‘Burgerschap
getheoretiseerd: Aristoteles’ Politica en de wezenlijke karakteristiek van de
polis-burger’) besproken opvattingen van Aristoteles. Onder meer Aristoteles’
Retorica en Politica werden opgenomen in het humanistische programma met
de heropleving van de geschriften uit de klassieke oudheid. Hierin werd met
zoveel woorden verwezen naar het verschijnsel burgerschap. Met name dit
laatste boek, Politica, zoals hiervoor besproken, bevat wezenlijke klassieke
perspectieven op de burger en zijn verhouding tot de rechtsorde waarvan hij deel

98 Riesenberg 1992, p. 193.
99 Chrysoloras’ komst in Florence kan mede worden verklaard vanwege de crisis in het
Byzantijnse rijk. Zie daarover: John Julius Norwich, A Short History of Byzantium, Penguin
Books Ltd 2013.
100 Gordley 2013, p. 115.
101 Idem, p. 116. Petrarca en de eveneens Italiaanse Lorenzo Valla waren de mening toegedaan
dat dit humanistische programma ook gold voor de rechtenstudie.
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uitmaakt. De herontdekking van Aristoteles’ oeuvre in de dertiende eeuw zorgde
er onder meer voor dat veel concepten, waaronder ook burgerschap viel,
losgeweekt werden van hun christelijke evenknie.102 Daarnaast werd door de
herontdekking van deze literatuur de hiervoor genoemde vir virtutis van Cicero,
de actieve man in het publieke domein, zich bewust van de rechtsverhouding
tussen de rechtsorde en de burger, die voorheen werd beheerst door het
hierboven omschreven feodale stelsel. Door de nadruk van het humanisme op
geschriften uit de klassieke oudheid werden concepten als ‘moraliteit’, ‘loy-
aliteit’, ‘militaire bijdrage’ (wezenlijke klassieke kenmerken van de burger) na
eeuwen onder het tapijt te zijn geschoven, ter sprake gebracht in het maat-
schappelijke en politieke debat. Tevens werd het belang van een vita activa van
de christen – het toonvoorbeeld hiervan was Petrarca – benadrukt. Dit hield in
dat een bijdrage aan het vaderland, militair dan wel politiek, weer werd
gewaardeerd. Een aanzienlijk deel van de bevolking raakte meer en meer
betrokken bij het wel en wee van hun stad.103 Aldus werd de burger weer
actief in het politieke leven. Hierdoor verschoof de verhouding tussen een vazal
en zijn leenheer naar een zoals wij die kennen in de klassieke oudheid: die
tussen een rechtsorde en de burger. Een nieuw curriculum in het onderwijs, dat
onder meer de ethiek en de geschiedenis van de klassieke oudheid in zich borg,
was volgens de humanisten het juiste medicijn om de burger zich bewust te laten
worden van zijn sociale en politieke rol in een samenleving.104

Het humanisme zorgde derhalve, door middel van de herontdekking van
literatuur uit de klassieke oudheid, voor de wedergeboorte van het verschijnsel
burgerschap. In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan drie
prominente denkers uit de Middeleeuwen die het concept expliciteerden:
Marsilius van Padua, Bartolus van Saxoferrato en tot slot Baldus van Ubaldis.

2.4.2 Middeleeuwse visies op burgerschap: Marsilius, Bartolus en Baldus

De herontdekking van de werken van Aristoteles in de dertiende eeuw zorgden
voor een majeure ontwikkeling van politieke theorieën in de eeuwen die zouden
volgen. Meerdere denkers, nu ze toegang hadden tot de geschriften van Aristo-
teles, bogen zich over vele onderwerpen die aan de orde kwamen in de boeken
van Aristoteles.105 Een van deze denkers die ons deelgenoot heeft gemaakt van
zijn gedachten over Aristoteles’ visie op burgerschap was de Italiaanse Marsilius

102 P. Magnette, Citizenship. The History of An Idea, Oxford: Alan Ware 2005, p. 39.
103 Riesenberg 1992, p. 190.
104 Idem, p. 193.
105 Magnette 2005, p. 39. Gedacht kan worden aan Albertus Magnus, Zeger van Brabant en
Thomas van Aquino.
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van Padua.106 Het magnum opus van Marsilius is de Defensor pacis (‘De
verdediger van de vrede’).107 Het boek wordt beschouwd als een van de meest
radicale middeleeuwse aanklachten tegen het pausdom.108 Behalve het aan de
kaak stellen van corruptietaferelen rondom paus Clemens Ven Johannes XXII,109

ging Marsilius in zijn denken zo ver dat hij het bestaansrecht van het ambt van het
pausdom sterk in twijfel trok.110 De onderbouwing was hoofdzakelijk dat het
pausdom van oorsprong niet goddelijk is.111 Het pausdom is volgens Marsilius
namelijk een product van het menselijke brein. Geheel in lijn met Aristoteles stelt
Marsilius dat het fundament van de staat dient te bestaan uit seculiere beginselen
en niet theologische veronderstellingen.112 De ideale staat heeft volgens Marsilius
in totaal zes ambten c.q. functies nodig die de burgers van de desbetreffende staat
voor hun rekening dienen te nemen: agriculturele, technische, militaire, financiële,
priesterlijke en tot slot juridische.113 Hoewel naast Aristoteles ook Marsilius
erkent dat in een staat de priesterlijke functie niet kan ontbreken, stelt Marsilius dat
deze priesterlijke functie louter adviserend van aard mag zijn. Deze functie wordt
door Marsilius gecontrasteerd met de juridische functies die geschillen finaal en
definitief beslechten.114 De betrokkenheid van het pausdom in de statelijke sfeer

106 Zijn originele naam is vermoedelijk Marsilio dei Mainardini. Marsilius of Padua, Defensor
Pacis, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press 1980 (oorspronkelijke uitgave
1324), p. xviiii.
107 Marsilius 1324, p. xviiii.
108 Marsilius 1324, p. xviiii; B. Wauters, Recht als religie: canonieke onderbouw van de
vroegmoderne staatsvorming in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven: Universitaire Pers
Leuven 2005, p. 45.
109 Deze corruptietaferelen werden door meerdere auteurs aan de orde gesteld, zoals door
Dante Alighieri in zijn La divina commedia: I, Zang XIX, verzen 52-120. D. Alighieri, De
goddelijke komedie, Kapellen: Uitgeverij Pelckmans 1993 (oorspronkelijke uitgave 1320,
vertaald door Christinus Kops O.F.M).
110 Marsilius 1324, Deel I, hoofdstuk. XIX, nummer 6; Deel II, hoofdstuk XXIII, nummer 2.
111 Ibid; Wauters 2005, p. 45.
112 Marsilius 1324, Deel I, hoofdstuk. V, nummer 2; Deel. I, hoofdstuk XIII, nummer 2; Deel. I,
hoofdstuk. IV, nummer 3.
113 Marsilius 1324, Deel 1, hoofdstuk V, nummer 1. Deze functies baseert Marsilius
rechtstreeks op Aristoteles Politica, Boek VIII, Hoofdstuk 8: “Maar ook de vraag hoeveel
dingen onontbeerlijk zijn voor het bestaan van een polis behoeft onderzoek. Noodzakelij-
kerwijs vallen hieronder ook wat wij noemen onderdelen van de polis. Dan moeten we
optelling maken van de functies van een polis; daaraan valt het af te lezen. Om te beginnen
moet er voedsel zijn. Dan technische vaardigheden: het leven vraagt om tal van werktuigen.
Ten derde wapens: deelgenoten in de gemeenschap moeten ook persoonlijk wapens bezitten,
zowel om het gezag te handhaven tegenover wie het niet erkennen als met het oog op
schendingen door aanvallers van buitenaf. Voorts ruime middelen, voor eigen behoeften
zowel als voor oorlogsdoeleinden, ten vijfde, maar heel belangrijk, de zorg voor de omgang
met het goddelijke die we onder priesterschap verstaan; en op de zesde plaats, maar het
allernodigst, een instantie bevoegd om uitspraak te doen in conflicten over belangen en recht
tussen burgers onderling.”
114 Marsilius 1324, Deel II, hoofdstuk II, nummer 8; Deel II, hoofdstuk VII, nummer 5. Zie
ook Wauters 2005, p. 45.
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zorgt volgens Marsilius ervoor dat de staat zich niet kan ontwikkelen tot de ideale
staat.115 De legitimiteit van de staat zoekt Marsilius immers niet in het goddelijke,
maar in het aardse: in de staat zelf, in het bijzonder bij de burgers ervan. In lijn met
de Aristotelische traditie stelt Marsilius dan ook dat de burgers tezamen de
wetgevende functie van de staat uitoefenden en aldus wetgeving uitvaardigen.116

Een zekere relativering van dit standpunt blijkt echter reeds uit de definitie die
Marsilius geeft van de burger:

“A citizen I define in accordance with Aristotle in the Politics, Book III,
Chapters 1, 3, and 7, as one who participates in the civil community in the
government or the deliberative or judicial function according to his rank.”117

Opvallend aan deze definitie van de burger is dat zij de aandacht vestigt op het
burgerschapsbegrip dat Aristoteles heeft gegeven in de Politica. De meest
wezenlijke karakteristiek van de burger volgens Aristoteles is reeds besproken
in paragraaf 2.2.3 (‘Burgerschap getheoretiseerd: Aristoteles’ Politica en de
wezenlijke karakteristiek van de polis-burger’) van dit hoofdstuk. Volgens
Aristoteles is een burger iemand die ‘aan de regering kan of mag deelnemen
en gerechtelijke en bestuurlijke beslissingen [kan] nemen’.118 Anders dan
Aristoteles, introduceert Marsilius volgens de hiervoor aangehaalde definiëring
een bepaalde gradatie in het burgerschapsbegrip, door te stellen dat een burger
iemand is die participeert in de gemeenschap van de samenleving naar gelang
zijn status. Het aanbrengen van een dergelijke gradatie was gebruikelijk in het
burgerschapsbegrip in de klassieke oudheid.119 Deze elitaire component in de
definitie van de burger bergt iets in zich van representatie.120 Marsilius stelde
dat de burgers, die tezamen de wetgevende macht vormden, wetgeving konden
uitvaardigen, maar dat zij ook mensen konden kiezen die namens deze burgers
wetgeving zouden uitvaardigen.121 Het representatieve element in het burger-
schapsbegrip kan derhalve worden toegeschreven aan Marsilius, aangezien
representatie voorheen louter werd gebruikt in private rechtsverhoudingen.122

Dat ook de andere middeleeuwse denkers niet schuchter waren om af te wijken
van de eerdere burgerschapsdefinities, en daarmee de discussie rondom het

115 Marsilius 1324, p. xviiii.
116 Marsilius 1324, Deel I, hoofdstuk XII, nummer 3.
117 Marsilius 1324, Deel I, hoofdstuk XII, nummer 4.
118 Aristoteles, Politica, Groningen: Historische Uitgeverij 2011, p. 108.
119 Gedacht kan worden aan de vier vermogensklassen c.q. gradaties van burgers die werden
geïntroduceerd door Solon, zie hiervoor paragraaf 2.2.1 (‘Burger van Sparta of van Athene:
eenzelfde verschijnsel, verschil in uitwerking’).
120 Magnette 2005, p. 42.
121 Ibid.
122 Voor een grondige behandeling van het begrip (politieke) representatie, zie: H.G. Hoogers,
De verbeelding van het soevereine. Een onderzoek naar de theoretische grondslagen van
politieke representatie, (diss.), Deventer: Kluwer 1999.
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burgerschapsbegrip van richting deden veranderen, illustreert Bartolus van
Saxoferrato.

Bartolus, geboren in 1313, is bekend om de verschillende commentaren die hij
schreef op het Corpus Iuris Civilis. Met name zijn bijdrage aan het soevereini-
teitsconcept heeft raakvlakken met het begrip burgerschap.123 De vragen in zijn
werken die raken aan het burgerschapsbegrip, waren tweeërlei: ten eerste de
vraag of een stad een burger kan naturaliseren en ten tweede of de genaturali-
seerde burgers gelijk zijn aan de burgers van rechtswege. Op de eerste vraag
antwoordt hij als volgt:

“[…], it ought to be known that someone cannot be considered a citizen by an
act of nature, but by the civil law, which is obvious. First, from the name of
citizen itself, inasmuch as civis is derived from civitas. Secondly, because the
civitas was not created by natural law, and one does not become a citizen by
being born. It is, therefore, the rule of civil law which makes someone a
citizen, either because of place of birth, rank or adoption…Wherefore it must
not be said that some men are citizens under natural law, some under civil
law. On the contrary, all men are citizens by virtue of the civil law.”124

Opvallend aan deze benadering van het burgerschapsbegrip is dat deze zich
hoofdzakelijk concentreert op datgene wat in de Politica van Aristoteles wordt
gepresenteerd als een praktische definitie van burgerschap.125 Deze praktische
definitie van burgerschap staat thans bekend onder de vraag hoe iemand het
burgerschap van een staat verkrijgt. Met betrekking tot de theoretische definitie
van burgerschap is niet veel bekend over Bartolus’ visie. Vast staat wel dat
volgens Bartolus een gehonoreerd naturalisatieverzoek de rechtsverhouding
tussen de desbetreffende persoon en de rechtsorde transformeerde in een
contract tussen de nieuwe burger en de rechtsorde (civilitas contracta).126

Deze nieuwe burgers, de zogenoemde cives ex pacto, konden ook bescherming
krijgen van de staat als zij in onveiligheid verkeerden.127 Daar stond tegenover
dat de nieuwbakken burgers verplichtingen hadden jegens de staat: onder andere
militair actief zijn ten behoeve van de veiligheid van de staat.128 Opvallend aan
deze beschouwing van Bartolus over burgerschap is dat hij burgerschap
benadert als een contract tussen een burger en zijn rechtsorde. Anders dan
bijvoorbeeld Aristoteles en Marsilius wordt de burger niet gedefinieerd als
iemand die deel dient te nemen aan de regering en daarbij beslissingen kan

123 Magnette 2005, p. 45.
124 Bartolus of Sassoferrato, Consilia 1.62 in Opera Omnia.
125 Zie paragraaf 2.2.3 (‘Burgerschap getheoretiseerd: Aristoteles’ Politica en de wezenlijke
karakteristiek van de polis-burger’) van dit hoofdstuk.
126 J. Kirshner, ‘Civitas Sibi Faciat Civem: Bartolus of Sassoferrato’s Doctrine on the Making
of a Citizen’, Speculum, Vol. 48, no 4 (Oct., 1973), p. 707.
127 Idem, p. 708.
128 Ibid.
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nemen. Waar Marsilius benadrukt dat de burger politiek betrokken dient te zijn
in het belang van de staat, is dit niet een uitgangspunt van Bartolus.

Op de tweede vraag, de vraag naar de verhouding tussen de nieuwe burgers en
de burgers die van origine het burgerschap van de staat hebben, antwoordt
Bartolus in de hiervoor geciteerde passage dat alle burgers het burgerschap
hebben verworven op grond van het civiele recht. De oorsprong van hun burger-
zijn is derhalve gelijk: het contract met de staat. Daarbij is onverschillig dat de
een van origine burger is en dat de ander het burgerschap door middel van
naturalisatie heeft verkregen. De genaturaliseerde burgers dienen op gelijke
wijze te worden behandeld als de burgers die van rechtswege burger zijn.129

Waar Bartolus stelt dat burgerschap een bepaalde rechtsverhouding is tussen een
burger en zijn rechtsorde, waarvan de legitimatie het civiele recht is, gaat
Bartolus’ pupil Baldus van Ubaldis verder.

Baldus, geboren in 1327 in Perugia,130 staat met name bekend om zijn werken
over het middeleeuwse leenrecht, in het bijzonder het Lombardische leenrecht.
Net zoals Bartolus, stelt Baldus dat de bron van burgerschap het civiele recht
is.131 Opvallend aan zijn visie op burgerschap is ten eerste dat hij de burger niet
definieert als iemand die actief betrokken is in de staat.132 Anders dan
Aristoteles en Bartolus is Baldus de mening toegedaan dat bij burgerschap de
burger geregeerd wordt en niet zozeer regeert. Relevant bij burgerschap is, zo
benadrukt Baldus, de wederkerige verhouding waarin rechten en plichten gelden
voor beide betrokken partijen:

“I argue that citizenship entails obligations both ways […] for a mutual bond
is contracted on both sides; for just as they are to be protected as duty
requires, so also there are bound to obey and submit to the bond of our

129 Idem, p. 702. Kirschner stelt op p. 710: “The true citizen was the civis ex pacto as well as
the civis originarius, both of whom are entitled to equal treatment and protection before the
law of the civitas. The Bartolist notion of civic equality, as we have seen, drew inspiration
from an ancient and cherished politicolegal ideal: ‘Civitas est hominum multitudo seu
collectio ad iure vivendum.’ Its specific configuration was, however, fashioned under the
lights and shadows cast by a fresh historical perspective. Not prepared to mortgage the
juridicial needs of his own generation to preconceived, hackneyed formulae, Bartolus
produces a construct which would encompass and symbolize the dynamic amalgamation of
different forms of urban citizenship taking place during his own lifetime. Yet cognizant that
the urban amalgam could be torn apart by conflicts erupting between the native and the
newcomer, he introduced the concept of civilitas contracta to safeguard the latter’s civil
rights, and thereby prevent a bifurcation of the citizenry.”
130 Om deze reden verwijst Baldus naar zichzelf met ‘Baldus de Perusio’. Zijn befaamde
Perugiaanse familie degli Ubaldi zorgde er echter voor dat men aan hem refereerde met
‘Baldus de Ubaldis’.
131 J. Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press 1987, p.171.
132 Idem, p. 160.
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citizenship […] Therefore it is not possible for its advantages to be accepted
and its disadvantages rejected […] Since therefore he has consented he has
been made a citizen truly and fully as in [D.41.3.15] according to Bartolus,
and has therefore been placed under our jurisdiction; for he has been made a
citizen of our choosing not with any reservations but with full effect […].”133

Ten tweede stelt Baldus in het kader van de discussie over de verhouding tussen
burgers van rechtswege en genaturaliseerde burgers dat deze twee typen burgers
gelijk zijn aan elkaar en dezelfde rechten moeten hebben.134

Hierna volgen enkele observaties naar aanleiding van de besproken opvattingen
van genoemde auteurs. Na de herontdekking van literatuur uit de klassieke
oudheid, zoals het oeuvre van Aristoteles, is ook het burgerschapsbegrip
herontdekt. Marsilius van Padua blijkt van de behandelde drie denkers de enige
denker te zijn die geheel in lijn met de Aristotelische traditie stelt dat de burger
iemand is die actief betrokken is in de (in zijn geval) Italiaanse steden en daarbij
bijvoorbeeld bestuurlijke beslissingen kan nemen. Wel introduceert hij in dit
kader de notie van representatie door te stellen dat de burger naar gelang van
zijn status participeert in de samenleving. Anders dan Marsilius, breekt Bartolus
van Saxoferrato met deze traditionele visie op burgerschap. Bartolus focust zich
in zijn geschriften met name op de door Aristoteles genoemde praktische
definitie van burgerschap: het naturalisatierecht. Daarbij maakt hij relevante
opmerkingen over het burgerschapsbegrip. Ten eerste stelt hij dat burgerschap
niet volgt uit het natuurrecht, maar uit het civiele recht. Ten tweede verdedigt hij
de stelling dat genaturaliseerde burgers gelijk zijn aan burgers die van rechts-
wege het burgerschap hebben verworven. De gelijke behandeling van mensen
met dezelfde status, ongeacht de wijze van verkrijging van deze status, wordt in
dit kader geaccentueerd. Burgerschap wordt gepresenteerd als een verhouding
tussen twee partijen, waarbij de actieve participatie van burgers geen onderdeel
vormt van de definitie. Baldus van Ubaldis benadrukt dit laatste enigszins
impliciet in ontkennende zin: volgens hem hoeven burgers niet actief te zijn in
een samenleving. Burgerschap is volgens Baldus een wederzijdse betrekking die
rechten en plichten met zich brengt.

133 Idem, p.178.
134 Idem, p. 179. In de woorden van Baldus: “And in sum, if native citizenship can increase
his rights and standing in any way, he is not simply called a citizen. If, however, the effect of
his citizenship could not be increased by native status, because he has been made a citizen in
every respect and without reservation (in omnibus et per omnia), he is then called a citizen
[…].” Zie ook: “Anyone who on account of his merit is made citizen by statute fully obtains
the freedom even of native citizens, because he now belongs to the society of citizens, and is
one of their number and an addition to it, and of the same citizen-body and corporation
actively and passively, […]; for since such people have obtained citizen rights, they could not
be regarded as outsiders.” Baldus, Consilium, 3.299, fol. 97r; Canning 1987, p. 181.
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Het wankelen van de Florentijnse Republiek begin zestiende eeuw wakkerde
nieuwe ideeën aan over het verschijnsel burgerschap. In de volgende paragrafen
wordt aandacht besteed aan het gedachtegoed van Guicciardini en Machiavelli
over burgerschap.

2.4.3 De burger in een wankelend Europa: Guicciardini en Machiavelli

Het einde van de Middeleeuwen komt in zicht in het begin van de zestiende
eeuw. De grondvesten van de Europese beschaving staan op trillen, mede
vanwege de vernieuwingsdrift van de samenleving. De creativiteit van het
menselijke brein, dat zich uit in onder andere literatuur en kunst, heeft in het
begin van de zestiende eeuw een belangrijke verandering ondergaan. De redenen
daarvan zijn, zoals hierboven besproken, het humanisme en de Renaissance. Het
verstarde karakter van de Middeleeuwen, dat zich uitte in twee pijlers (het
feodale stelsel en het christendom) verdwijnt en maakt plaats voor dynamiek en
openheid. De denkers Guicciardini en Machiavelli werden in hun schrijven
geconfronteerd met dit belangrijke keerpunt in de geschiedenis van de westerse
beschaving. In hun oeuvre besteden zij, de een meer dan de ander, aandacht aan
de veranderende positie en rol van de burger in de samenleving. De verhouding
tussen de burger en de rechtsorde wordt, zoals in het navolgende zal blijken, in
een andere context gebruikt.

Zoals blijkt uit de vorige paragraaf was het Italiaanse vasteland in de veertiende
en vijftiende eeuw verdeeld over verschillende vorstendommen en stadstaten.
De machtsverhoudingen berustten hoofdzakelijk op het charisma van de
heersers. Eind vijftiende eeuw waren echter zelfs de krachtige heersers van de
stadstaten niet bestand tegen het gevaar van buitenaf. Meerdere Italiaanse steden
werden veroverd door buitenlandse mogendheden. In deze tijdgeest leefde de
Florentijnse historicus en staatsman Francesco Guicciardini. Guicciardini, ge-
boren in 1483, schreef in 1513 een monografie over de instituten van
Florentijnse Republiek: Discorso di Logrogno.135 In dit boek wijdt Guicciardini
het wankelen van Florence grotendeels aan de verscheidene ambities van de
burgers in de stad. Sinds het ontstaan van de Florentijnse Republiek in de
twaalfde eeuw was de harmonie van de stad in gevaar door verschillende interne
conflicten. Deze conflicten speelden zich af tussen de gezaghebbende families
indertijd in de stad. De oplossingen die Guicciardini voorstelt voor deze interne
conflicten zijn institutioneel van aard. Zo zou de Consiglio Grande, het

135 A. Moulakis, Republican Realism in Renaissance Florence. Francesco Guicciardini’s
Discorso di Logrogno, Boston: Rowman & Littlefield Publishers 1998.
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parlement van de stad, moeten bestaan uit burgers die voorheen ook een zetel
hadden in het parlement.136 Dit parlement zou moeten worden bijgestaan door
een raad en een vaandeldrager, de zogenoemde Gonfaloniere. Deze constructie
zorgde er volgens Guicciardini voor dat burgers enkel de bron van het gelegiti-
meerde gezag vormden en niet zozeer dat iedere burger zeggenschap had.137

Volgens Guicciardini brengt burgerschap niet met zich dat iedere burger het
recht heeft om over de wetten van de rechtsorde te stemmen, maar dat hij het
recht heeft om de eigen vertegenwoordigers te kiezen. Participatie in de
Florentijnse samenleving hield dan ook in dat de burger zijn vertegenwoordiger
uitkoos. Beraad met de burger is er na de verkiezing niet:

“To keep this type of government intact it is necessary to maintain the law
which forbids deliberation by popular acclamation which can easily dissolve
popular government.”138

Een tegenstander van dit – overigens ook bij andere denkers indertijd gebruikelijke –
standpunt van Guicciardini dat beraad niet bedoeld is voor de gewone burger, is
de Florentijn Niccolo Machiavelli. Met name de volgende twee werken van deze
Florentijn hebben veel aandacht gekregen: Il Principe en de Discorsi sopra la
prima deca di Tito Livio (hierna: Discorsi). De thematiek van beide boeken komt
grotendeels overeen. Beide boeken bevatten immers de gedachten van
Machiavelli over de staatkundige en politieke verhoudingen in de Italiaanse
stadstaten met betrekking tot het begrip ‘macht’. Daarnaast sluiten in beide
boeken Machiavelli’s denkbeelden aan bij de Renaissance: vanwege het herlezen
van de literatuur uit de klassieke oudheid doet hij afstand van de transcendente
zienswijze op de verhouding burger – staat. De Discorsi, die een commentaar
vormen op de eerste tien boeken van Livius,139 bestaan uit drie boeken.140 Het
referentiepunt van Machiavelli in de Discorsi is dan ook de Romeinse Repu-
bliek.141 De literaire bronnen die Machiavelli heeft gebruikt bij het schrijven van

136 Magnette 2005, p. 53.
137 Dit standpunt van Guicciardini werkt Marsilius’ notie van de representatie nader uit.
138 F. Guicciardini, Opere, Torino: UTET 1970, p. 285.
139 Aan Titus Livius, geboren in 59 v.Chr., is het boek Ab Urbe condita (Vanaf de stichting
van de stad) verbonden. Hierin beschrijft Livius de Romeinse totstandkomingsgeschiedenis
en de ontwikkeling van Rome tot de tijd van Livius.
140 N. Machiavelli, Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek, Amsterdam: Ambo 2007
(oorspronkelijke uitgave 1531), Boek I wordt gewijd aan ‘de mijns inziens meest opmerke-
lijke zaken die in de stad [Rome] zelf aan gemeenschapswege werden ondernomen, en alles
wat daaruit voortkwam’ (Deel. I.I.23); Boek II wordt gewijd aan ‘het beleid dat zij [de
Romeinen] voerden bij de opbouw van hun rijk’ (Deel. II, voorwoord, 26) en tot slot is Boek
III erop gericht aan ‘iedereen duidelijk te maken hoezeer de grootheid van Rome te danken
was aan de daden van individuele burgers’ (Deel. III.I.41).
141 Machiavelli 1531, p. 28.
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de Discorsi illustreren dat hij gebruik heeft gemaakt van, in zijn woorden, de
werken van ‘de mensen van weleer’ ‘in de hoven van vroeger’.142

In lijn met Guicciardini weet hij de corruptie en het falen van het leger van de
Florentijnse Republiek eerst en vooral aan de heersers van de Republiek.143 Het
falen van de Republiek en de incapaciteit van de heersers van de Republiek weet
Machiavelli, anders dan Guicciardini, aan de dominantie van het christendom in
de politiek.144 De institutionele vernieuwing van de stad was volgens
Machiavelli dan ook hoogst noodzakelijk, zeker na de val van de Florentijnse
Republiek in 1531. De voorstellen die hij doet, tonen op punten gelijkenissen
met de ideeën van Guicciardini. Zo lijkt ook Machiavelli een voorstander te zijn
van een constructie waarbij de burgers louter zeggenschap hebben over hun
vertegenwoordigers.145 Anders dan Guicciardini is Machiavelli een voorstander
van het betrekken van meer mensen van de sociale middenklasse bij dit
kiesrecht voor de eigen vertegenwoordigers.

Deze stellingname van Machiavelli kan door meerdere redenen worden ver-
klaard, waarvan twee hieronder worden toegelicht. Ten eerste zijn Machiavelli’s
gedachten over burgerschap sterk beïnvloed door de literatuur ‘in de hoven van
vroeger’. Bij de behandeling van het burgerschap in de Romeinse Republiek in
paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het Keizerrijk:
experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’) is naar voren gekomen dat
reeds in de Romeinse Republiek geëxperimenteerd is met de uitbreiding van het
burgerschap. Machiavelli’s belangstelling voor de Romeinse Republiek vormde
vermoedelijk de grondslag van zijn standpunt om, in tegenstelling tot
Guicciardini, meer mensen van de middenklasse te betrekken bij de politiek
van de stad door middel van het verlenen van stemrecht voor de eigen
vertegenwoordigers. Ook de omstandigheid dat de bondgenoten die tijdens de
bontgenotenoorlog trouw bleven aan Rome, volwaardig Romeins burger werden

142 In zijn brief aan Francesco Vettori beschrijft Machiavelli het genot van het lezen van
werken uit de klassieke oudheid als volgt: “’s Avonds ga ik terug naar huis, en begeef mij naar
mijn studeerkamer. Alvorens die binnen te gaan trek ik mijn bemodderde, bevuilde plunje uit,
en hul mij in gewaden die passen in hoven en paleizen. In deze stemmige kleding treed ik dan
binnen in de hoven van vroeger, bij de mensen van weleer. Zij verwelkomen mij vriendelijk in
hun midden en dan voed ik mij met de enige spijs die de mijne is, de spijs waarvoor ik
geboren ben. Dan durf ik het woord tot hen te richten, en hun te vragen naar het waarom van
hun doen en laten. Vriendelijk geven zij antwoord, en dan is er vier uur lang niets dat mij
hindert: dan vergeet ik al mijn zorgen, dan vrees ik de armoede niet, dan ben ik niet bang voor
de dood; dan gaat mijn hele wezen op in hen.” Machiavelli 1531, p. 40.
143 Zie daarvoor bijvoorbeeld Hoofdstuk XXIV van Il Principe. N. Machiavelli, De heerser,
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep 2005 (oorspronkelijke uitgave 1532).
144 Machiavelli 1531, Boek II, Hoofdstuk II.
145 Idem, Deel I.53; Deel III.12.
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en aldus politieke rechten verkregen in de Romeinse Republiek, achtte Machi-
avelli een van de redenen voor de almacht van de Romeinse Republiek:

“Crescit interea Roma Albae ruinis. Wie wil dat een stad het centrum wordt
van een groot rijk, moet haar inwonertal kost wat kost zo groot mogelijk
maken; want zonder een talrijke bevolking zal die stad nooit machtig worden.
Dit kan op twee manieren gebeuren: goedschiks en kwaadschiks. Goedschiks
door mensen van elders die van plan zijn zich in de stad te vestigen ruime
mogelijkheden daartoe te geven en een veilig bestaan te garanderen, zodat ze
er graag komen wonen; kwaadschiks door de steden in de omgeving te
verwoesten en de inwoners ervan naar de betreffende stad te sturen. Deze lijn
werd door Rome zo consequent gevolgd, dat de stad tijdens de regering van
de zesde koning tachtigduizend weerbare mannen telde.”146

In dit kader maakt Machiavelli een vergelijking tussen de Romeinse Republiek
enerzijds en Sparta en Athene anderzijds. De laatste twee republieken gingen
immers niet te werk als Rome. Machiavelli neemt Lycurgus als voorbeeld, de
oprichter van de Spartaanse Republiek, en stelt dat hij verhinderde dat
vreemdelingen in Sparta zouden trouwen, politieke rechten zouden verkrijgen
en zouden integreren in de samenleving.147 Deze strategie zorgde volgens
Machiavelli ervoor dat Sparta, juist vanwege het geringe inwoneraantal van
burgers, klein bleef en andere grotere machten niet kon veroveren.148 Een
tweede niet onbelangrijke reden voor Machiavelli voor de verruiming van de
kring van de middenklasse met betrekking tot het kiesrecht zou zijn dat
Machiavelli’s familie, hoewel van adel, zich economisch in een minder
preferabele positie bevond. Dit kan ook een reden zijn geweest voor Machiavelli
om het burgerschap uit te breiden naar de ‘gewone’ burger. In overeenstemming
hiermee stelt hij dan ook dat het ‘politieke zintuig’ niet gekoppeld is aan ‘leeftijd
of geboorte’.149

De kenmerken die Machiavelli koppelt aan het burger-zijn, vertonen veel
gelijkenis met de kenmerken waarover men – zeker na de grafredevoering
van Perikles, behandeld in paragraaf 2.2.1 (‘Burger van Sparta of van Athene:
eenzelfde verschijnsel, verschil in uitwerking’) – eenstemmig was in de
klassieke oudheid. Ten eerste wordt in de Discorsi de militaire bijdrage van
de burger en soldaat benadrukt en gewaardeerd.150 Daarnaast dient de goede

146 Idem, Deel II, 3.
147 Idem, Deel II.3, nr. 11.
148 Idem, Deel II,3.
149 Idem, Deel III, LX.
150 Idem, Deel I, 43. Machiavelli: “Want als een leger zich niet zó verbonden voelt met degene
voor wie het vecht dat het voor hem door dik en dun wil gaan, zal het nooit voldoende moed
bezitten om een enigszins slagvaardige vijand te weerstaan. En omdat trouwe en inzet alleen
verwacht mogen worden van de eigen bevolking, dient iemand die aan de macht wil blijven,
die een republiek of een koninkrijk in stand wil houden, een leger te vormen uit de eigen
onderdanen: dat heeft iedereen gedaan die in een oorlog grote successen heeft geboekt.”
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burger volgens Machiavelli over zijn persoonlijke tegenstellingen met anderen
heen te stappen in het belang van het vaderland.151 Tot slot wordt de nadruk
gelegd op de oorsprong van het burgerschapsbegrip: het beloningsaspect indien
de burger weldaden pleegt.152

Machiavelli behandelt de burgerschapsnotie niet grondig in zijn oeuvre. Hij
heeft het er ietwat impliciet over. Daarbij valt op dat hij het verschijnsel van
burgerschap gebruikt in de context van de oude Romeinse Republiek. Burger-
schap lijkt volgens Machiavelli een instrument te zijn om de macht van de stad
uit te breiden. Zoals hiervoor is toegelicht, is Rome volgens hem in het verleden
groot en machtig geworden juist vanwege het grote burgeraantal dat bereid was
militair bij te dragen aan de vele veroveringen van de Romeinse Republiek.
Burgerschap brengt, met andere worden, volgens hem macht met zich. Op-
vallend is ook dat, hoewel Machiavelli de betrokkenheid van de middenklasse
waardeert, hij de activiteit van de burger op politiek terrein ziet in de vorm van
het uitoefenen van het kiesrecht voor de eigen vertegenwoordigers.

De hiervoor uiteengezette exercitie naar het burgerschapsbegrip leidt tot de
volgende conclusies. De dominantie van het christendom na de vierde eeuw en
de opkomst van het feodale stelsel zorgden ervoor dat burgerschap uit het oog
raakte. De humanisten brachten hier verandering in door het herontdekken van
literatuur uit de klassieke oudheid. Het herlezen van Aristoteles en Cicero had
onder meer tot gevolg dat het burgerschapsbegrip in de late Middeleeuwen
terugkeerde. De behandelde visies op het burgerschapsbegrip, van Marsilius,
Bartolus en Baldus, illustreren dat dit concept nieuw was voor deze denkers.
Waar Marsilius’ deels Aristoteles’ definitie van de burger overneemt en stelt dat
de burger daadwerkelijk deelneemt aan de regering en in die hoedanigheid
beslissingen neemt, neemt Bartolus afstand van deze definitie. Hij stelt dat
burgerschap een rechtsverhouding is tussen een burger en zijn rechtsorde. Het
element van de actieve burger, waar burgerschap in de klassieke oudheid
onlosmakelijk mee verbonden was, verdwijnt geleidelijk. In het verlengde
hiervan stelt Baldus dat burgerschap een wederkerige rechtsverhouding is tussen
de burger en zijn rechtsorde, met rechten en plichten over en weer. Het einde van
de Middeleeuwen markeert nieuwe denkrichtingen met betrekking tot het

151 Zie hiervoor idem, Deel III, 47.
152 Machiavelli 1531, in Deel I.24: “[…] een goed georganiseerde staat vergeeft zijn burgers
nooit vergrijpen vanwege verdiensten, maar kent beloningen voor goede daden en straffen voor
slechte; en als iemand beloond is voor iets goeds en vervolgens iets slechts doet, dan straft hij
hem zonder enige rekening te houden met die goede daden. Als dergelijke regels in ere worden
gehouden, behoudt een staat lang zijn vrijheid; gebeurt dat niet, dan zal zijn ondergang nooit
lang op zich laten wachten. Want als een burger die iets belangrijks voor zijn land heeft gedaan
daardoor niet alleen aanzien verwerft maar ook het vermetele vertrouwen dat hij straffeloos een
vergrijp kan plegen, dan zal zijn optreden binnen de kortste keren zo brutaal worden dat van een
goed geordende samenleving geen sprake meer zal zijn.”
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burgerschapsbegrip. Guicciardini en Machiavelli plaatsen, zoals uit het hiervoor
behandelde blijkt, het burgerschapsbegrip in een ander perspectief. Dit begrip
brengt volgens zowel Guicciardini als Machiavelli niet zozeer directe zeggen-
schap met zich, maar veeleer indirecte zeggenschap: namelijk door middel van
het uitoefenen van het kiesrecht voor de eigen vertegenwoordigers.

2.5 Burgerschap en revolutie: soevereiniteit en politieke representatie

Voordat burgerschap een sleutelbegrip werd in de aanloop naar de Franse
Revolutie, moest het echter eerst nog een andere historische ontwikkeling het
hoofd bieden: het opkomend absolutisme na de Middeleeuwen. De in paragraaf
2.4 aan de orde gestelde vazalliteit, de gezagsverhouding van de vazal tot zijn
leenheer, had tot gevolg dat de leenheren machtiger waren dan de koningen
indertijd. Hier kwam na de Middeleeuwen verandering in, die het beste kan
worden geïllustreerd aan de hand van de situatie in Frankrijk. De veelzijdigheid
die de Renaissance in Noord-Italië met zich bracht voor wat betreft kunst en
literatuur, werd na de Middeleeuwen als het ware overgedragen aan Frank-
rijk.153 Gedurende dit tijdvak leverde Frankrijk schilders als Nicholas Poussin
en Claude Lorrain en schrijvers als Jean Racine die de aandacht voor kunst en
literatuur vestigden op Frankrijk.154 Het was echter niet alleen kunst en
literatuur wat Frankrijk in het vizier stelde, maar ook het sterke leger van
Lodewijk XIV trok de aandacht naar de culturele, politieke en staatkundige
ontwikkeling in Frankrijk.155 Ten aanzien van de staatkundige ontwikkeling in
Frankrijk was het meest opmerkelijk dat het parlement – de États Généraux –
buitenspel waren gezet door Lodewijk XIV.156 Hoewel de laatste vergadering
van de États Généraux had plaatsgevonden in 1614, was het parlement juridisch
echter niet afgeschaft. Meteen na de Vrede van Westfalen in 1648 vond de
Fonde plaats; dit was een serie opstanden die werd geleid door de parlementen
en de edelen.157 De parlementen,158 in het bijzonder het parlement van Parijs,

153 R.R. Palmer, J. Colton, L. Kramer, A History of the Modern World (tenth edition), New
York: McGraw-Hill, 2007, p. 170.
154 Ibid.
155 Ibid.
156 Idem, p. 172. De parlementen van de provincies daarentegen kwamen eens in de zoveel
tijd bijeen.
157 Ibid.
158 Deze parlementen waren gedurende het ancien régime rechtsprekende instanties. Voor de
Franse Revolutie had de Franse monarchie in totaal dertien van dergelijke parlementen,
waarvan het parlement van Parijs het belangrijkste was. Zie nader H. Carré, La fin des
Parlements (1788-1790), Paris: Hachette 1912; Alfred Cobban, ‘The “Parlements” of France
in the Eighteenth Century’, History 1950, p. 64-80; G.W. Prothero, ‘The Parlement of Paris’,
The English Historical Review, Vol. XIII, Issue L, 1898, p. 229-241.
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drong in 1648 erop aan om bepaalde edicten inconstitutioneel te verklaren. Het
gevolg hiervan was dat rellen uitbraken in Parijs en dat ter ondersteuning van de
opstand de edelen hulp zochten bij Spanje.159 Dit zorgde voor het terugtrekken
van de parlementen en van de burgerlijke bevolking uit de opstand.160 De rellen
als gevolg van de Fonde zorgden ervoor dat de burgerij, teneinde de eigen
veiligheid te waarborgen, zich uitsprak voor een sterke macht bij de koning.161

In 1661, na de dood van kardinaal Jules Mazarin, legde de 23-jarige Lodewijk
XIV een plechtige verklaring – een daad van zelfacclamatie – af dat hij zelf de
macht ging uitoefenen in Frankrijk. Voorheen was hij immers al koning.
Lodewijk XIV bewerkstelligde een sterke centralisatie binnen de staat, met als
gevolg dat er geen ruimte overbleef voor de feodale praktijk die ervoor had
gezorgd dat private actoren de rol aannamen van publieke instituten en
instellingen. De terminologie aangaande de verhouding tussen de burger en
de staat veranderde in die zin dat de burger ‘onderdaan’ werd van de alleen-
heerser. Het ‘uitroeien’ van de feodale praktijk zorgde er echter niet voor dat de
burger een vergelijkbare band kreeg met de alleenheerser, zoals deze gebruike-
lijk was in de eeuwen voor de Middeleeuwen tussen de burger en bijvoorbeeld
de polis of de Italiaanse stadstaten. In de praktijk leek het burgerschapsbegrip
nagenoeg verdwenen tot de Franse Revolutie. Dat wil echter niet zeggen dat in
de politiek-filosofische literatuur dit begrip geen rol speelde. Integendeel; zoals
in het navolgende zal blijken, hebben meerdere auteurs al dan niet zijdelings
aandacht besteed aan de verhouding tussen de burger en zijn rechtsorde.

In deze paragraaf zal de rol van burgerschap gedurende (de eeuwen voor en de
jaren na) de Franse Revolutie worden beschouwd. Hierbij staat, net als in de
voorgaande paragrafen, de vraag centraal welke kenmerken werden toegevoegd
of juist gewijzigd in het denken aangaande burgerschap. Ook wordt in dat kader
aandacht besteed aan de wisselwerking tussen dit denken en de codificering
ervan in het positieve recht.

2.5.1 De verzoening van soevereiniteit en burgerschap

Een van de eerste politiek filosofen die na de Middeleeuwen aandacht besteedt
aan het begrip burgerschap is de Fransman Jean Bodin, geboren in 1530. Dit
gebeurt met name in La Méthode pour étudier l’Histoire (uit 1566) en Les six
livres de la République (uit 1576). In het eerstgenoemde boek wordt betoogd dat
het onderwerp van de universele geschiedenis deel dient uit te maken van het

159 Palmer, Colton, Kramer 2007, p. 173.
160 Ibid.
161 Ibid.
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juridische curriculum. Het tweede boek is een (pro-monarchale) reactie op de
verschrikkingen die Frankrijk meemaakte gedurende de godsdienstoorlogen
tussen de katholieken en hugenoten die eindigden in 1598 met het Edict van
Nantes. Alvorens wordt ingegaan op de ideeën van Bodin inzake burgerschap,
volgen voor een goed begrip hierna eerst enkele woorden over het onderwerp
waar Bodin met name om bekend is geworden: soevereiniteit.

De ontdekking van dit begrip markeert het definitieve einde van de Middel-
eeuwen.162 Op de eerste pagina van zijn Les six livres de la République
definieert Bodin de republiek als ‘un droit gouvernement de plusiers ménages,
et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine’.163 De republiek
bestaat derhalve uit de verscheidene families van de staat.164 De staat zelf is
echter soeverein. Soevereiniteit wordt door Bodin als volgt beschreven: “La
souveraineté est la puissance perpétuelle et absolue d’une république.” Deze
soevereiniteit, die in de staat wordt gedragen door de koning, geldt zowel intern
als extern. De koning is immers aan buitenlandse noch binnenlandse mogend-
heden ondergeschikt.165 Hij benoemt en ontslaat zijn ambtenaren en hij
verklaart oorlog en sluit vrede met andere staten. Hoewel het verstandig kan
zijn dat de soeverein regelmatig het parlement en andere instituten van de staat
raadpleegt, is hij daartoe constitutioneel dan wel politiek niet verplicht. Ten
behoeve van onder meer efficiënt bestuur van de staat stelt Bodin dan ook dat de
soevereiniteit bij één persoon ligt.166 Interessant is te bezien op welke wijze
burgerschap volgens Bodin van dit construct deel uitmaakt. Met andere
woorden, hoe ziet Bodin de verhouding tussen de burger en de soeverein?

In La Méthode pour étudier l’Histoire behandelt Bodin het burgerschapsbegrip
als integraal deel van de verschillende constitutionele vormen van een staat.
Opvallend aan zijn behandelwijze is dat hoewel Bartolus en Baldus, en later ook
Guicciardini en Machiavelli, gedurende de Renaissance hadden gebroken met de
Aristotelische definitie van burgerschap, Bodin zijn gedachten over burgerschap
uiteen zet door eerst de definitie van Aristoteles van burgerschap aan te voeren,

162 D.J. Elzinga, R. de Lange, H.G. Hoogers, Van der Pot. Handboek van het Nederlandse
Staatsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 16.
163 J. Bodin, Les six livres de la république, (Corpus des oeuvres de philosophie en langue
française), Fayard 1986, (oorspronkelijke uitgave 1576), p. 7.
164 Bodin 1576, I, 1: “A republic is made up of several citizens when they are governed by the
sovereign power”; Magnette 2005, p. 65.
165 Ibid.
166 Interessant in dit kader is dat Bodin de origine van het begrip soevereiniteit niet verklaart.
In het midden blijft of dit begrip volgens Bodin afkomstig is van bijvoorbeeld God, of juist in
het leven is geroepen door middel van een contract c.q. verdrag. Elzinga, De Lange, Hoogers
2014, p. 16.
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om deze vervolgens te kritiseren.167 Zoals naar voren kwam in de voorgaande
paragrafen stelde Aristoteles dat de burger iemand was die deel nam aan het
bestuur van een publieke entiteit en de bevoegdheid had beslissingen te nemen
in die hoedanigheid.168 Dit concept van Aristoteles inzake ‘ruling and being
ruled’ lijkt op het eerste gezicht van tafel te worden geschoven door Bodin.
Bodin legt bij het definiëren van de burger de nadruk op de vrijheid en de
bescherming die de burger geniet.169 Het ethos achter de burger als degene die
regeert en geregeerd wordt, lijkt daarbij geen rol te spelen. Bodin ziet burger-
schap onder meer als een bundel rechten.170 Van belang in dit kader is dat
volgens Bodin de essentie van burgerschap de politieke potentie van de burger
is.171 Hoewel onder de heerschappij van een absolute monarch de politieke
betrokkenheid van de burger beperkt is, is deze volgens Bodin wel noodzakelijk
om de wil van de burger kenbaar te maken.172 In dit kader wordt gesteld dat er
een burgerschapsinstituut in het leven dient te worden geroepen waarmee de wil
van de burgers kenbaar kan worden gemaakt.173 Tegenover die politieke
betrokkenheid belooft de soeverein de burger te beschermen en hem bepaalde
rechten te verlenen. De onderdaan die tevens burger is,174 heeft volgens Bodin
verschillende rechten, bezit eigendom, heeft gezag in de politieke arena en
geniet een behoorlijke educatie. De burger is aldus een vrij mens. In aanmerking
nemend de kenmerken die Bodin aan burgerschap toedicht lijkt hij, hoewel hij
de definitie van Aristoteles van burgerschap verwerpt, elementen uit het
Aristotelische burgerschapsbegrip over te nemen.175 Hiermee transponeert

167 Een reden voor deze behandelwijze kan zijn dat de burger in de klassieke oudheid, zoals
beschouwd door Aristoteles, niet louter werd gezien als een politiek wezen, maar tevens als
een complex economisch en psychologisch wezen. De auteurs die in de Middeleeuwen
aandacht besteedden aan het fenomeen burger, zoals Bartolus en Baldus, deden dat in principe
vanuit een politiek en juridisch perspectief. Aannemelijk is dat Bodin – hoewel hij het (deels)
oneens was met de definitie van Aristoteles – alsnog begon met Aristoteles’ definitie, omdat
Aristoteles rekening hield met de verschillende componenten van de mens. Voor de definitie
die Bodin hanteert van de burger, zie: Bodin 1576, Livre I, Chapitre VI, (‘Du citoyen, et la
différence d’entre le sujet, le citoyen, l’étranger, la ville, cité, et République’).
168 Aristoteles, Politica, Historische Uitgeverij: Groningen 2011, p. 108. Zie daarover
paragraaf 2.2.3 (‘Burgerschap getheoretiseerd: Aristoteles’ Politica en de wezenlijke karak-
teristiek van de polis-burger’).
169 Bodin 1576, I, 1.
170 Met betrekking tot de privileges die burgers hebben, stelt Bodin: “Privileges do not make
subjects more or less citizens, there is no commonwealth in which the bourgeois has so many
privileges that he is not also the subject of some charge… And if the prerogatives and
privileges that some have over others made the citizen, then allies would be citizens because
foreigners and allies are often given the right of citizenry as an honour and without any
subjection.” Bodin 1576, Six Livres I, 6, p. 130.
171 Riesenberg 1992, p. 223.
172 Ibid.
173 Idem, p. 221.
174 Volgens Bodin is elke burger een onderdaan, maar niet elke onderdaan is een burger; idem,
p. 222.
175 Aristoteles 2011, p. 108.
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Bodin, mede vanwege de schaalvergroting die de wereldpolitiek heeft onder-
gaan, het burgerschapsbegrip van een polis zoals uiteengezet door Aristoteles
alsnog naar een burgerschapsbegrip van een staat, waarbij hij net zoals
Aristoteles de nadruk legt op gewoonte, geschiedenis en het recht wanneer hij
de burger omschrijft. Diezelfde burger blijft uiteraard nog wel – zoals hiervoor
gezegd – onderdaan van de soeverein.176 Deze rechtsrelatie is, zoals Bodin
benadrukt, een wederkerige relatie.177

Gesteld kan worden dat Bodin voortborduurt op Machiavelli. Machiavelli
benadrukt dat actief burgerschap niet inhoudt dat de burger daadwerkelijk
meestemt in de volksvergadering, maar juist betekent dat de burger gebruik
maakt van het kiesrecht om zijn vertegenwoordiger aangaande publieke zaken te
kiezen. Dit is niet in lijn met de Aristotelische traditie, waarin van de burger
werd verwacht zelf beslissingen te nemen in publieke zaken. Bodin daarentegen
is het eens met de Aristotelische wezenskenmerken van de burger, zoals
onderwijs, eigendom en gezag in de politieke arena, maar stelt tegelijkertijd
dat er een burgerschapsinstituut dient te komen opdat de wil van de burgers
kenbaar wordt. Dit burgerschapsinstituut wordt niet nader uitgewerkt door
Bodin in zijn (andere) geschriften.

Met Bodin is de Engelse Thomas Hobbes (1588-1679) mede vanwege het
verlichtingsdenken geïnteresseerd in de mens zoals deze werd geanalyseerd in
de klassieke oudheid: de mens niet alleen als een politiek, maar ook als een
rationeel, moreel en economisch wezen. Hobbes onderzoekt in het in 1651
verschenen hoofdwerk Leviathan onder andere de genealogie van de mens. Het
eerste boek hiervan is gewijd aan een nauwkeurige analyse van de mens, zijn
driften en zijn intellect.178 Bij deze analyse breekt Hobbes met het traditionele
mensbeeld zoals gebruikelijk was in de christelijk-theologische literatuur en in
het bijzonder was uitgewerkt door Augustinus.179 Dit traditioneel-christelijke
mensbeeld hield kort gezegd in dat de door God geschapen mens door de
zondeval zich had verheven tot God. De genade van God zorgde er volgens
Augustinus niettemin voor dat de orde op aarde zou worden hersteld door Zijn
wederkeer. Hobbes neemt voorgoed afstand van dit beeld. Hij ontwerpt een
nieuw beeld, aan de hand waarvan hij fenomenen zoals de staat en de
samenleving tracht te verklaren. In deze analyse komt naar voren dat de
verschrikkingen van de Engelse Burgeroorlog Hobbes’ visie op de aard van

176 Magnette 2005, p. 67
177 Bodin 1576, I, p. 131; idem, p. 67: “Privileges do not make the citizen, but the mutual
obligation of the sovereign to the subject to whom in exchange for the faith and obedience, he
receives he owes justice, comfort, aid, protection: all of which are not owed to foreigners.”
178 T. Hobbes, Leviathan, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited 2014 (oorspronkelijke
uitgave 1651), I.
179 Zie paragraaf 2.3 (‘Burgerschap en Gods Koninkrijk: de relatie tussen de burger en de staat
volgens de christelijk-theologische literatuur’).
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de mens onvermijdelijk hebben gekleurd. Zo beschrijft hij de natuurtoestand, de
zogenoemde ‘state of war’, als volgt:

“Whatsoever therefore is consequent to a time of war, where every man is
enemy to every man, the same consequent to the time wherein men live
without other security than what their own strength and their own invention
shall furnish them withal. In such condition there is no place for industry,
because the fruit thereof is uncertain: and consequently no culture of the
earth; no navigation, nor use of the commodities that may be imported by sea;
no commodious building; no instruments of moving and removing such
things as require much force; no knowledge of the face of the earth; no
account of time; no arts; no letters; no society; and which is worst of all,
continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor,
nasty, brutish, and short.”180

In de toestand die Hobbes beschrijft, heeft eenieder het onvervreemdbare recht
om zijn leven te behouden en ter bescherming daarvan anderen van het leven te
beroven. Om uit de toestand van de ‘state of war’ te raken, is volgens Hobbes
om te beginnen van belang dat gelijke voorwaarden gelden voor iedereen voor
het toetreden tot de nieuwe toestand.181 De nieuwe toestand kenmerkt zich er
verder door dat een ‘covenant’ wordt gecreëerd dat uitgaat van de gelijkwaar-
digheid van de mens. Door middel van het covenant wordt een kunstmatige
overheid in het leven geroepen die de naleving van het covenant door de burgers
afdwingt en ze aldus dwingt de staat te gehoorzamen. Vergelijkbaar met Bodins
gedachtegang is de rationale hiervoor volgens Hobbes:

“The only way to erect such a common power, as may be able to defend them
from the invasion of foreigners, and the injuries of one another, and thereby
to secure them in such sort as that by their own industry and by the fruits of
the earth they may nourish themselves and live contentedly, is to confer all
their power and strength upon one man, or upon one assembly of men, that
may reduce all their wills, by plurality of voices, unto one will: which is as
much as to say, to appoint one man, or assembly of men, to bear their person;
and every one to own and acknowledge himself to be author of whatsoever he
that so beareth their person shall act, or cause to be acted, in those things
which concern the common peace and safety; and therein to submit their
wills, every one to his will, and their judgements to his judgement. This is
more than consent, or concord; it is a real unity of them all in one and the
same person, made by covenant of every man with every man, in such
manner as if every man should say to every man: I authorise and give up my
right of governing myself to this man, or to this assembly of men, on this

180 Hobbes 1651, XIII.
181 In de woorden van Hobbes: “If nature therefore have made men equal, that equality is to be
acknowledged: or if nature have made men unequal, yet because men that think themselves
equal will not enter into conditions of peace, but upon equal terms, such equality must be
admitted. And therefore for the ninth law of nature, I put this: that every man acknowledge
another for his equal by nature. The breach of this precept is pride.” Hobbes 1651, XV.
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condition; that thou give up, thy right to him, and authorise all his actions in
like manner.”182

De aangehaalde passage schetst een beeld waarin de mensen hun zogenoemde
‘right to self-protection’ hebben opgeheven en door middel van een covenant
een instantie in het leven geroepen die soeverein is. De soeverein kan
verschillende vormen aannemen, zoals die van een monarch of een parle-
ment.183 De rol die Hobbes de burger toedicht in zijn verhouding tot de
overheid, past in het hiervoor geschetste mensbeeld dat hij aanhangt. De
mens wordt door het afstaan van het onvervreemdbare recht om anderen van
het leven te beroven een vrij mens, onderdaan en burger. Deze termen gebruikt
Hobbes, anders dan bijvoorbeeld Pufendorf, als synoniemen.184 In het in 1642
uitgebrachte boek De Cive geeft Hobbes aan waarin een burger verschilt van een
slaaf. Het onderscheidende verschil is dat de burger louter gehoorzaamheid is
verplicht aan de staat, terwijl de slaaf ook gehoorzaam dient te zijn aan
burgers.185 De burger kenmerkt zich derhalve door zijn enkele onderworpenheid
aan de soeverein. Hij behoudt daarbij in de gedachtegang van Hobbes overigens
zijn recht op leven.186 Burgerschap zelf lijkt volgens Hobbes dan ook eerst en
vooral onderworpenheid aan het soevereine gezag te impliceren.

De gedachte dat burgerschap onderworpenheid met zich brengt ten aanzien van
het soevereine gezag wordt gedeeld door meer tijdgenoten van Hobbes.
Pufendorf – hiervoor reeds genoemd – is er daar een van. Bij de definitie van
het begrip ‘burger’ stelt Pufendorf: “I call men citizens in so far as they enjoy all
the advantages of the commonwealth by civil right; and subjects in so far as they

182 Idem, XVII.
183 Idem, XVII.
184 Pufendorf schrijft daarover in zijn De Jure Naturae et Gentium, “Hobbes […] appears to
make subject and citizen equivalent terms, so that women, boys and slaves would also be
citizens. But it is my opinion that since a state is established by a submission of wills to one
man or to a council, those, or their successors are primarily citizens, by whose pacts a state
was first formed. And since this was done by fathers of families, it would be my judgement
that the name ‘citizen’ belongs to these first of all, but only indirectly and through them to the
women, boys and slaves of their establishment, whose wills were included in the will of the
father of the family, in so far as they enjoy both the common protection of the state, and some
rights by reason of that relation.” S. von Pufendorf, De Jure Naturae et Gentium 2 (vertaald
door C.H. Oldfather en W.A. Oldfather), Cambridge: Cambridge University Press: 1934
(oorspronkelijke uitgave 1672), p. 995.
185 “And this is where the difference lies between a free citizen and a slave, that the free man
is one who serves only the commonwhealth, while the slave serves also his fellow citizens.”
T. Hobbes, De Cive, Cambridge: Cambridge University Press 1998 (oorspronkelijke uitgave
1642), Chapter IX, 9.
186 Riesenberg 1992, p. 245. Zo is het recht op leven van de burger onaantastbaar, aangezien
dit recht de grondslag voor de legitimatie van de staat vormt. Zie ook Elzinga, De Lange,
Hoogers 2014, p. 22. Voor de rechten van de burger, zie ook: B. Barret-Kriegel, ‘Les droits du
citoyen chez Thomas Hobbes’, Revue européenne des sciences sociales, T. 18, no 49, 1980,
p. 175-183.
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are bound to obey the ordinances or laws of the commonwealth.”187 De
onderwerping van de burger aan het soevereine gezag, zoals benadrukt door
Hobbes, komt duidelijk naar voren als Pufendorf het begrip burgerschap
definieert:

“Citizenship, or the right of citizenship, includes to their larges effects, the
actions that are the prerogative of the members of the commonwealth, as well
as the right to benefits of these actions, which similarly entail a duty towards
the commonwealth.”188

De plichten van de burger worden door Pufendorf uiteengezet in het achttiende
en tevens laatste hoofdstuk uit zijn boek On the Duty of Man and Citizen (uit
1673).189 Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene verplichtin-
gen en specifieke verplichtingen.190 De algemene verplichtingen vloeien voort
uit de gezamenlijke onderworpenheid van de burger aan de soeverein en
omvatten onder andere respect, loyaliteit en gehoorzaamheid naar de staat,
terwijl de specifieke verplichtingen voortvloeien uit bepaalde functies die de
soeverein kan opleggen aan individuen.191 De voornaamste plicht van de
soeverein is het garanderen van de veiligheid van de burgers.192

Tegenover de opvattingen van Hobbes en Pufendorf staat ten aanzien van de
onderworpenheid aan het soevereine gezag de Engelsman John Locke. In zijn
boek Two Treatises of Government (uit 1689) onderzoekt Locke onder meer de
vraag waarom overheden bestaan.193 Hiertoe schetst hij de toestand waarin geen
overheden zouden bestaan en mensen zich in de zogenoemde ‘state of nature’
bevinden. Die beschrijving is minder rampzalig dan in het mensbeeld van
Hobbes. Een van de veronderstellingen van Locke is namelijk dat mensen in de

187 Pufendorf 1672, III, pararaaf 1; Magnette 2005, p. 80. Pufendorf verschilt ten aanzien van
Hobbes voor wat betreft de terminologie die hij hanteert met betrekking tot de termen
‘burger’ en ‘onderdaan’, maar ook de wijze waarop de commonwealth in het leven wordt
geroepen. Het in het leven roepen van de commonwealth gebeurt volgens Pufendorf niet door
middel van een enkel covenant, maar door drie handelingen: twee overeenkomsten en één
decreet. Ten eerste wordt een overeenkomst gesloten tussen de mensen om een common-
wealth in het leven te roepen. Vervolgens wordt door middel van een decreet de staatsvorm
van de desbetreffende commonwealth geconstrueerd en tot slot wordt door middel van een
tweede overeenkomst de band tussen de burgers en de soeverein bepaald. Pufendorf 1672, II,
paragrafen 6-9; Magnette 2005, p.77.
188 Pufendorf 1672, 2, VII, 2, 20; Magnette 2005, p. 78.
189 S. Pufendorf, On the Duty of man and Citizen, Cambridge: Cambridge University Press
1991 (oorspronkelijke uitgave 1673).
190 Idem, boek II, 18, 1.
191 Ibid.
192 Idem, boek II, 11, 3.
193 J. Locke, ‘Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration’, in: Ian
Shapiro (red.), Rethinking the Western Tradition, New Haven, London: Yale University Press
2003 (oorspronkelijke uitgave 1689), Book II, Second Treatise, p. 100-209.
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natuurtoestand niet in een ‘state of war’ verkeren, maar juist in redelijkheid met
elkaar omgaan.194 De reden hiervoor is volgens Locke dat het natuurrecht geldt
in de natuurtoestand.195 Op het moment dat het natuurrecht wordt geschonden,
verandert de state of nature in een state of war die eveneens minder grimmig is
dan Hobbes’ state of war.196 Dat is de toestand waarin Locke een overheid
noodzakelijk acht. Op die manier wordt ook bij Locke een verdragsconstructie
in het leven geroepen. Anders dan Hobbes stelt Locke wel dat het covenant dat
ieder mens individueel met elkaar sluit er niet is om de eigen macht over te
dragen aan een externe autoriteit – in de woorden van Hobbes ‘de Leviathan’ –
maar om de macht aan de mensen te geven.

197

Individuen doen, met andere
worden, door middel van het covenant afstand van de eigen natuurrechten, om
deze vervolgens gezamenlijk uit te oefenen.198 Ieder mens geeft hierbij zijn
zogenoemde ‘consent’ om een ‘Community’ op te richten waarin diezelfde
‘Community’ zal dienen ter bescherming van ‘life, liberty and estate’.199 De
burgers gezamenlijk vormen, met andere woorden, de autoriteit die gaat over de
vrijheid van individuen:

194 “The state of Nature has a law of Nature to govern it, which obliges every one, and reason,
which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and
independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions; for men
being all the workmanship of one omnipotent and infinitely wise Maker; all the servants of
one sovereign Master, sent into the world by His order and about His business; they are His
property, whose workmanship they are made to last during His, not one another’s pleasure.
And, being furnished with like faculties, sharing all in one community of Nature, there cannot
be supposed any such subordination among us that may authorise us to destroy one another,
as if we were made for one another’s uses, as the inferior ranks of creatures are for ours.”
Locke 1689, Essay II, Chapter II ‘Of the State of Nature’.
195 Ibid.
196 Ibid, Essay II, paragraaf III ‘Of the State of War’.
197 “For it is not every compact that puts an end to the state of Nature between men, but only
this one of agreeing together mutually to enter into one community, and make one body
politic; other promises and compacts men may make one with another, and yet still be in the
state of Nature.” Locke 1689, Essay II, Chapter II, paragraaf 14.
198 Idem, Essay II, Chapter VIII, paragraaf 95: “When any number of men have consented to
make one Community or Government, they are thereby presently incorporated, and make one
Body Politick, wherein the Majority have a Right to act and conclude the rest.”
199 Idem, Essay II, chapter VII, paragraaf 87: “Man being born, as has been proved, with a title to
perfect freedom and an uncontrolled enjoyment of all the rights and privileges of the law of
Nature, equally with any other man, or number of men in the world, hath by nature a power not
only to preserve his property - that is, his life, liberty, and estate, against the injuries and attempts
of other men, but to judge of and punish the breaches of that law in others, as he is persuaded the
offence deserves, even with death itself, in crimes where the heinousness of the fact, in his
opinion, requires it. But because no political society can be, nor subsist, without having in itself
the power to preserve the property, and in order thereunto punish the offences of all those of that
society, there, and there only, is political society where every one of the members hath quitted
this natural power, resigned it up into the hands of the community in all cases that exclude him
not from appealing for protection to the law established by it.”
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“And thus every man, by consenting with others to make one body politic
under one government, puts himself under an obligation to every one of that
society to submit to the determination of the majority, and to be concluded by
it; or else this original compact, whereby he with others incorporates into one
society, would signify nothing, and be no compact if he be left free and under
no other ties than he was in before in the state of Nature. For what appearance
would there be of any compact? What new engagement if he were no farther
tied by any decrees of the society than he himself thought fit and did actually
consent to? This would be still as great a liberty as he himself had before his
compact, or any one else in the state of nature hath, who may submit himself
and consent to any acts of it if he thinks fit.”200

Uit bovenstaand citaat lijkt te volgen dat Locke het burgerschapsbegrip en het
soevereiniteitsbegrip uniformeert, zonder dit uitdrukkelijk te noemen. Met
Hobbes (en Pufendorf) stelt Locke dat burgers vrij zijn, omdat zij gehoorzaam
dienen te zijn aan louter het recht (en dus niet aan medeburgers), maar daarnaast
valt hieruit op te maken dat burgers vrij zijn – en hierin gaat Locke verder dan de
hiervoor genoemde filosofen –, omdat burgers degenen zijn die het recht
goedkeuren waaraan zij zich moeten houden.201 Enerzijds hebben burgers
derhalve het recht om (eventueel) door middel van representatieve instanties
van de staat de daden van de staat mogelijk goed te keuren, maar daarnaast
hebben burgers de plicht om zich te houden aan datgene wat de meerderheid van
het representatieve orgaan beslist. In het kader van de wisselwerking tussen de
filosofische traditie en het positieve recht is vermeldenswaardig dat Locke’s
stelling dat burgers de bevoegdheid hebben om leden van de uitvoerende macht
weg te sturen indien deze niet behoorlijk functioneren, is overgenomen in de
Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten in 1776.202

De gedachtegang van Locke verschilt van de hierboven omschreven ideeën van
Hobbes en Pufendorf over burgerschap. Volgens Hobbes verschilt de burger van
de niet-burger doordat de burger louter is onderworpen aan het recht. Locke
daarentegen stelt dat burgerschap niet zozeer onderworpenheid aan het recht,
maar bezit van het recht is. Hiermee lijkt hij soevereiniteit te verzoenen met
burgerschap. Burgerschap (de aanwijzing van de bron van het objectieve recht)
werkt als het ware, door middel van het maatschappelijk verdrag, soevereiniteit

200 Idem, Essay II, Chapter VIII, paragraaf 97.
201 Magnette 2005, p. 83.
202 De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring die onder meer is ontleend aan het ge-
dachtegoed van Locke: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.– That to secure these rights, Gover-
nments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the
governed,– That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it
is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government […].”
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(de bron van het objectieve recht) uit.203 De burger is gehoorzaam aan het recht
dat hij zelf goedgekeurd heeft. Hobbes en Pufendorf gaan niet zo ver als Locke
dat zij burgers ook aandeelhouder maken van het begrip soevereiniteit. Waar
Bodin de eerste stappen zet naar de oprichting van een burgerschapsinstituut
alwaar burgers worden vertegenwoordigd, wordt de notie van politieke repre-
sentatie en de samenhang daarvan met burgerschap nader uitgewerkt door onder
meer Rousseau, Sieyès en De Condorcet. In dit opzicht vormt ten eerste
Rousseau een radicalisering van Locke, en ten tweede Sieyès en De Condorcet
een radicalisering van Rousseau, zoals zal blijken uit de volgende subparagraaf.
Een vraag die zich hier laat stellen is waarom het noodzakelijk is auteurs als
Rousseau, Sieyès en De Condorcet de revue te laten passeren, indien Locke
reeds heeft gesteld dat de burger bezitter is van het recht, aangezien hij dat zelf
heeft vastgesteld. De verklaring daarvoor is de volgende. Rousseaus verwijt aan
Locke is dat de burgers van Engeland zich wanen vrij te zijn, maar dat niet zijn.
De Engelse burgers zijn volgens Rousseau ééns in het vier jaar vrij, als er een
nieuw parlement wordt gekozen. Rousseau stelt derhalve dat Locke de burgers
geen bezit van het recht verschaft. Rousseau stelt dat de burgers pas echt vrij zijn
indien de representanten van de burgers gebonden zijn aan het mandaat van de
burgers. Sieyès en De Condorcet, daarentegen, stellen dat de werkelijkheid dit
bemoeilijkt. Daarnaast wordt naar voren gebracht dat er een conceptuele
noodzaak is voor politieke representatie met vrij mandaat. Hierover gaat de
volgende paragraaf.

2.5.2 Politieke representatie, kiesrecht en vrij mandaat

De redactie van de Franse Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers bestond uit Denis Diderot (1713-1784) en Jean le Rond
d’Alembert (1717-1783). Redacteur Diderot had de taak op zich genomen de
Encyclopédie te verrijken met een bijdrage over de term ‘Citoyen’. In deze
bijdrage definieert hij, gebruik makend van definities van Aristoteles, Hobbes en
Pufendorf, het begrip ‘burger’ als iemand die verschillende rechten en privileges
heeft in een bepaalde samenleving. Daarbij refereert hij met enige regelmaat aan
de praktijk rondom dit begrip in de klassieke oudheid, in het bijzonder in de
polis Athene.204 Zo verwijst hij vol lof onder meer naar de belofte die Atheense
burgers moesten uitspreken bij het verkrijgen van het Atheense burgerschap.205

Met deze bijdrage in de Encyclopédie geeft Diderot een aansporing om bij de

203 Jason Andrew Neidleman, The General Will Is Citizenship. Inquiries into French Political
Thought, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers 2001.
204 D. Diderot, ‘Citoyen’, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, 1776. geraadpleegd via: http://classiques.uqac.ca/classiques/Diderot_denis/encyclopedie/
citoyen/Encyclopedie_citoyen.pdf.
205 Ibid.
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behandeling van dit begrip tevens de opvattingen uit de antieke wereld
betreffende burgerschap mee te nemen. Dit laatste had Jean Jacques Rousseau
(1712-1778) inmiddels gedaan in zijn geschriften. Rousseau leest in 1749,
wanneer hij onderweg is naar Diderot die destijds gevangen zat in Vincennes, in
Le Mercure de France een bericht over een opstelwedstrijd aan de Academie
van Dijon.206 De opstelwedstrijd nodigt geïnteresseerden uit te schrijven over de
volgende vraagstelling: ‘Welke bijdrage heeft de versterkte positie van weten-
schappen en kunsten geleverd tot de verfijning der zeden?’207 Rousseaus opstel,
met als titel Discourses sur les sciences et les arts, waarin hij betoogt dat de
positie van de wetenschappen en kunsten het verval der zeden heeft bewerk-
stelligd, wint de eerste prijs en wordt gepubliceerd. In dit opstel bezingt hij de
eenvoud van entiteiten uit het verre verleden: te weten Sparta, de Romeinse
Republiek en de Zwitserse kantons.208 Dit essay maakte de denker Rousseau in
een slag bekend.

Zijn verafschuwing van het politieke en staatkundige klimaat in Frankrijk
indertijd leidde hem in zijn in 1762 uitgebracht boek Du contrat social. Ou
principes du droit politique tot een antwoord op de vraag hoe de staat idealiter
dient te zijn opgebouwd. Vergeleken met Hobbes verschilt het uitgangspunt van
Rousseau aanzienlijk, omdat Rousseau net als Locke ervan uit gaat dat de mens
in de natuurtoestand niet kwaadaardig is. Een staatsinrichting acht hij noodza-
kelijk om de goederen van de personen die woonachtig zijn in de staat te
verdedigen. Hij introduceert zodoende le contrat social, dat neerkomt op het
volgende:

“Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la
suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque
membre comme partie indivisible du tout. A lʼinstant, au lieu de la personne
particulière de chaque contractant, cet acte dʼassociation produit un Corps
moral & collectif composé dʼautant de membres que lʼassemblée a de voix,
lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa
volonté.”209

De collectiviteit die als gevolg van het contract ontstaat, noemt Rousseau het
volk, de republiek of de polis.210 Idealiter zijn samenlevingen kleinschalig
ingericht, met een overzichtelijke en homogene bevolking, één religie en een
eenduidig politiek klimaat. De associatie met de indeling van de poleis in de

206 J.J. Rousseau, Het maatschappelijk verdrag, Amsterdam: Boom 2015 (oorspronkelijke
uitgave 1762), p. 14.
207 Idem.
208 J.J. Rousseau, Discourses sur les sciences et les arts, in: Rousseau, Œuvres complètes 2,
Paris: Éditions du Seuil 1971 (oorspronkelijke uitgave 1750).
209 Rousseau 1762, Boek 1, Hoofdstuk 6.
210 Idem, p. 24.
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klassieke oudheid is sterk. Rousseau prijst dan ook de kleinschaligheid en
overzichtelijkheid van zijn geboortestad Genève.

De gemeenschap uit het contract beschouwt Rousseau als een rechtspersoon.211

Indien deze rechtspersoon handelt, dan wordt hij ‘de soeverein’ genoemd. De
soeverein komt bijeen in een (volks)vergadering en kan ook enkel handelen door
middel van het uitvaardigen van wetten.212 De soeverein heeft, met andere
woorden, geen andere bevoegdheden dan wetgeving.213 De deelgenoten van
deze soeverein worden ‘de burgers’ genoemd.214 Ieder afzonderlijk mens kan
een bijzondere en particuliere wil hebben die niet strookt met de algemene wil
van dezelfde mens in de hoedanigheid van burger.215 Voor Rousseau verschil-
len, net als voor Pufendorf maar anders dan bij Hobbes, de termen ‘mens’ en
‘burger’ aanzienlijk. Op het moment dat de mens het sociale contract sluit met
de medemens wordt hij een burger. Dit contract brengt volgens Rousseau onder
meer collectieve veiligheid en gehoorzaamheid, en individuele vrijheid met zich
voor de burger. Het wezen van het staatslichaam is gelegen in de omstandigheid
dat gehoorzaamheid en vrijheid ‘identieke wederzijdse betrekkingen vormen,
waarvan het begrip samenvalt in het ene woord burger’.216 Het is hierbij van
belang te vermelden dat Rousseau burgers niet beschouwt als burgers wanneer
zij gehoorzamen aan de staat. Dan zijn zij onderdanen. De onderdanen voeren,
met andere woorden, de volonté génerale uit die door de burgers tezamen is
opgesteld.217 De volonté génerale wordt tot uitdrukking gebracht door middel
van wetgeving.218 Onvermijdelijk ontstaat vervolgens de vraag wie de wetten
van een samenleving tot stand moet brengen. “Le peuple soumis aux loix en doit
être lʼauteur; il nʼappartient quʼà ceux qui sʼassocient de régler les conditions de
la société […].”219 De soeverein in de volksvergadering, zijnde de burgers, is
bevoegd tot het uitvaardigen van wetten. Bij elke daad van soevereiniteit hebben
alle burgers het stemrecht, dat hen niet kan worden ontnomen:

“Le citoyen consent à toutes les loix même à celles quʼon passe malgré lui, &
même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelquʼune. La volonté

211 Ibid.
212 De afkeer die Rousseau verwachtte wordt door hem bondig als volgt samengevat: “Le
Souverain nʼayant dʼautre force que la puissance législative, nʼagit que par des loix, & les loix
nʼétant que des actes authentiques de la volonté générale, le Souverain ne sauroit agir que
quand le peuple est assemblé. Le peuple assemblé, dira-t-on, quelle chimere! Cʼest une
chimere aujourdʼhui, mais ce nʼen étoit pas une il y a deux mille ans: les hommes ont-ils
changé de nature?” Rousseau 1762, Boek III, Hoofdstuk 12.
213 Ibid.
214 Rousseau 1762, p. 24.
215 Rousseau 1762, Boek I.
216 Rousseau 1762, Boek III, Hoofdstuk 13.
217 Idem, Boek II, Hoofdstuk 6.
218 Ibid.
219 Ibid.
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constante de tous les membres de lʼEtat est la volonté générale; cʼest par elle
quʼils sont citoyens & libres.”220

In Considérations sur le Gouvernement de Pologne et sur sa réformation
projetée uit 1771 houdt Rousseau zich bezig met de toepassing van zijn politieke
theorie op grote staten.221 Immers, hoe aantrekkelijk de oorspronkelijke theorie
ook is in le contrat social, het is praktisch onbruikbaar in de grootschalige
samenlevingen van de achttiende eeuw. Daarom onderneemt hij ook pogingen
om de theorie van Du contrat social bruikbaar te maken voor grote staten, zoals
destijds Polen. Hij merkt in dit verband op dat het praktisch niet haalbaar is dat
de burgers in persoon wetgeving vaststellen:

“Un des plus grands inconvénients des grands États, celui de tous qui y rend
la liberté le plus difficile à conserver, est que la puissance législative ne peut
s’y montrer elle-même, et ne peut agir que par députation.”222

De breuk met zijn opvattingen in Du contrat social is aanzienlijk. Daarin
betoogt Rousseau immers dat alle burgers zich moeten kunnen uitspreken over
een voorstel van wet. In Considérations sur le Gouvernement de Pologne et sur
sa réformation projetée doet hij afstand hiervan. Een staat met een aanzienlijke
omvang maakt politieke representatie noodzakelijk in een politiek en staats-
kundig verband. Het gevolg daarvan is dat niet de soeverein, maar de
vertegenwoordigers die een particuliere wil (kunnen) hebben de wetten vast-
stellen.223 Teneinde te verzekeren dat de particuliere wil van de vertegenwoor-
diger niet wordt verheven boven de algemene wil, stelt Rousseau een tweetal
garantiemechanismen voor. Ten eerste betoogt hij dat de burgers in de gelegen-
heid moeten worden gesteld hun vertegenwoordigers zeer frequent te kiezen en
ten tweede is het noodzakelijk dat er nauwkeurige instructies worden ingevoerd
voor de werkwijze van de vertegenwoordigers.224 Het is, met andere woorden,
de grootte van een staat die politieke representatie van burgers noodzakelijk
maakt. Al met al, Rousseaus voorkeur ten aanzien van Pologne gaat uit naar
politieke vertegenwoordig met gebonden mandaat voor de vertegenwoordigers.

Hoewel Rousseau geen voorstander is van politieke representatie, acht hij deze
onvermijdelijk in grotere staten. In grotere samenlevingen is het immers

220 Idem, Boek IV, Hoofdstuk 2. Zie ook: “Jʼaurois ici bien des réflexions à faire sur le simple
droit de voter dans tout acte de souveraineté; droit que rien ne peut ôter aux citoyens; & sur
celui dʼopiner, de proposer, de diviser, de discuter, que le Gouvernement a toujours grand soin
de ne laisser quʼà ses membres; […].” Idem, Boek IV, Hoofdstuk 1.
221 Hoogers 1999, p. 60.
222 J.J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation
projetée, in: Rousseau, Œuvres complètes 3, Paris: Éditions du Seuil 1971 (oorspronkelijke
uitgave 1771), p. 539.
223 De soeverein kan geen particuliere wil hebben. Rousseau 1762, Boek I, Hoofdstuk 7.
224 Rousseau 1771, p. 541.
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praktisch onhoudbaar om in een vergadering zoals gebruikelijk in de poleis in de
klassieke oudheid bijeen te komen opdat alle burgers kunnen stemmen over een
bepaald voorstel van wet, aldus Rousseau. Burgerschap brengt derhalve in
grotere staten tevens politieke representatie van de burger met zich in de
politieke arena.225 Deze gedachtegang van Rousseau wordt voortgezet door
Sieyès (1748-1836) en De Condorcet (1743-1794), die aan het burgerschaps-
begrip andere aspecten koppelen. In theorie betekent burgerschap volgens
Sieyès de onderworpenheid van alle ingezetenen aan het recht. In de praktijk
kwam burgerschap volgens Sieyès neer op het bezitten van politieke rechten
(zoals het kiesrecht).226 In dit kader introduceert Sieyès in een commentaar dat
hij schrijft op de Declaration des droits de l’homme et du citoyen een
onderscheid tussen actief en passief burgerschap:

“All inhabitants of a country must enjoy the rights of passive citizenship: all
have the right to the protection of their person their property, their freedom,
etc., but all do not have the right to take an active part in the forming of public
authorities, all are not active citizens... all can enjoy the privileges of society;
but only those who take part in the public enterprise are the true stockholders
of the social company.”227

Waar in de klassieke oudheid het burgerschapsbegrip per definitie actief van
aard was, is duidelijk dat in de jaren van de Franse Revolutie met betrekking tot
het begrip een onderscheid wordt gemaakt tussen actief en passief burgerschap.
Dit onderscheid wordt verankerd in de Loi du 22 décembre 1789 relative à la
constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives.228

Hierover volgt meer in Hoofdstuk VI.

225 In de Encyclopédie wordt de representant dan ook als volgt gedefinieerd: “Les représen-
tants d’une nation sont les citoyens choisis, qui dans un gouvernement tempéré sont chargés
par la société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, d’empêcher qu’on ne l’opprime,
de concourir à l’administration.” Diderot, Alembert, Encyclopédie méthodique, ou par ordre
de matières; par une societé de gens de letres, de savans et d’artistes, Paris: Panckoucke
1788, p. 49.
226 Magnette 2005, p. 114.
227 E. Sieyès, ‘Projet de déclaration’, in: S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, Hachette, Coll.: Pluriel 1988, p. 600.
228 Deze wet kan worden geraadpleegd via: http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/images-
decentralisation/decentralisation/loi-du-22-decembre-1789-.pdf. In deze wet worden de actieve
burger en de kwaliteiten die hij dient te bezitten als volgt omschreven: “Section I. – De la
formation des assemblées pour l’élection des représentants à l’Assemblée nationale.
[…]
2. Les citoyens actifs, c’est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-
après, auront seuls le droit de voter et de se réunir pour former dans les cantons des assemblées
primaires.
3. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont: 1° d’être Français ou devenu Français; 2°
d’être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d’être domicilié de fait dans le canton, au moins
depuis un an; 4° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail;
5° de n’être point dans l’état de domesticité, c’est-à-dire, de serviteur à gages.”
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Een fundamenteel verschil tussen Rousseau en Sieyès vormt de notie van het
vrije en gebonden mandaat. Het vrije mandaat houdt in dat de representant niet
gebonden is aan opdrachten van het gerepresenteerde, terwijl het gebonden
mandaat staat voor een afhankelijke relatie tussen de representant en het
gerepresenteerde.229 Zoals hiervoor bleek, acht Rousseau de notie van het
gebonden mandaat noodzakelijk bij een constitutioneel bestel dat uitgaat van
vertegenwoordiging. Sieyès, daarentegen, kiest voor vertegenwoordiging met
vrij mandaat voor de vertegenwoordigers. Hoe komt Sieyès bij dit standpunt?
Waar Sieyès in zijn Qu’est-ce que le Tiers état? de notie van het vrije mandaat
lijkt te verwerpen,230 is in zijn Vues sur les moyens d’exécution dont les
Représentants de la France pourront disposer en 1789 duidelijk dat Sieyès
wél een stelsel voor ogen heeft met vrij mandaat van de representanten.231 In dit
werk wordt door Sieyès gesteld:

“Mais bientôt on reconnoît que la méthode de détacher de simples porteurs de
votes est essentiellement vicieuse en ce que les Députés, obligés de s’en tenir
scrupuleusement à l’avis de leurs commettants, ne pouvant point se concilier
entr’eux, il devient souvent impossible de tirer de la totalité des votes une
volonté commune: or c’est la volonté commune qu’il faut, et tout moyen qui
ne le donne pas est radicalement mauvais. On doit sentir que s’il falloit
consulter de nouveau les commettants des différents districts, leur faire part
de ce qui passe, attendre de nouveaux ordres, et recommencer cette même
marche, tant que les avis ne présenteroient point encore une volonté
commune, on doit sentir que les affaires ne finiroient pas, que l’interêt public
en souffriroit et que la généralité des associés, pour vouloir se réserver trop
immédiatement l’exercise de leur volonté, s’en interdiroit l’usage. […] La
Communauté se détermine donc à accorder plus de confiance à ses Manda-
taires. Elle la fonde de procuration, à l’effet de se réunir, de délibérer, de se
concilier, et de vouloir en commun: alors, au-lieu de simples porteurs de
votes, elle a des vrais Représentans.”232

In dit citaat brengt Sieyès naar voren dat, indien de vertegenwoordigers niet
onafhankelijk optreden van de gekozenen, de algemene wil niet kan worden

229 Een duidelijk voorbeeld van een bepaling die het vrije mandaat weergeeft, omvat art. 67
lid 3 van de Nederlandse Grondwet luidend: “De leden [van de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer] stemmen zonder last.”
230 E.J. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers état?, Genève 1970 (oorspronkelijke uitgave 1789),
p. 179; Hoogers 1999, p. 115.
231 In dit werk behandelt Sieyès een drietal vragen: ‘Que les États-Généraux ont le droit de
législation’, ‘Qu’il ne tient qu’aux États-Généraux d’exercer librement le pouvroir législatif’
en tot slot ‘Que les États-Généraux peuvent établir et rendre permanent et indépendant le
résultat de leurs déliberations’. Bij de beantwoording van de eerste vraag behandelt Sieyès de
notie van het vrije of gebonden mandaat. E.J. Sieyès, ‘Vues sur les moyens d’exécution dont
les Représentants de la France pourront disposer en 1789’, in: Dire de l’Abbé Sieyès; sur la
question du veto royal, Paris: Oeuvres de Sieyès 1989.
232 E.J. Sieyès, ‘Vues sur les moyens d’exécution dont les Représentants de la France pourront
disposer en 1789’, in: Dire de l’Abbé Sieyès; sur la question du veto royal, Paris: Oeuvres de
Sieyès 1989, p. 19-21, Hoogers 1999, p. 116.
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vastgesteld. Teneinde onafhankelijk te zijn van de kiesgerechtigden, is het
noodzakelijk dat de vertegenwoordigers niet gebonden zijn aan opdrachten
van de kiezers.233 Alleen op deze wijze kan de gemeenschappelijke wil worden
vastgesteld, waarbij de deelbelangen van de kiesgerechtigden worden geëlimi-
neerd, aldus Sieyès.234

Hoewel de Fransman Nicolas de Condorcet het door Sieyès gemaakte onder-
scheid tussen actieve en passieve burgers niet expliciet maakt, benadrukt hij in
zijn concept van de Declaration des droits de l’homme et du citoyen het
gelijkheidsbeginsel dat het burgerschapsbegrip in zich bergt. Volgens De
Condorcet brengt een gelijk stemrecht tevens een gelijke invloed met zich:

“All citizens must equally enjoy the rights of citizenship; consequently, all
must have equal influence in the part of the establishing of a public power in
the making of the law that each citizen immediately takes part in; and each
must equally contribute to the election of the representatives in charge of
exercising the other part of these functions, and be equally eligible to the
office of representative.”235

Dit gelijkheidsdenken236 dat nauw verwant is met burgerschap, is tevens
aangestipt in het werk van de Duitse Gerhard Leibholz (1901-1982). Leibholz,
die in zijn Das Wesen der Repräsentation door middel van de fenomenologie het
representatiebegrip analyseert, betoogt in zijn Strukturprobleme der modernen

233 Hoogers 1999, p. 105 e.v.
234 De keuze voor het vrije mandaat wordt door Sieyès erkend in verschillende werken van
hem. Zo stelt hij in de Instruction donnée par S.A.S. Monseigneur le duc d’Orléans à ses
Représentans aux Baillages. Suivie de délibérations à prendre dans les assemblées: “Arrêté:
qu’il est, sant doute, dans les bons principes de faire élire la Députation universelle par la
généralité des Ëlecteurs, sans distinction d’Ordres; puisque, si la mission de chaque
Représentant ne vient pas de tous, on ne peut pas dire que chaque Député soit représentant
de tous, sans distinctions d’Ordres.” In zijn Dire de l’abbé Sieyès; sur la question du véto
Royal schrijft Sieyès: “On a Souvent observe dans cette Assemblée que les Baillages
n’avoient pas le droit de donner des Mandats impératifs; c’est moins encore. Relativement
à la loi, les Assemblées commettantes n’ont que le droit de commettre. Hors de là, il ne peut y
avoir entre les Députes & les Députans directs, que des mémoires, des conseils, des
instructions. Un Député, avons-nous dit, est nommé par un Baillage, au nom de la totalité
des Baillages; un Député l’est de la Nation entière; tous les Citoyens sont ses commettans […]
Ainsi, il n’y a, il ne peut y avoir, pour un Député, de mandate impératif, ou même de voeu
positif, que le voeu National.”
235 N. de Condorcet, ‘Project de déclaration des droits, 1789’, in: L. Jaume, Les Déclarations
des droits de l’homme, Flammarion 2011, p. 115. Magnette 2005, p. 112.
236 Zie daarover ook de hiervoor aangehaalde Fransman Sieyès: “I picture the law as being in
the centre of a huge globe; all citizens, without exception, stand equidistant from it on the
surface and occupy equal positions there; all are equal dependent on the law, all present it
with their liberty and their property to be protected; and this is what I call the common rights
of citizens, the rights in respect of which they are all alike.” E. J. Sieyès, What is the Third
Estate (translated by M. Blondel, ed. S.E. Finer), New York: Prager 1963, p. 162; W.R.
Brubaker, ‘The French Revolution’, French Politics and Society, Vol. 7, no 3, 1989.
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Demokratie dat het ondenkbaar is geworden in de twintigste eeuw dat het
algemeen gelijk kiesrecht zodanig wordt vormgegeven dat daarbij bijvoorbeeld
bezit een beslissende rol gaat spelen.237 Kortom, in beginsel staat een absoluut
gelijke behandeling van de burgers bij het kiesrecht voor het vertegenwoordi-
gend orgaan centraal.

Een conclusie die kan worden getrokken op grond van het voorgaande is dat na
de Middeleeuwen het burgerschapsbegrip gedurende (de jaren voor) de Franse
Revolutie aan een belangrijke ontwikkeling onderhevig is geweest. Naar voren
is gekomen dat Locke Bodins soevereiniteit en Hobbes’ kijk op het burger-
schapsbegrip als onderworpenheid aan het recht aan elkaar koppelt. Locke stelt
dat de burgers gehoorzaam zijn aan het recht, dat zij zelf tot stand hebben
gebracht. Rousseau werkt de notie van de politieke representatie in het kader
van het burgerschapsbegrip uit. In grote samenlevingen is het volgens Rousseau
een noodzakelijk kwaad dat de burgers politiek dienen te worden vertegen-
woordigd in een volksvergadering. Sieyès voegt hieraan toe dat de burgers die
het kiesrecht hebben voor de leden van het vertegenwoordigende orgaan, de
zogenoemde actieve burgers zijn. Passieve burgers hebben ook rechten, zoals de
bescherming van eigendom en vrijheid. Een essentieel verschil tussen Rousseau
en Sieyès openbaart zich wanneer een blik wordt geworpen op hun visie ten
aanzien van het vrije dan wel gebonden mandaat. Waar Rousseau het gebonden
mandaat van de representant beschouwt als een garantiemechanisme voor de
gevaren van politieke representatie, betoogt Sieyès dat het vrije mandaat juist
noodzakelijk is om de deelbelangen van de verschillende groepen in de
samenleving uit te drijven en de gemeenschappelijke wil vast te stellen. De
Condorcet (en later Leibholz) trekt deze gedachtegang door en meent dat het
stemrecht van de actieve burgers voor de leden van het vertegenwoordigende
orgaan tevens met zich brengt dat deze (actieve) burgers gelijke invloed hebben
op de totstandkoming van bijvoorbeeld wetten.

Frans revolutionair denken is cruciaal geweest voor het denken over burger-
schap. Niet alleen is meermaals het wederkerige aspect van het burgerschaps-
begrip benadrukt, ook de omstandigheid dat burgerschap politieke representatie
met zich brengt waar de stem van iedere burger gelijk is, vormt een kernelement
in dat denken. De volgende paragraaf staat in het teken van de omzetting van
burgerschapsdenken in de staatsrechtelijke praktijk.

237 G. Leibholz, Strukturprobleme der modernen Demokratie, Frankfurt am Main, 1974,
p. 86.

HET BEGRIP BURGERSCHAP EN ZIJN VERSCHIJNINGEN

65



2.6 (Politiek) burgerschap na revolutie: individuele vrijheid en
emancipatie

In de vorige paragraaf kwam aan bod welke rol burgerschap heeft gespeeld
vanaf het einde van de Middeleeuwen tot en met de Franse Revolutie. Gebleken
is dat in de jaren van de Renaissance geleidelijk afstand is genomen van
Aristoteles’ theoretische definitie van de burger, zoals uiteengezet in paragraaf
2.2.3 (‘Burgerschap getheoretiseerd: Aristoteles’ Politica en de wezenlijke
karakteristiek van de polis-burger’). Die definitie neemt als uitgangspunt dat
de burger deelneemt aan het bestuur van een bepaalde rechtsorde, de polis¸ en
aldaar gerechtelijke en bestuurlijke beslissingen neemt. Kenmerkend aan de
burger in de klassieke oudheid is derhalve dat hij direct, zonder tussenkomst van
een derde, politiek bedrijft in zijn rechtsorde. Gedurende de eerste wederge-
boorte van het burgerschapsbegrip in de jaren van de Renaissance komt hier in
de theorie achter het burgerschapsbegrip verandering in. Geleidelijk aan wordt
in de geschriften van prominente schrijvers in de Renaissance een representa-
tieve component toegevoegd aan dit eeuwenoud concept. Voor zover te overzien
is de eerste auteur die in het kader van het denken over burgerschap heeft gesteld
dat de burger politiek kan worden gerepresenteerd door een medeburger, de uit
Padua afkomstige Marsilius.238 Deze aanname krijgt vanaf het einde van de
Middeleeuwen en in aanloop naar de Franse Revolutie in beginsel een
theoretische benadering bij verschillende auteurs.239 Dat geldt ook voor Guic-
ciardini en Machiavelli. Beide Florentijnen waren de mening toegedaan dat
burgerschap niet zozeer direct, maar veeleer indirect zeggenschap met zich
brengt, namelijk door middel van het uitoefenen van het kiesrecht voor de eigen
vertegenwoordigers. Na de Middeleeuwen stelt Bodin dat er een burgerschaps-
instituut in het leven dient te worden geroepen teneinde de wil van de burgers
kenbaar te maken. Het burgerschapsinstituut wordt echter niet nader toegelicht
door Bodin. Het is de verzoening van soevereiniteit met burgerschap, mede
aangezet door Locke,240 die illustreert wat met dit burgerschapsinstituut als
instelling van de staat wordt bedoeld. In zijn Two Treatises of Government
uniformeert Locke de begrippen burgerschap en soevereiniteit door te stellen dat
de burger die door middel van representatie vertegenwoordigd is op staatsniveau
niet – anders dan voorheen gesteld door Hobbes – onderworpen is aan het recht,
maar juist bezitter is van het recht. Aangezien de burger de auteur is van het

238 Zie daarover paragraaf 2.4.2 (‘Middeleeuwse visies op burgerschap: Marsilius, Bartolus en
Baldus’).
239 Vermeldenswaardig in dit kader is dat de thematiek rondom politieke representatie in het
burgerschapsbegrip gedurende de jaren van de Renaissance in beginsel theoretisch wordt
benaderd. In de praktijk doen burgers in bijvoorbeeld de Italiaanse stadstaten in beginsel
direct mee aan het bestuur van hun rechtsorde, in lijn met de Aristotelische theoretische
definitie van de burger.
240 Zie daarover paragraaf 2.5.1 (‘De verzoening van soevereiniteit en burgerschap’).
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recht, kan hij volgens Locke dan ook niet onderworpen zijn aan het recht.
Rousseau trekt, vanwege de opgetreden schaalvergroting in de wereld, het
voorgaande door naar territoriaal grote staten. Deze zijn mede bestuurbaar door
politieke representatie van de burgers in een burgerschapsinstituut, hetgeen
neerkomt op de creatie van het parlement, alwaar representanten zich verzame-
len en namens de burgers beslissingen nemen.

Opvallend aan het denken over burgerschap in de aanloop naar en tijdens de
Franse Revolutie is dat de ontwikkeling in het burgerschapsbegrip stapsgewijs
meer duidelijkheid verschaft over de noodzaak en de grondslagen van het
begrip. Anders dan in de jaren van de Renaissance worden de discussies rondom
burgerschap niet louter op theoretisch niveau gevoerd. De praktische uitwerking
ervan wordt onder de aandacht gebracht. Na de Franse Revolutie blijft de
wederkerige rechtsverhouding die burgerschap met zich brengt tussen de burger
en zijn rechtsorde, zoals tevens het geval was in de klassieke oudheid, sterk
overeind staan. Deze wederkerigheid kenmerkt zich door rechten en plichten
tussen de burger en de rechtsorde over en weer. De specifieke invulling van deze
rechten en plichten verschilt per rechtsorde. Een nieuw uitgangspunt sinds de
Franse Revolutie, dat niettemin zijn vroege sporen heeft in de jaren van de
Renaissance, is dat niet de burger zelf deelneemt aan het bestuur van de staat,
maar zich laat vertegenwoordigen door zijn politieke representant. Daarnaast
geldt dat dit stemrecht voor de representant onder de kiesgerechtigden gelijk
dient te zijn verdeeld, aldus De Condorcet.241

Dan resteert het omzetten van de gevormde theorie achter het burgerschaps-
denken tot de Franse Revolutie in de staatsrechtelijke praktijk. Daarbij rezen
verschillende vragen: Wie dient de kwalificatie ‘burger’ te krijgen? Welke
burgers zijn kiesgerechtigd? Voor welk representatief orgaan dienen de kies-
gerechtigde burgers hun kiesrecht uit te oefenen? Aan de hand van welk
kiesstelsel dienen de representanten te worden gekozen? Sinds het ontstaan
van het burgerschapsbegrip in de antieke wereld heeft men geworsteld bij het
vinden van een antwoord op de eerste twee vragen – wie dient de kwalificatie
‘burger’ te krijgen en welke burgers zijn kiesgerechtigd? In de voorgaande
paragrafen wordt dit onder meer duidelijk bij de experimenten in zowel de
Romeinse Republiek als het Romeinse Keizerrijk met betrekking tot de
uitbreiding van burgerschap.242 De overige gestelde vragen, onder meer naar
het te verkiezen representatief orgaan en kiesstelsel, werden relevant vanwege
het ontstaan van de representatieve component in de uitleg van het burger-
schapsbegrip na de Franse Revolutie. De staatsrechtelijke praktijk met betrek-

241 Zie daarover paragraaf 2.5.2 (‘Politieke representatie, kiesrecht en vrij mandaat’).
242 Zie daarvoor paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het
Keizerrijk: experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’).
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king tot burgerschap kreeg derhalve, vanwege de toevoeging van politieke
representatie aan het burgerschapsbegrip, te maken met nieuwe vragen.

De onderhavige paragraaf staat in het teken van de implementatie van de
geschetste burgerschapstheorie zoals die zich vormde gedurende de twee
wedergeboortes van het burgerschapsbegrip in de staatsrechtelijke praktijk na
de Franse Revolutie. Welke kritiek werd bij deze implementatie geuit op de
uitgangspunten zoals destijds werden gevormd in het burgerschapsdenken en op
welke wijze werd daaraan tegemoetgekomen? Welke, wellicht nieuwe, compo-
nenten werden toegevoegd aan of juist afgeschreven van het burgerschaps-
begrip? Deze en vergelijkbare vragen worden aan de orde gesteld in deze zesde
paragraaf. Bij deze behandeling zal de nadruk liggen op de politieke aspecten
ten aanzien van burgerschap.

2.6.1 De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de individuele
vrijheid

Zoals werd besproken in paragraaf 2.5 (‘Burgerschap en revolutie: soevereiniteit
en politieke representatie’), heeft in de zeventiende eeuw een verandering
plaatsgevonden in het mensbeeld. Daarvoor was een traditioneel-christelijk
beeld van de mens dominant zoals onder meer uiteengezet door Augustinus.243

Dit traditioneel-christelijke mensbeeld hield in dat de mens vanwege de
zondeval zich had verheven tot God. De genade van God zorgde er volgens
Augustinus niettemin voor dat de orde op aarde hersteld zou worden door de
wederkomst van God. Dit mensbeeld werd expliciet verworpen door Hobbes. In
zijn Leviathan wijdt Hobbes het gehele eerste deel aan de driften en het intellect
van de mens.244 Hierin komt Hobbes tot een na-middeleeuwse analyse van de
mens waarbij de mens wordt gekarakteriseerd als een passievol, afgunstig en
zelfzuchtig wezen. Gelijk aan het beeld van de mens, wordt tevens de
samenleving omschreven in vergelijkbare termen, zoals corrupt, conflicterend,
onrustig en verstoord.245 De oplossingen die in de jaren die volgden werden
aangedragen voor deze kwalen van de samenleving waren onder meer de
scheiding en centralisatie van de macht.246 Dit geschetste mensbeeld van
Hobbes had niet alleen betrekking op het beeld van de mens, maar ook op de
samenleving van de staat. In de negentiende eeuw veranderden derhalve beide

243 Zie daarover paragraaf 2.3 (‘Burgerschap in Gods Koninkrijk: de relatie tussen de burger
en de staat volgens theologisch-christelijke literatuur’) en paragraaf 2.5.1 (‘De verzoening
van soevereiniteit en burgerschap’).
244 Hobbes 1651; Part I, Of Man.
245 Magnette 2005, p. 142. De natuurtoestand wordt immers door Hobbes gekarakteriseerd als
de ‘state of war’.
246 Ibid.
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concepten van mens en samenleving. Het grimmige karakter zoals geschetst
door Hobbes verdween en maakte plaats voor een waarbij de handelingen van
de mens en de samenleving worden gedomineerd door de interesses van beide
actoren. De mens wordt meer en meer beschouwd als een wezen dat de risico’s
van zijn handelen nauwlettend berekent en op grond daarvan beslissingen
neemt, waardoor hij niet meer onderworpen is aan zijn driften en passies,
maar zich voortbeweegt door zijn interesses te volgen. Deze redenering wordt
ook toegepast op de samenleving. Deze wordt omschreven als harmonieus en
vredig, waarbij de interesses van de burgers samenvallen en niet (meer) op
gespannen voet staan met elkaar.247 Zoals te verwachten valt, verandert
vanwege deze mutatie in de conceptie van de mens en de samenleving tevens
het (politieke) denken over de noodzaak van de staat. Waar de noodzaak van de
zeventiende-eeuwse natiestaat oorspronkelijk werd gevonden in het bestrijden
van kwalen als corruptie en ordeverstoring in de samenleving, blijkt die
noodzaak in de negentiende eeuw toe aan heroverweging. Het veranderde
mens- en samenlevingsbeeld maakt kwestieus wat de rol van de staat dient te
zijn indien niet a priori vaststaat dat de rechtsorde van de staat verstoord dan
wel corrupt is, maar daarentegen ordelijk en harmonieus. Waartoe dient de staat,
is de vraag, indien zonder het bestaan ervan de samenleving ordelijk en
harmonieus zou zijn ingericht? Zou de staat wellicht een subsidiaire rol moeten
innemen in de samenleving?

De genoemde vragen illustreren dat na de Franse Revolutie de staatsrechtelijke
praktijk diende te worden heroverwogen in een postrevolutionaire werkelijk-
heid. Menig theoreticus heeft dan ook getracht (enkele van) die vragen te
beantwoorden, waarbij ook (soms zijdelings) aandacht is besteed aan burger-
schap. Een van hen was de tot Fransman genaturaliseerde Benjamin Constant
(1767-1830), ook wel bekend als een van de grondleggers van het libera-
lisme.248

Benjamin Constant werd in 1767 geboren in het Zwitserse Lausanne. Zijn
moeder was kort na de geboorte van Contant – die overigens enig kind was –
overleden en zijn vader was officier in het leger van de Republiek der Verenigde
Nederlanden.249 Gedurende zijn leven heeft hij wisselende woonplaatsen gehad.
Zo heeft hij naast Lausanne tevens in België, Nederland en Schotland – hij
studeerde aan de Universiteit van Edinburgh – zijn verblijf gehad.250 Een blik
op zijn oeuvre leert dat hij zowel romans als politieke geschriften schreef.

247 Ibid.
248 Over Constant, zie: Dennis Wood, Benjamin Constant: A Bibliography, London & New
York: Routledge 1993; Guy Howard Dodge, Benjamin Constant’s Philosophy of Liberalism:
A Study in Politics and Religion, Chapel Hill: University of North Carolina Press 1980.
249 Hoogers 1999, p. 140.
250 Ibid.
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Gewezen kan worden op de romans Le Cahier rouge uit 1809 en Adolphe uit
1816 en op zijn politieke geschriften Des réactions politiques (1797), Principes
de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièr-
ement à la constitution actuelle de la France (1806-1810) en De la liberté des
Anciens comparée à celle des modernes (1819). Onder meer dit laatste geschrift
is relevant in het kader van de implementatie van de theorie achter het
burgerschapsbegrip in de staatsrechtelijke praktijk na de Franse Revolutie.
Zoals de titel van dit geschrift doet blijken wordt in De la liberté des Anciens
comparée à celle des modernes251 het begrip vrijheid zoals dit werd gebruikt in
de klassieke oudheid vergeleken met het begrip vrijheid bij de modernen.
Waarom is dit geschrift relevant in het kader van dit proefschrift? Zoals gezegd
betreft deze paragraaf de omzetting van de reeds gevormde (politieke) ideeën
aangaande burgerschap in de staatsrechtelijke praktijk. Burgerschap brengt sinds
zijn ontstaan een wederkerige rechtsverhouding teweeg tussen de burger en de
rechtsorde waar deze burger deel van uit maakt. De burger maakt aanspraak op
bepaalde rechten en de staat is gerechtigd een beroep te doen op de plichten van
de burgers. Tot de Franse Revolutie is in theoretische zin gesleuteld aan de
contouren van dit begrip: hoe ver dient dit begrip te worden uitgebreid, anders
gezegd, wie dienen te worden aangemerkt als burgers in een bepaalde rechts-
orde? Welke rechten brengt burgerschap met zich? Is de uitoefening van alle
rechten voor de burgers gelijk? In dit hoofdstuk is kort stilgestaan bij de
praktische invulling van deze en vergelijkbare vragen in bepaalde rechtsordes,
zoals de experimenten in de Romeinse Republiek en het Romeinse Rijk ten
aanzien van de uitbreiding van burgerschap.252 Welnu, een van de aspecten die
Constant in De la liberté des Anciens comparée à celle des modernes behandelt,
is dat volgens hem de revolutionairen van 1789 ten onrechte weinig tot geen
rekening hebben gehouden met het stramien van de moderne samenleving
gedurende en na de Franse Revolutie. Het verwijt aan het adres van de
revolutionairen is dan ook dat zij ten onrechte de mening waren toegedaan
dat het sociale leven van de burgers na de Revolutie was georganiseerd naar de
beginselen en instituten van de klassieke oudheid.253 Wat was er dan volgens
Constant fundamenteel veranderd aan de moderne samenleving na de Franse
Revolutie?

251 Een eerdere versie van De la liberté des Anciens comparée à celle des modernes kan men
vinden in Livre XVI De l’Autorité sociale chez les ancients van zijn Principes de politique
applicables à tous les gouvernements représentatifs. B. Constant, Principes de politique
applicables à tous les gouvernements représentatifs, Berlin/New York: De Gruyter 2011,
p. 597-639.
252 Zie daarvoor paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het
Keizerrijk: experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’).
253 Magnette 2005, p. 143.
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De la liberté des Anciens comparée à celle des modernes heeft Constant op
13 februari 1819 uitgesproken aan de Athénée Royal in Parijs.254 Het geschrift
vangt aan met de cruciale constatering dat politieke representatie een moderne
uitvinding is.255 De staat van de mensheid in de klassieke oudheid weerhield de
mens ervan om de samenleving zodanig in te richten dat politieke representatie
mogelijk werd gemaakt. De reden hiervoor is volgens Constant dat het begrip
‘vrijheid’ in de antieke wereld een andere betekenis had dan dat het heeft in de
moderne wereld.256 Voor de moderne mens betekent vrijheid in de visie van de
auteur onder meer dat de mens het recht heeft om enkel onderworpen te zijn aan
het recht en niet aan een arbitrair besluit van een individu. Hiermee stipt
Constant aan dat het feodale stelsel zoals gebruikelijk in de Middeleeuwen – dat
overigens zoals blijkt uit paragraaf 2.4 (‘Burgerschap in de Renaissance: de
teloorgang en de wedergeboorte’) zorgde voor het op de achtergrond raken van
het burgerschapsbegrip – is afgeschaft. Een individu is in de moderne samen-
leving louter onderworpen aan het recht, aldus Constant. Daarnaast onderscheidt
de moderne burger zich van de burger in de antieke wereld doordat hij het recht
heeft om invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur: “Enfin,
c’est le droit, pour chacun, d’influer sur l’administration du Gouvernement, soit
par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représenta-
tions, des pétitions, des demandes, que l’autorité est plus ou moins obligée de
prendre en considération.”257 Tegenover deze vrijheden van de moderne burger
plaats hij de vrijheden van de burger in de antieke wereld. Deze vrijheden
omvatten onder meer het recht om op een publiek plein samen te komen en te
discussiëren en eventueel beslissingen te nemen ten aanzien van velerlei
onderwerpen, waaronder vrijheid en mogelijke allianties met vreemde mogend-
heden. Opvallend aan deze definiëring van vrijheid tussen de klassieken en de
modernen is dat de nadruk door Constant wordt gelegd op het representatieve
aspect van de burger in de moderne samenleving. Daar waar de klassieke burger

254 B. Garsten, ‘Religion and the Case Against Ancient Liberty: Benjamin Constant’s Other
Lectures’, Political Theory, Vol. 38, no 1 (February 2010), p. 5.
255 B. Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, 1819, in: Benjamin
Constant, Écrits politiques, Éditions Gallimard 1997.
256 In de woorden van Constant 1819, p. 593: “Ce système est une découverte des modernes,
et vous verrez, Messieurs, que l’état de l’espèce humaine dans l’antiquité ne permettait pas à
une institution de cette nature de s’y introduire ou de s’y établir. Les peuples anciens ne
pouvaient ni en sentir la nécessité, ni en apprécier les avantages. Leur organisation sociale les
conduisait à désirer une liberté toute différente de celle que ce système nous assure.”
257 Hiernaast somt Constant enkele grondrechten op die eigen zijn aan het mens-zijn in de
moderne wereld, zijnde het recht op vrije meningsuiting, het recht op vrije beweging en het
recht op vereniging: “C’est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie,
et de l’exercer, de disposer de sa propriété, d’en abuser même; d’aller, de venir sans en obtenir
la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C’est, pour chacun, le
droit de se réunir à d’autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le
culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours ou ses heures
d’une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies.” Constant 1819, p. 593.
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direct, in Aristotelische zin, deelnam aan het bestuur, is de moderne burger op
het politieke terrein louter direct aan zet bij het kiezen van zijn representant die
vervolgens namens hem beslissingen neemt. Deze gedachte trekt Constant door
en stelt dat de burger in de antieke wereld in het publieke domein soeverein is,
terwijl hij in het private domein wordt gekarakteriseerd als een ‘slaaf’. Als
burger beslist hij direct over wetten, oorlogen, de functie van een magistraat,
terwijl hij in zijn private persoonlijkheid onderworpen is aan de besluiten die het
collectief neemt. Constant verwoordt het voorgaande als volgt:

“Ainsi chez les anciens, l’individu, souverain presque habituellement dans les
affaires publiques, est esclave dans tous les rapports privés. Comme citoyen,
il décide de la paix et de la guerre; comme particulier, il est circonscrit,
observé, réprimé dans tous ses mouvements; comme portion du corps
collectif, il interroge, destitue, condamne, dépouille, exile, frappe de mort
ses magistrats ou ses supérieurs; comme soumis au corps collectif, il peut à
son tour être privé de son état, dépouillé de ses dignités, banni, mis à mort,
par la volonté discrétionnaire de l’ensemble dont il fait partie.”258

De verklaring voor deze constatering zoekt Constant, met verwijzing naar De
Condorcet, in de omstandigheid dat de notie van individuele vrijheden nog niet
bestond in de antieke wereld.259 De burger in de antieke wereld had volgens
Constant collectieve rechten.260 In de moderne wereld, zo stelt Constant, is exact het
tegenovergestelde aan de hand. Waar het individu soeverein is in de private sfeer, is
hij in de publieke sfeer onderworpen aan het recht, aldus de auteur. Het volgende
dient als uitleg van deze stellingname: burgers hebben in de private sfeer rechten en
vrijheden, terwijl dezelfde burgers in de publieke sfeer gerepresenteerd worden en
niet direct betrokken zijn bij het nemen van beslissingen.261 Het veranderde mens-
en samenlevingsbeeld, zoals hiervoor uiteengezet, wordt door Constant gebruikt als
reden voor dit onderscheid tussen enerzijds de antieke wereld en anderzijds de
moderne wereld. Waar bijvoorbeeld de Griekse poleis en Italiaanse stadstaten in de

258 Constant 1819, p. 595.
259 Constant: “Les anciens, comme le dit Condorcet, n’avaient aucune notion des droits
individuels. Les hommes n’étaient, pour ainsi dire, que des machines dont la loi réglait les
ressorts et dirigeait les rouages. Le même assujettissement caractérisait les beaux siècles de la
république romaine; l’individu s’était en quelque sorte perdu dans la nation, le citoyen dans la
cité.”
260 Het is kwestieus of het juist is om te stellen dat de burger in de antieke wereld louter
collectieve rechten had. Zoals blijkt uit paragraaf 2.2 (‘De geboorte van burgerschap in de
Griekse poleis’) hadden burgers verschillende individuele rechten, zoals het verkopen van
koopwaar op de markt en het huwen met andere bezitters van eenzelfde burgerschap. Een
hermeneutische vraag in dit kader is derhalve of denkers als Constant (en De Condorcet) niet
met een contemporaine blik de klassieke oudheid en de rechten van burgers in de
verschillende poleis beschouwden.
261 De burgers zijn direct betrokken bij de keuze voor hun politieke representant, zoals blijkt
uit Constant 1815, p. 352: “[…] tous les citoyens concourraient directement à la nomination
de leurs mandataires.”
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Renaissance klein van omvang en strijdlustig waren, is de moderne staat groot van
omvang en juist uit op vrede en co-existentie met andere, vreemde mogendheden.
Een van de verklaringen voor dit onderscheid volgens Constant is dat niet meer
oorlog, maar juist handel wordt gebruikt ter verkrijging van zaken. Waar oorlog het
gebruikelijke pad was om eigenaar te worden van roerende dan wel onroerende
zaken in de klassieke wereld, doet men in de moderne wereld eerder een beroep op
handel, aldus Constant. Waar oorlog wordt aangemerkt als impulsief, wordt handel
gekarakteriseerd als calculerend en meer passend bij de moderne mens.262 Oorlog is
onder modernen, ook als deze succesvol is, duurder dan haar verdiensten. Handel
legt volgens Constant bovendien de nadruk op de individuele vrijheid die een burger
in de moderne wereld heeft:

“Enfin, le commerce inspire aux hommes un vif amour pour l’indépendance
individuelle. Le commerce subvient à leurs besoins, satisfait à leurs désirs,
sans l’intervention de l’autorité. Cette intervention est presque toujours, et je
ne sais pourquoi je dis presque, cette intervention est toujours un dérange-
ment et une gêne. Toutes les fois que le pouvoir collectif veut se mêler des
spéculations particulières, il vexe les spéculateurs. Toutes les fois que les
gouvernements prétendent faire nos affaires, ils les font plus mal et plus
dispendieusement que nous.”263

Hiermee wordt door Constant antwoord gegeven op de hiervoor genoemde
vraag naar de noodzaak van de moderne staat. Het liberalisme biedt voor
Constant een overtuigend antwoord. Aangezien de samenleving harmonieus is
ingericht, dient de interventie van de staat in private verhoudingen te zijn
beperkt tot een minimum. Daarnaast vormt interventie van de staat in private
verhoudingen een bedreiging voor de door Constant gekoesterde individuele
vrijheid van de burger. Met andere woorden, volgens Constant dient de staat een
secundaire rol in te nemen in de moderne samenleving. Politieke representatie is
derhalve het instrument dat een liberale staat en een liberale samenleving
mogelijk maakt. Politieke representatie van de burgers in de rechtsorde van
de staat zorgt er immers voor dat de burger voldoende tijd en ruimte heeft om
zich te ontplooien. Hierdoor wordt geaffirmeerd dat de publieke inrichting van
de staat en de scheiding van organen het private dient. Alleen dit type politieke
representatie is in overeenstemming met het vrije mandaat, zoals geponeerd
door Constant en Sieyès.264 Indien liberalisme zich kenmerkt door de affirmatie

262 Constant 1819, p. 597: “La guerre est l’impulsion, le commerce est le calcul. Mais par la
même il doit venir une époque où le commerce remplace la guerre. Nous sommes arrivés à
cette époque.”
263 Constant 1819, p. 600.
264 Ook Constant erkent het belang van het vrije mandaat: B. Constant, Réflexions sur le
constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitu-
tionnelle, Paris: H. Nicolle & Gide 1814. Zie ook: P. Bastid, Benjamin Constant et sa
doctrine, Librairie Armand Colin 1966, p. 970; S. Holmes, Benjamin Constant and the
Making of Modern Liberalism, New Haven/London 1984, p. 143.
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van het private boven het publieke, en indien een van de middelen om dit doel te
bereiken representatie is, dan is het in het kader van dit proefschrift gerecht-
vaardigd om de Franse Revolutie als liberaal te beschouwen gezien de
omstandigheid dat de Franse Revolutie het fenomeen van de politieke repre-
sentatie heeft ingekaderd in het staatsrechtelijke bestel.

Bij wie zou de verantwoordelijkheid voor deze door Constant begrepen misvatting
liggen ten aanzien van het vrijheidsbegrip in de klassieke en moderne wereld, zo
kan de vraag ontstaan. Constant legt de schuld bij Gabriel Bonnot de Mably, ook
wel, vanwege zijn functie als abt, bekend als Abbé de Mably (1709-1785). Een
zijstap naar De Mably en Constants kritiek op zijn denken is hier op zijn plaats.

De Mably werd geboren in Grenoble en stierf in Parijs. Na zijn middelbare school
begon hij aan de priesterstudie bij de congregatie Saint-Sulpicem maar verliet de
congregatie op het moment dat hij tot subdiaken was gewijd.265 De bekendheid
van De Mably onder zijn tijdgenoten was groter dan bij de latere generaties.266 De
reden hierachter wordt door menigeen gezocht in de omstandigheid dat De Mably
geen bijdrage heeft geleverd aan de in paragraaf 2.5.2 (‘Politieke representatie,
kiesrecht en vrij mandaat’) aangehaalde Encyclopédie ou dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers. Daarnaast was De Mably de mening
toegedaan dat hij niet hoorde tot de kring van de Franse filosofen.267 De Mably
is auteur van verschillende geschriften, waarbij onder andere de Griekse polis
Sparta en daarnaast ook Rome worden gezien als voorbeelden voor burgerlijke
deugd, zoals Parallèle des Romains et des Français par rapport au gouvernement
(1740), Observations sur les Grecs (1749), Observations sur les Romains (1751),
Entretiens de Phocion (1763),De la législation (1776) enDes droits et des devoirs
du citoyen (postuum uitgegeven in 1789, waarschijnlijk geschreven in
1758268).269 Zoals uit deze opsomming blijkt, had De Mably grote interesse in
en een voorliefde voor antieke geschiedenis.270 Met name deze laatstgenoemde

265 M. D’Hoker & M. Depaepe (red.), Op eigen vleugels (Liber Amicorum prof. dr. An
Hermans), Antwerpen/Apeldoorn: Garant 2004, p. 447.
266 Ibid.
267 De Mably over zichzelf: “Je ne pense pas comme nos philosophes.” M. D’Hoker &
M. Depaepe 2004, p. 447.
268 K.M. Baker, ‘A Script for a French Revolution: The Political Consciousness of the abbé
Mably’, Eighteenth-Century Studies, Vol. 14, no 3 (Spring 1981), p.237.
269 Garsten 2010, p. 13.
270 In zijn De l’étude de la politique stelt hij expliciet dat ‘alles te vinden is in antieke
geschiedenis’. In De l’Abbé de Mably wordt zijn liefde voor de antieke oudheid als volgt
omschreven: “Mably s’est nourri dans tous les tems de la lecture des anciens: il savoit presque
par coeur Platon, Thucidide, Xénophon, Plutarque, et les ouvrages philosophiques de
Cicéron. Il fut toujours leur admirateur passionné; et véritablement les anciens sont encore
et seront toujours nos maîtres; ils sont et seront les législateurs du goût, de la morale et de la
vertu, tant qu’il y aura des hommes éclairés et sensibles sur la terre.” In: Ouvres complètes
de l’Abbé De Mably, Tome Treizième, Paris: Volland 1790, p. 229.
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bron – Des droits et des devoirs du citoyen – is relevant voor dit proefschrift,
aangezien deze de rechten en de plichten van de burger betreft en bovendien een
‘manuscript’271 lijkt te zijn voor de Franse Revolutie. Des droits et des devoirs du
citoyen is geschreven in de vorm van acht brieven die de discussies uiteenzetten
tussen een Fransman en een Engelsman in Château de Marly. In het begin van de
eerste brief wordt door de Fransman de nogal lethargische politieke situatie in de
jaren vijftig van de achttiende eeuw in Frankrijk omschreven:

“Nous autres François, nous avons été libres comme vous l’êtes aujourd’huy
en Angleterre; nous avions des États qui n’ont jamais fait aucun bien, la mode
en est passée avec celle des vertugadins et des colets montez, nos pères ont
vendu, donné ou laissé detruire leur liberté; à force de la regreter, nous ne la
rappellerions pas. Le monde se conduit par des révolutions continuelles; nous
sommes parvenus au point d’obéissance où vous parviendrez à votre tour.
Nous nous laissons aller tout bonnement à la fatalité qui gouverne les choses
humaines. Que nous serviroit de murmurer et de regimber contre le joug?
Nous en sentirions davantage le poids; en effarouchant notre maître, nous
rendrions son gouvernement plus dur.”272

Na een gedachtewisseling tussen de Fransman en de Engelsman over de
legitimiteit van een burgeroorlog teneinde uit de lethargie te geraken,273 stelt
de Engelsman voor dat er twee te bewandelen paden zijn waartussen het Franse
volk kan kiezen: “Choisissez entre une revolution et l’esclavage, il n’y a point
de milieu.”274 De tweede helft van Des droits et des devoirs du citoyen wordt
dan ook gewijd aan de vraag hoe een dergelijke revolutie tot stand kan worden
gebracht. Revolutie in deze zin is volgens Mably het onvervreemdbare recht van
de natie om een nieuwe rechtsorde in het leven te roepen. Ten aanzien van het,
later door Constant bewonderde, individuele belang wordt door De Mably
gesteld dat de revolutie louter kans van slagen heeft indien het individuele
belang ondergeschikt wordt aan het algemeen belang:

“Tout ordre de l’état fera une faute énorme s’il ne fait pas ceder son intérêt
particulier à cet intérêt général. Si la nation ne réussit pas à s’assembler
périodiquement, après avoir forcé le gouvernement à lui accorder des Etats,
soyons surs qu’elle est perdue; […].”275

271 Baker 1981.
272 G.B. de Mably, Des droits et des devoirs du citoyen (édition critique avec introduction et
notes par J.L. Lecercle), Paris: Librairie Marcel Didier 1972 (oorspronkelijke uitgave 1789),
p. 6.
273 Met betrekking tot de legitimiteit van een burgeroorlog komen beide heren tot de conclusie
dat een burgeroorlog gelegitimeerd kan zijn: “Ainsi la guerre civile est un bien, lorsque la
societé, sans le secours de cette douloureuse opération, seroit exposée à perir dans la
gangrene, et pour parler sans metaphore, courroit risque de mourir du despotisme.” De
Mably 1789, p. 63.
274 De Mably 1789, p. 160.
275 De Mably 1789, p. 187.
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In dit kader is vermeldenswaardig dat Mably, met verwijzing naar onder andere
Sparta, individuele eigendom afkeurt. Alle goederen dienen eigendom te zijn
van de staat, aldus De Mably. Alleen de staat dient deze goederen te verdelen
onder de mensen naar behoefte en noodzaak. De interesses en belangen van de
mens zijn volgens De Mably dan ook irrelevant vergeleken met het gemeen-
schappelijk belang van de staat. Constant keert zich met name tegen dit
standpunt van De Mably ten aanzien van de onderschikking van het individueel
belang en de individuele interesse aan het algemeen belang.276 Volgens
Constant was het doel van De Mably om door middel van de publieke macht
een staatsrechtelijke constructie tot stand te brengen, zoals het geval was in de
klassieke oudheid. Dit doel zou kunnen worden bewerkstelligd indien
de individuele vrijheid van de burger zou opgaan in het algemeen belang van
de rechtsorde.277 Het voorgaande is volgens Constant niet mogelijk in de
moderne wereld, vanwege de verandering van het begrip vrijheid in de moderne
wereld. Door de komst van politieke representatie betekent vrijheid niet – zoals
in de klassieke oudheid het geval was – dat de burger direct betrokken is bij
bijvoorbeeld de politieke besluitvorming in een polis, maar juist dat hij
vertegenwoordigd wordt in het politieke domein en individuele vrijheden
kent, zoals het recht op vrije meningsuiting en vereniging.278 Dit brengt hem
tot de volgende principes:

“L’indépendance individuelle est le premier besoin des modernes: en con-
séquence, il ne faut jamais leur en demander le sacrifice pour établir la liberté
politique. Il s’ensuit qu’aucune des institutions nombreuses et trop vantées
qui, dans les républiques anciennes, gênaient la liberté individuelle, n’est
point admissible dans les temps modernes.”279

De ware vrijheid volgens Constant is dan ook de individuele vrijheid, waarvan
politieke vrijheid de garantie is.280 Daarnaast stelt Constant dat politieke
representatie als invulling van onze politieke vrijheid de burgers meer tijd geeft

276 Constant verwoordt zijn aversie als volgt: “A peine apercevait-il, n’importe chez quel
peuple, une mesure vexatoire, qu’il pensait avoir fait une découverte et qu’il la proposait pour
modèle: il détestait la liberté individuelle comme on déteste un ennemi personnel; et, dès qu’il
rencontrait dans l’histoire une nation qui en était bien complètement privée, n’eût-elle point
de liberté politique, il ne pouvait s’empêcher de l’admirer. II s’extasiait sur les Égyptiens,
parce que, disait-il, tout chez eux était réglé par la loi, jusqu’aux délassements, jusqu’aux
besoins: tout pliait sous l’empire du législateur; tous les moments de la journée étaient remplis
par quelque devoir; l’amour même était sujet à cette intervention respectée, et c’était la loi qui
tour-à-tour ouvrait et fermait la couche nuptiale.”
277 Constant 1819, p. 8.
278 Constant 1819, p. 8.
279 Constant 1819, p. 8.
280 Constant 1819, p. 10.
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voor persoonlijke interesses – zijnde onze ware individuele vrijheid.281 Dan rest
de vraag aan wie individuele (en dus ook politieke) vrijheid dient te worden
toegekend; zoals aan het begin van deze paragraaf gesteld: wie dient de
kwalificatie ‘burger’ te krijgen? In De la liberté des Anciens comparée à celle
des modernes stelt Constant dat de toekenning van politieke vrijheid aan alle
burgers, dus zonder uitzondering, de burgers zal verrijken en op den duur zal
zorgen voor intellectuele gelijkheid onder burgers.282 De vraag wie de status van
burger dient te worden toegekend, beantwoordt Constant in zijn Principes de
politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièr-
ement à la constitution actuelle de la France als volgt, waarbij, naast geboorte in
Frankrijk en het bereiken van een bij de wet te voorziene leeftijd, bezit van
eigendom een voorwaarde is:

“Je ne veux faire aucun tort à la classe laborieuse. Cette classe n’a pas moins
de patriotisme que les autres classes. Elle est prête souvent aux sacrifices les
plus héroïques, et son dévouement est d’autant plus admirable, qu’il n’est
récompensé ni par la fortune, ni par la gloire. Mais autre est, je le pense, le
patriotisme qui donne le courage de mourir pour son pays, autre est celui qui
rend capable de bien connaitre ses interets. Il faut donc une condition de plus
que la naissance sur le territoire et l’age prescrit par la loi. Cette condition,
c’est le loisir indispensable à l’acquisition des lumières, à la rectitude du
jugement. La propriété seule assure ce loisir. La propriété seule rend les
hommes capables de l’exercice de droits politiques. Les propriétaires seules
peuvent être citoyens [cursivering van mij, GK].”283

Bezit van eigendom is gedurende lange tijd een essentiële voorwaarde geweest
in verschillende Europese staten, zoals Frankrijk en Nederland, ter verkrijging
van het staatsburgerschap. Deze stand van zaken heeft op den duur geleid tot een
grote sociale ongelijkheid tussen de individuen in de samenleving. Daar waar
gedurende het ancien régime de mensen van adel de touwtjes in handen hadden,
zwaaiden na de Franse Revolutie met name de financieel welgestelden met de

281 Constant 1819, p, 12: “Que le pouvoir s’y résigne donc; il nous faut de la liberté, et nous
l’aurons; mais comme la liberté qu’il nous faut est différente de celle des anciens, il faut à
cette liberté une autre organisation que celle qui pourrait convenir a la liberté antique; dans
celle-ci, plus l’homme consacrait de temps et de force a l’exercice de ses droits politiques,
plus il se croyait libre; dans l’espèce de liberté dont nous sommes susceptibles, plus l’exercice
de nos droits politiques nous laissera de temps pour nos intérêts privés, plus la liberté nous
sera précieuse. De la vient, Messieurs, la nécessité du système représentatif. Le système
représentatif n’est autre chose qu’une organisation à l’aide de laquelle une nation se décharge
sur quelques individus de ce qu’elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même.”
282 Constant 1819, p. 13: “La liberté politique soumettant à tous les citoyens, sans exception,
l’examen et l’étude de leurs intérêts les plus sacrés, agrandit leur esprit, anoblit leurs pensées,
établit, entre eux tous une sorte d’égalité intellectuelle qui fait la gloire et la puissance d’un
peuple. Aussi, voyez comme une nation grandit à la première institution qui lui rend
l’exercice régulier de la liberté politique.” Hiermee doet in Constants oeuvre de vraag welke
burgers kiesgerechtigd zijn zich niet voor.
283 Constant 1815, p. 367.
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scepter. Bezit van eigendom was immers een randvoorwaarde ter verkrijging
van het staatsburgerschap. Menigeen, in belangrijke mate Karl Marx (1818-
1883), vond dan ook dat de individuele vrijheid zoals hierboven uiteengezet
door Constant een gevaar vormde voor de emancipatie van de mens. Daarover
volgt meer in de volgende subparagraaf.

2.6.2 Emancipatie van mens en burger in de samenleving: het politieke en het
sociale principe

Volgens het liberale denken van Constant dient de interventie van de staat te zijn
beperkt tot een minimum, zo blijkt uit het voorgaande. De individuele vrijheid
van de mens is immers het hoogste goed. Een van de gevolgen van een
gereserveerde en afwezige staat is echter sociale ongelijkheid en verhevigde
klassenstrijd onder mensen, aldus Karl Marx, hetgeen op zijn plek de emanci-
patie van de mens belemmert. Welnu, op welke wijze volgt deze conclusie uit de
door Marx geponeerde premissen?

Karl Marx werd geboren in 1818 in Trier. In het voorwoord dat hij schrijft in Zur
Kritik der politischen Oekonomie verdeelt hij zijn denken in drie verschillende
stadia.284 Het eerste stadium van zijn denken eindigt hij rond het jaar 1844.
Gedurende de eerste periode heeft hij onder andere gestudeerd (rechten,
geschiedenis, literatuur en filosofie) en een proefschrift geschreven over de
natuurfilosofie van Democritus en Epicurus. Vanaf 1844 heeft hij zich met name
geconcentreerd op economie en ontwikkelde hij een eigen opvatting aangaande
geschiedenis, het zogenoemd historisch materialisme. Dit omvat het tweede
stadium. Na het revolutiejaar 1848 heeft hij zich op grond van zijn geschiede-
nisopvatting nogmaals beziggehouden met de economie, hetgeen het derde
stadium aanstipt van zijn denken. In het kader van dit proefschrift is met name
zijn geschrift Zur Judenfrage285 van belang, geschreven tussen het eerste en het
tweede stadium van de ontwikkeling van zijn denken, namelijk in 1843.286

Vanuit een bepaalde visie van de mens wordt in dit geschrift kritiek geuit op in
het bijzonder de burgerlijke maatschappij waar de nodige nadruk ligt op
individuele vrijheid – zoals hiervoor gepleit door Constant. De visie van de
mens die Marx hanteert is één als Gattungwesen, het zogenoemde species-
wezen. Dat houdt volgens Marx in dat de gemeenschap, en de relatie tussen
mensen onderling, het wezen karakteriseert van de mens. Volgens deze
opvatting is deze individuele mens altruïstisch ingesteld. De opvatting van de

284 A.W.W. Rieter e.a., Hadden zij gedacht. Uit de geschiedenis van het denken over recht,
Berkel-Enschot 1988, p. 411.
285 K. Marx, Zur Judenfrage, in: Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Berlin: Dietz Verlag
1976 (oorspronkelijke uitgave 1844), p. 347-377.
286 Rieter e.a. 1988, p. 411.

HOOFDSTUK II

78



mens als een altruïst is tevens te achterhalen bij de hiervoor behandelde De
Mably. De Mably was de mening toegedaan dat de mens in gemeenschap dient
te leven, zonder nadruk op individueel belang. Deze mening was ook Marx
toegedaan. Een mens kan volgens Marx niet volwaardig mens zijn als hij in een
volkomen isolement verkeert. De mens heeft de mens nodig, in verschillende
(morele en economische) opzichten.287 Indien deze innerlijke dwang van de
mens naar zijn medemens wordt getemperd, dan redt men het niet, of men
verwildert.288

De burgerlijke maatschappij waar het Gattungwesen zich bevindt en dient te
leven zorgt er echter volgens Marx voor – en hier wordt het problematisch voor
hem – dat mensen onderling zich gedragen als allesbehalve een altruïst.289

Vanwege de nadruk volgens het liberale denken op de individuele vrijheid en het
persoonlijke belang van de burger zijn de belangen onder mensen tegengesteld.
Hierdoor past volgens Marx de burgerlijke maatschappij ‘op de mens ene
reductie toe’.290 Zodoende maakt de burgerlijke maatschappij de mens ‘kleiner
en benepener dan hij is’.291 Daar waar de ware mens zich intrinsiek verbonden
voelt met zijn medemens, wordt hij door de burgerlijke maatschappij verwijderd
van hem. In de burgerlijke maatschappij is de mens dan ook volgens Marx een
egoïstisch individu, zelfzuchtig en op zichzelf en zijn privébelangen gericht. Een
vergelijkbare reductie wordt niet alleen toegepast door de burgerlijke maat-
schappij, maar tevens door de staat. De reductie die de staat toepast op de mens
is dat de staat bepaalde mensen een juridische status toekent. Deze juridische
status, burgerschap, wordt door Marx gezien als een ‘politieke leeuwenhuid’.292

Zowel aan de mens als burger worden bepaalde rechten toegekend. De
burgerlijke maatschappij kent rechten toe aan de mens en de staat kent rechten

287 Rieter e.a. 1988, p. 412.
288 Rieter e.a. 1988, p. 412.
289 Deze burgerlijke maatschappij kwalificeert Marx in de sfeer van egoïsme en van bellum
omnium contra omnes (‘oorlog van allen tegen allen’). Marx 1844, p. 356.
290 Rieter e.a. 1988, p. 413.
291 Rieter e.a. 1988, p. 413.
292 Marx 1844, p. 355: “Der Konflikt, in welchem sich der Mensch als Bekenner einer
besondern Religion mit seinem Staatsbürgertum, mit den andern Menschen als Gliedern des
Gemeinwesens befindet, reduziert sich auf die weltliche Spaltung zwischen dem politischen
Staat und der bürgerlichen Gesellschaft. Für den Menschen als bourgeois ist das «Leben im
Staate nur Schein oder eine momentane Ausnahme gegen das Wesen und die Regel».
Allerdings bleibt der bourgeois, wie der Jude, nur sophistisch im Staatsleben, wie der citoyen
nur sophistisch Jude oder bourgeois bleibt; aber diese Sophistik ist nicht persönlich. Sie ist
Sophistik des politischen Staates selbst. Die Differenz zwischen dem religiösen Menschen
und dem Staatsbürger ist die Differenz zwischen dem Kaufmann und dem Staatsbürger,
zwischen dem Taglöhner und dem Staatsbürger, zwischen dem Grundbesitzer und dem
Staatsbürger, zwischen dem lebendigen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch,
in dem sich der religiöse Mensch mit dem politischen Menschen befindet, ist derselbe
Widerspruch, in welchem sich der bourgeois mit dem citoyen, in welchem sich Mitglied der
bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut befindet.”
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toe aan de burger. In Zur Judenfrage wordt ingegaan op het verschil tussen de
rechten die de mens heeft en de rechten die de burger heeft aan de hand van de
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Waar de burger met
name politiek geëmancipeerd is en vertegenwoordigd wordt in de staat, wordt
door Marx een beroep gedaan op art. 2 van de Déclaration met betrekking tot de
rechten die de mens (dus niet-burger) heeft. De tweede volzin van deze bepaling
luidt: “Ces droits [rechten van de mens, GK] sont la liberté, la propriété, la
sûreté, et la résistance à l’oppression.” Marx doorloopt stapsgewijs de betekenis
van deze ‘mensenrechten’.293 Een van de conclusies die kan worden getrokken
uit Marx’ onderscheid is dat de burger, in tegenstelling tot de mens, politiek
gerepresenteerd wordt binnen de staat. Marx trekt het voorgaande door en stelt
dat de burger tot dienaar van de egoïstische mens wordt verklaard, met als
gevolg dat ‘nicht der Mensch als citoyen, sondern der Mensch als bourgeois für
den eigentlichen und wahren Menschen genommen wird’.294 Vanwege de
voorwaarde van bezit van eigendom ter verkrijging van burgerschap, promo-
veert juist de bourgeoisie en niet de burger tot de ware mens. Ten onrechte,
volgens Marx, omdat het voorgaande sociale ongelijkheid met zich brengt.
Sociale ongelijkheid belemmert op zijn beurt de emancipatie, aldus Marx.
Daarnaast stelt Marx dat politieke emancipatie van de burger niet de absolute
vorm van menselijke emancipatie is.295 Sterker nog, politieke emancipatie is
volgens Marx een reductie van de mens, enerzijds tot lid van de burgerlijke
maatschappij als een ‘onafhankelijk en egoïstisch individu’ en anderzijds tot
burger.296 De vraag rijst wanneer de menselijke emancipatie dan wel voltooid is.
Deze vraag wordt als volgt beantwoord door Marx, waarbij de nadruk komt te
liggen op een collectieve toetreding van alle mensen – en niet alleen burgers –
tot vrijheid:

“Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in
sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen
Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen,

293 Marx 1844.
294 Marx 1844, p. 366.
295 Marx 1844, p. 361: “Wir sagen also nicht mit Bauer den Juden: Ihr könnt nicht politisch
emanzipiert werden, ohne euch radikal vom Judentum zu emanzipieren. Wir sagen ihnen
vielmehr: Weil ihr politisch emanzipiert werden könnt, ohne euch vollständig und
widerspruchslos vom Judentum loszusagen, darum ist die politische Emanzipation selbst
nicht die menschliche Emanzipation. Wenn ihr Juden politisch emanzipiert werden wollt,
ohne euch selbst menschlich zu emanzipieren, so liegt die Halbheit und der Widerspruch nicht
nur in euch, sie liegt, in dem Wesen und der Kategorie der politischen Emanzipation, Wenn
ihr in dieser Kategorie befangen seid, so teilt ihr eine allgemeine Befangenheit. Wie der Staat
evangelisiert, wenn er, obschon Staat, sich christlich zu dem Juden verhält, so politisiert der
Jude, wenn er, obschon Jude, Staatsbürgerrechte verlangt.” Augustinus bespreekt een
vergelijkbare problematiek, maar dan in de rechtsverhouding tussen de chrsiten en de aardse
rechtsorde. Zie daarover paragraaf 2.3.2 (‘Verzoening van Augustinus’ Stad van God en Stad
der Wereld: de innige relatie van de christen-burger met zijn aardse rechtsorde’).
296 Marx 1844, p. 370.
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Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine «forces propres»
(eigene Kräfte) als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und
daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen
Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation
vollbracht.”297

De nadruk die Constant legt op individuele vrijheid vormt derhalve een
belemmering van het ideaal van Marx. Hoe meer de handelingen van individuen
worden voortbewogen op grond van persoonlijke interesses, hoe groter de
belangentegenstellingen van deze individuen. Bij het hierboven genoemde citaat
grijpt Marx terug op een passage uit Rousseaus Du Contrat social (Livre II,
Chapitre VII) waarbij de mens de eigen krachten (forces propres) zou moeten
ontnemen teneinde een volk een staatsinrichting te geven.298 Ieder individu zou
dan deel moeten uitmaken van het grotere geheel. Hiervoor is volgens Rousseau
een verandering van de menselijke natuur noodzakelijk. Marx stelt gelijk met
Rousseau dat de mensen hun krachten dienen te erkennen als maatschappelijke
krachten en zich dusdanig moeten gaan organiseren.299 Anders dan Rousseau is
Marx echter de mening toegedaan dat het niet noodzakelijk is om de menselijke
natuur daarvoor te laten veranderen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de in
paragraaf 2.6.1 (‘De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de
individuele vrijheid’) beschreven verandering van het mensbeeld. Waar ten tijde
van Rousseau met name werd teruggegrepen op het grimmige mensbeeld van
Hobbes, of varianten daarop die enigszins milder waren, vond Marx dat de mens
intrinsiek altruïstisch was ingesteld. Om die reden hoefde er geen verandering in
de menselijke natuur plaats te vinden. Wat er wel diende te gebeuren is dat
zowel de burgerlijke maatschappij als de staat dient te veranderen, en sociaal
vriendelijker dient te worden; menigeen spreekt in dit kader van ‘de verandering
van het politieke door het sociale principe’.300 De staat en de burgerlijke
maatschappij dienen niet de plek te zijn waar alleen de algemene wil wordt
gevormd, maar tevens waar sociale rechten worden gegarandeerd.301 Onder
meer deze gedachtegang heeft ervoor gezorgd dat de verzorgingsstaat in de late
negentiende eeuw zijn intrede deed.

Zoals uiteengezet aan het begin van deze paragraaf deden verschillende vragen
zich voor na de Franse Revolutie ten aanzien van burgerschap, zoals wie
‘burgers’ zijn en hoe zij politiek moeten worden gepresenteerd. Met het oog
op het voorgaande kan worden gesteld dat bij de implementatie van de idealen
achter de Franse Revolutie ten minste twee componenten zijn toegevoegd aan
het burgerschapsbegrip. Ten eerste is vanwege het opkomend liberale denken de

297 Marx 1844, p. 370.
298 Rousseau 1762, Livre II, Chapitre VII.
299 Rieter e.a. 1988, p. 415.
300 Rieter e.a. 1988, p. 416.
301 Magnette 2005, p. 163.
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nodige nadruk komen te liggen op de individuele vrijheid van de burger. Deze
individuele vrijheid – volgens Constant de ware vrijheid – omvat meer dan
alleen politieke representatie, namelijk andere politieke rechten zoals het recht
op vrije meningsuiting en vereniging. Vanwege de toevoeging van de tweede
component, namelijk politieke representatie, hebben burgers meer tijd en ruimte
om zich te ontplooien en zich te focussen op persoonlijke belangen en
interesses. De Mably en Marx zijn een andere mening toegedaan als het komt
op de nadruk op individuele vrijheid en persoonlijke interesses. Beiden zijn
ervan overtuigd dat de menselijke natuur zich kenmerkt door het altruïsme, met
als gevolg dat de persoonlijke belangen en interesses van een individu niet
doorslaggevend zijn. Marx trekt, vanwege de ingetreden sociale ongelijkheid
onder burgers als gevolg van de nodige nadruk op individuele vrijheid, het
voorgaande door en stelt dat menselijke emancipatie niet louter bestaat uit
politieke emancipatie. Sociale rechten, onderdeel van de menselijke emancipa-
tie, dienen tevens deel uit te maken van het burgerschapsbegrip, aldus Marx.

Gezien het voorgaande is het aannemelijk te stellen dat vanuit het perspectief
van het vrije mandaat Marx in zekere zin in lijn staat met Mably en Rousseau. In
beginsel stelt Marx dat de participatie van de burger in de rechtsorde van de staat
er een moet zijn zoals in de klassieke oudheid, dus zonder vrij mandaat. Deze
visie wordt in de twintigste eeuw voortgezet door Lenin. Een vrijheidsbegrip, en
dus ook een burgerschapsbegrip, met vrij mandaat verdraagt zich niet met het
type politieke representatie waar Marx voor staat.

2.7 Besluit

Wederkerige rechtsverhouding
In dit hoofdstuk is beoogd enkele wezenlijke kenmerken van het begrip
burgerschap bloot te leggen. Deze exercitie heeft doen blijken dat burgerschap
is ontstaan in de zevende eeuw v.Chr. als een instrument om bepaalde
individuen in de samenleving te belonen voor bijvoorbeeld hun politieke,
militaire dan wel economische weldaden en inzet. Een juridische status
– politeia – werd deze mensen toegekend om hen te onderscheiden van de
‘rest’. Dit beloningsaspect illustreert dat burgerschap een uitsluitende werking
heeft. Het brengt onderscheid teweeg tussen de ingezetenen van een bepaalde
rechtsorde. Het beloningsaspect werd gegoten in een wederkerige rechtsver-
houding tussen de burger en de rechtsorde. Wederkerig, omdat de burger in ruil
voor de actieve bijdrage en inzet bescherming, rechten en privileges kon krijgen
van de rechtsorde.

Klassieke oudheid
In de klassieke oudheid varieerden de rechten en privileges van het verkopen
van koopwaar op de markt tot het huwen van andere burgers. De specifieke
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invulling van wat wordt verstaan onder ‘wederkerig’ is door de jaren heen
onderhevig geweest aan verandering. Zoals blijkt uit het onderzoek naar het
Atheense en Spartaanse burgerschap verschilde het accent dat beide burger-
schappen typeerde. Daar waar in het Atheense burgerschap de nadruk werd
gelegd op het betalen van belastingen en de verplichte opkomst bij juryrecht-
spraak, werd de nadruk in het Spartaanse burgerschap gelegd op de heroïsche en
militaire handelingen van de burger. Niettemin is het wederkerige karakter van
de rechtsverhouding die burgerschap veronderstelt overeind gebleven.

Theoretisering en christelijk-theoretische transcendentie
De wederkerige rechtsverhouding is voor zover te overzien voor het eerst
getheoretiseerd door Aristoteles in zijn Politica. Aristoteles definieert de burger
theoretisch als degene ‘die aan de regering kan of mag deelnemen en gerech-
telijke en bestuurlijke beslissingen [kan] nemen’.302 Voor de jaren van de
Renaissance raakt het begrip burgerschap echter vanwege omstandigheden op
de achtergrond. In dit verband is aandacht besteed aan christelijk-theologische
literatuur aangaande burgerschap, onder meer van de hand van de heilige
Johannes Chrysostomos en Augustinus. Het christendom kenmerkt zich door
een eigen christelijk burgerschap. Iedere christen is burger van Gods Koninkrijk.
In dit opzicht overstijgt het christelijk burgerschap het aards burgerschap. Een
Fransman, een Engelsman en een Nederlander kunnen allen het christelijk
burgerschap bezitten.303 De loyaliteit waar het Spartaanse, Atheense en Ro-
meinse burgerschap van uitgaan, jegens de aardse rechtsorde, wordt binnen de
christelijk-theologische literatuur verschoven naar loyaliteit jegens God en zijn
Koninkrijk. De vraag rijst welke rechtsverhouding een christen dan dient te
hebben tot zijn aardse rechtsorde. Een antwoord op deze vraag kan worden
gevonden in Augustinus’ De civitate Dei. Hierin stelt de kerkvader dat de
christen tevens een innige rechtsverhouding dient te hebben tot zijn aardse
rechtsorde omdat alle macht (ook in de Stad der Wereld) is afgedaald van God.
Om deze reden is de christen tevens gehoorzaamheid verschuldigd aan zijn
aardse rechtsorde. De praktijk pakte echter anders uit. Hoezeer Augustinus een
voorstander was van een innige rechtsverhouding tussen de christen en zijn
aardse rechtsorde, het (aardse) burgerschapsbegrip raakte niettemin op de
achtergrond gedurende de Middeleeuwen door onder andere de opkomst van
het feodale stelsel.

302 Aristoteles, Politica, Historische Uitgeverij: Groningen, p. 108.
303 Zie hierover bijvoorbeeld St. Gregory of Narek, Book of Lamentations (vertaling van:
Մատեան ողբերգութեան), Surb Etchmiadzin 2016, gebed 93.12 (gecompileerd in 1001-2,
vertaling van prof. dr. M. Papazian): “This holy oil of wondrous, blessed light, / Unites both
Jew and savage, / Indian and barbarian, Scythian and Greek, / Hostile brute and fearsome
dog-headed giant, / Noble lord and slave born to servitude, / Making of them all Christians
[…].” Ook het Europees Unieburgerschap overstijgt het staatsburgerschap van de lidstaat. Zie
daarover meer in Hoofdstuk V van dit proefschrift.
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Renaissance en Middeleeuwen
Het waren de humanisten in de jaren van de (vroege) Renaissance die door
middel van het herontdekken van literatuur uit de klassieke oudheid aandacht
vestigden op de wederkerige rechtsverhouding tussen burger en aardse rechts-
orde. De herontdekking van literatuur uit de klassieke oudheid bracht met zich
dat vooraanstaande auteurs uit de Renaissance, zoals Marsilius van Padua,
Bartolus van Saxoferrato en Baldus van Ubaldis, aandacht besteedden aan
burgerschap, in het bijzonder aan de (destijds herontdekte) theoretische definitie
van de burger van Aristoteles. Marsilius van Padua is voor zover te overzien de
eerste auteur die stelt dat burgers, die samen de wetgevende macht vormen en
dus wetgeving uitvaardigen, ook personen konden kiezen die namens hen
wetgeving zouden kunnen uitvaardigen. Waar Marsilius enigszins voorzichtig
stelt dat burgers ervoor kunnen kiezen om politiek gerepresenteerd te worden,
breken Bartolus en Baldus definitief met de Aristotelische theoretische benade-
ring van de burger als degene die direct meedoet aan het bestuur van de
rechtsorde. Bartolus stelt dat burgerschap een rechtsverhouding behelst tussen
de burger en zijn rechtsorde waarbij ongewis is of volgens hem burgers ook
actief dienen te zijn in de rechtsorde. Baldus benadrukt in zijn beschouwingen
wel dat burgers geen actieve houding hoeven te hebben in de rechtsorde van de
desbetreffende samenleving. Deze benadering wordt in de late Middeleeuwen,
in enigszins andere opzet, voortgezet door Guicciardini en Machiavelli: de
activiteit van de burger op politiek terrein wordt gegoten in de vorm van het
uitoefenen van het kiesrecht voor de eigen representanten. Politieke represen-
tatie wordt een relevant thema in de jaren na de Middeleeuwen. Bodin,
bijvoorbeeld, stelt dat er een burgerschapsinstituut dient te komen waar de wil
van de burgers kenbaar kan worden gemaakt. Hoewel hij niet specifiek ingaat op
de vorm van een dergelijk burgerschapsinstituut, wordt alsnog gesteld dat
burgerschap een wederkerige rechtsverhouding is tussen de burger en zijn
rechtsorde, waarbij de nadruk met name ligt op vrijheid en bescherming van
de burger. Voor Hobbes, die het mens- en samenlevingsbeeld karakteriseert als
zelfzuchtig en verstoord, lijkt burgerschap met name onderworpenheid aan het
soevereine gezag te impliceren. Dit wordt gedeeld door meer tijdgenoten van
Hobbes, zoals Pufendorf.

De Franse Revolutie: politieke representatie met vrij mandaat
Het is de Engelsman Locke die burgerschap niet zozeer definieert als onder-
worpenheid aan het soevereine gezag waar het recht zijn oorsprong vindt, maar
juist als bezit van het recht. Het zijn immers de burgers zelf die het recht
goedkeuren en zodoende bezitter van het recht worden. Hiermee lijkt het
soevereiniteitsbegrip te worden verzoend met het burgerschapsbegrip. Rousseau
trekt deze gedachte door naar territoriaal omvangrijke staten. Politieke repre-
sentatie is een noodzakelijk kwaad voor territoriaal omvangrijke staten, aldus
Rousseau. De toevoeging van politieke representatie aan het burgerschapsbegrip
omvat een breuk met het begrip in zijn oorspronkelijke vorm. In zijn oorspron-
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kelijke vorm is de burger politiek gezien per definitie direct van aard, de
toevoeging van politieke representatie brengt hier verandering in – zoals gesteld
door Constant. De burger wordt politiek vertegenwoordigd en hoeft in beginsel
alleen direct een beslissing te nemen bij de keuze van zijn politieke representant.
De Condorcet voegt hieraan toe dat burgers een gelijk kiesrecht dienen te
hebben, hetgeen gelijke invloed in het bestuur met zich brengt. Na de jaren van
de Franse Revolutie wordt in het burgerschapsdenken de aandacht gevestigd op
enerzijds de individuele vrijheid van de burger door middel van verschillende
politieke rechten en anderzijds de emancipatie van de mens, waarbij de nadruk
wordt gelegd op sociale rechten.

Wezenlijke karakteristieken
Met het voorgaande in het achterhoofd zijn de volgende wezenlijke kenmerken
te destilleren uit het burgerschapsbegrip. Als eerste gaat het begrip uit van een
wederkerige rechtsverhouding tussen burger en rechtsorde. Sinds de Franse
Revolutie wordt deze wederkerige rechtsverhouding ingevuld aan de hand van
politieke representatie van de burgers. Burgerschap brengt derhalve politieke
representatie met zich van de burger in de rechtsorde van de desbetreffende
entiteit. Dit heeft tot gevolg dat de burger bij het kiesrecht voor de eigen
politieke representant direct zeggenschap heeft. Daarbij is van belang dat de
burger gelijk kiesrecht heeft en dus ook gelijke invloed kan uitoefenen op het
bestuur. Relevant in dit kader is dat het mandaat van de politieke representant
niet gebonden is, maar vrij. Vervolgens dienen de individuele vrijheden van de
burger, in de vorm van (politieke) rechten, te worden gerespecteerd door de
rechtsorde van de desbetreffende entiteit. Tot slot is van belang dat het begrip
burgerschap sinds de negentiende eeuw niet alleen politieke rechten, maar
tevens emancipatie door middel van het garanderen van sociale rechten met zich
brengt.

Vervolg
De hierop volgende hoofdstukken staan in het teken van de burger overzee. De
rechtsverhouding die de burger heeft tot de rechtsorde van de Europese Unie en
het Koninkrijk der Nederlanden zal worden gekwalificeerd teneinde de beteke-
nis van de toepassing van het Europees Unieburgerschap in de overzeese
gebieden van het Koninkrijk te analyseren en het burgerschap van het Konink-
rijk vanuit een conceptueel-theoretisch perspectief te duiden. Een rechtsverge-
lijkende studie naar de rechtsverhouding tussen de Franse burger overzee en de
Republiek zal daarbij niet ontbreken. Bij deze analyse zal louter het politieke
karakter van de burger en de desbetreffende rechtsorde worden beschouwd. Niet
zal worden ingegaan op de emancipatoire (en dus sociaalrechtelijke) positie van
de overzeese burger. Dit wil niet zeggen dat een onderzoek naar de koppeling
tussen burgerschap en sociale rechten in het Koninkrijk der Nederlanden niet de
moeite waard is. In het kader van dit proefschrift staat echter onder meer de
koppeling van burgerschap aan politieke representatie met vrij mandaat centraal.
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Zoals hiervoor werd gesteld, is de weg die Rousseau, Mably en later Marx
bewandelen ten aanzien van burgerschap een valide manier om naar de Franse
Revolutie te kijken. Niettemin leidt deze interpretatie niet tot de fundamentele
koppeling van burgerschap aan politieke representatie met vrij mandaat. De
benadering van (met name) Marx is dan ook een aberratie van de ontwikke-
lingslijn die is geschetst voor het burgerschapsbegrip volgens dit proefschrift.
Het burgerschapsbegrip zoals beschreven in deze studie is er een waarbij is
gepoogd om de spanning op te heffen tussen aan de ene kant politieke
participatie en aan de andere kant individuele vrijheid van de burger om een
eigen leven in te richten. De notie die deze combinatie mogelijk maakt, heeft
door de Franse Revolutie handen en voeten gekregen: namelijk politieke
representatie. Politieke representatie is een middel dat de combinatie van
politieke participatie en individuele vrijheid mogelijk maakt. Omdat politieke
representatie met vrij mandaat niet de weg is van Rousseau, Mably en Marx,
althans niet op de manier waardoor het zinvol bijdraagt aan deze combinatie, is
het verder niet de weg die zal worden bewandeld in deze studie.
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Hoofdstuk III
De genealogie van de LGO: ontstaan en strekking

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het burgerschapsbegrip aan een analyse onderworpen.
Daarbij is naar voren gekomen dat burgerschap ertoe strekt de rechtsverhouding
te reguleren tussen de burger en de rechtsorde waarvan de burger deel uitmaakt.
De kenmerken die het wezen uitmaken van burgerschap zijn in dat hoofdstuk
besproken. Deze betreffen onder meer een verhouding van wederkerigheid
tussen de burger en zijn rechtsorde, met rechten en plichten over en weer. Sinds
de Franse Revolutie ligt in deze rechtsbetrekking besloten dat de burger politiek
wordt gerepresenteerd in het vertegenwoordigende wetgevende orgaan van de
desbetreffende rechtsorde.

Een antwoord op de centrale vragen in dit onderzoek zoals deze zijn geformuleerd in
Hoofdstuk I, vergt een bestudering van het fenomeen ‘Landen en Gebieden
Overzee’ (hierna: LGO). De werking van het Unieburgerschap op de LGO wordt
immers aangewend teneinde de vormgeving van het Nederlanderschap te duiden.
Hoofdstukken III en IV staan in het teken van de LGO. De overzeese gebiedsdelen
van de lidstaten die naar Unierecht een LGO-status hebben, hebben een omvang-
rijke geschiedenis met het moederland. De aanvang daarvan valt grof genomen eind
vijftiende eeuw. De staatkundige geschiedenis van Europese staten in de West werd
ingeluid met de Portugese en Spaanse ontdekkingsreizen in de vijftiende eeuw naar
Azië. Hoewel het motief van beide mogendheden om zich te verplaatsen naar het
Oosten gelijk was, namelijk het vinden van goud, edelstenen, specerijen en andere
rijkdommen, verschilde de gekozen zeeroute. Waar de Portugezen langs de kust van
het Afrikaanse continent toegang hoopten te krijgen tot de lucratieve specerijen-
handel in het Oosten, rijpte bij de Italiaanse koopman en handelsreiziger Christoffel
Columbus, die handelde onder de Spaanse vlag, het plan om Indië te verkennen via
een korte zeeweg in westwaartse richting. Aldus ontdekten en veroverden de
Spaanse conquistadores tijdens hun eerste ontdekkingsreis van 1492 tot 1493
enkele eilanden in de West, zoals San Salvador en Cuba. Deze veroveringen
brachten andere potentiële koloniale mogendheden, onder andere Frankrijk en de
Republiek der Verenigde Nederlanden, op nieuwe ideeën. De overzeese bezittingen
in de West zouden een nieuwe bron vormen om de lege schatkist te vullen en
daarmee de prijzige oorlogen in Europa te financieren.



Zodoende ontwikkelden de genoemde staten binnen de kaders van de toenma-
lige internationale politiek strategieën om zoveel mogelijk oorlogsbuit te
veroveren op vooral de Spanjaarden teneinde een winstgevende handel tot
stand te brengen. Het tot stand brengen van privaatrechtelijke organen met
publiekrechtelijke bevoegdheden die zouden zijn belast met het monopolie voor
kolonisatie en handel, zoals de Nederlandse West-Indische Compagnie (WIC)
en de Franse Compagnie des Isles d’Amérique, was vervolgens een logische stap
daartoe. De Fransen installeerden zich in 1604 in Guyana, en later in Guade-
loupe en Martinique.1 De Nederlanders zetten voor het eerst in 1613 voet aan
wal in Suriname en in 1634 werd het eiland Curaçao op de Spanjaarden
veroverd.2 Met het oog op onder andere een economische, religieuze en
cultuurpolitieke expansie lukte het deze compagnieën om de veroverde over-
zeese gebieden te besturen. Enkele van de overzeese gebiedsdelen die gedurende
de ontdekkingsreizen van de vijftiende eeuw en verder zijn gekoloniseerd,
onderhouden sindsdien op enigerlei wijze een band met het moederland. Zo
maken de Franse Antillen (onder andere Martinique en Guadeloupe) thans
integraal deel uit van de Franse Republiek en zijn Aruba, Curaçao, Sint Maarten,
Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden,
hetzij als afzonderlijk land, hetzij als openbaar lichaam dat deel uitmaakt van het
staatsbestel van het land Nederland.3

Toen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een zestal Europese staten naar
eenwording bewoog door middel van harmonisatie met betrekking tot de producten
kolen en staal, oefenden vier van de zes staten, te weten de Franse Republiek, het
Koninkrijk België, de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden,
gezag uit over verscheidene territoria in de Cariben, Afrika en/of het Oosten die
gedurende de hiervoor beknopt omschreven ontdekkingsreizen waren veroverd.
Aanvankelijk werd besloten om de overzeese territoria van deze vier staten niet te
betrekken bij het integratieproject voor wat betreft kolen en staal.4 De territoriale

1 J.Y. Faberon, J. Ziller, Droit des collectivités d’outre-mer, Paris: LGDJ 2007, p. 15.
2 H.B. vanAller,Van kolonie tot koninkrijksdeel. De staatkundige geschiedenis van de Nederlandse
Antillen en Aruba (van 1634 tot 1994), Groningen: Wolters-Noordhoff bv 1994, p. 56.
3 Zie over de ontwikkeling die de overzeese gebieden van Frankrijk en de Nederlanden
hebben gehad in het constitutionele bestel van deze staten respectievelijk de Hoofdstukken VI
en VII.
4 Art. 79 EKGS-Verdrag. Er bestaat onenigheid over de vraag waarom de Franse overzeese
departementen, de zogenoemde Départements d’outre-mer (DOM), werden uitgesloten van
het EGKS-Verdrag. De DOM, geïnstalleerd in 1946, waren overzeese gebieden waar het
commune Franse recht in beginsel integraal van toepassing was. Over deze rechtsfiguur volgt
later meer. Volgens Faberon en Ziller dient de reden voor de uitsluiting van het EGKS-
Verdrag te worden gezocht in de schaarse aanwezigheid van kolen en staal op deze Franse
overzeese departementen. Faberon, Ziller 2007, p. 113. Custos voert echter aan dat de
toepassing van het EGKS-Verdrag zich beperkte tot de Franse metropool, omdat de
toepassing van dit Verdrag op de Franse DOM volgens de Fransen wellicht zou leiden tot
de ondermijning van het Franse gezag in deze departementen ten behoeve van de Hoge
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werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (EGKS-Verdrag) was uitdrukkelijk beperkt tot de grondgebieden van
de Hoge Verdragsluitende Partijen in Europa.5 Deze situatie veranderde vijf jaar
later, in 1957, bij de ondertekening van het Verdrag tot de oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap (EEG-Verdrag). Hierin werd verankerd dat
het EEG-Verdrag in beginsel van toepassing was op de verdragsluitende partijen.6

Een bijzonder aspect van dit Verdrag was dat het tevens voorzag in verschillende
statussen waar de overzeese gebieden van de vier lidstaten voor konden opteren. Het
overzees gemeenschapsrecht was hiermee geboren.7

Aanvankelijk werd in dit overzees Gemeenschapsrecht een onderscheid gemaakt
tussen drie verschillende regelingen die de rechtsbetrekkingen tussen de
Europese Economische Gemeenschap enerzijds en het overzees gebied ander-

Autoriteit van de EGKS. De Hoge Autoriteit, bestaande uit negen leden en benoemd voor een
periode van zes jaar, was ingevolge art. 8 EGKS-Verdrag belast met de verwezenlijking van
de doelstellingen van de EGKS. Zie: D. Custos, ‘Implications of the European Integration for
the Overseas’, in: D. Kochenov (red.), EU Law of the Overseas. Outermost Regions,
Associated Overseas Countries and Territories, Territories Sui Generis, Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International 2011; ‘Débats, Assemblée Nationale, Communauté euro-
péene de défense: Suite de la discussion du projet de loi, Debats du 29 Aug. 1954 (1ère
séance), Intervention du député M. Sourou-Migan Apithi, JORF, 30 Jul. 1954, 4416-4429’.
5 Wel moesten de zes verdragsluitende partijen bij het EGKS-Verdrag uit kracht van art. 79
lid 2 ‘preferenties, die zij voor kolen en staal in de aan haar rechtsmacht onderworpen
gebiedsdelen buiten Europa, […], mede [toekennen] aan de andere deelnemende Staten’.
6 Art. 227 lid 1 EEG-Verdrag. Merkwaardig is dat in dit artikellid niet wordt gerefereerd aan
‘het territorium’ van de lidstaten. Verwezen wordt alleen naar de namen van de lidstaten die
partij zijn bij het EEG-Verdrag.
7 Op grond van art. 198, eerste alinea, Euratom-Verdrag: “Voor zover in het Verdrag niet
anders is bepaald, zijn de bepalingen van dit Verdrag van toepassing op de Europese
grondgebieden van de lidstaten en op de niet-Europese grondgebieden welke onder hun
rechtsmacht vallen.” Het Koninkrijk der Nederlanden heeft in het Protocol betreffende de
toepassing van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
op de niet-Europese delen van het Koninkrijk der Nederlanden, vastgesteld: “DE HOGE
VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN,
VERLANGENDE, op het ogenblik van ondertekening van het Verdrag waarbij zij tezamen de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie oprichten, de draagwijdte der bepalingen van artikel
198 van dat Verdrag ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden nader te omschrijven,
HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen, die aan dat
Verdrag zijn gehecht:
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden is, wegens de grondwettelijke structuur van het
Koninkrijk zoals deze volgt uit het Statuut van 29 december 1954, gerechtigd, in afwijking van
artikel 198, het Verdrag hetzij voor het Koninkrijk der Nederlanden in zijn geheel, hetzij voor het
Rijk in Europa en voor Nederlands Nieuw-Guinea te bekrachtigen. Indien de bekrachtiging
beperkt zou zijn tot het Rijk in Europa en tot Nederlands Nieuw-Guinea, zal de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden te allen tijde, door kennisgeving aan de Regering van de Italiaanse
Republiek, bij wie de akten van bekrachtiging worden nedergelegd, kunnen verklaren dat dat
Verdrag eveneens van toepassing is hetzij op Suriname, hetzij op de Nederlandse Antillen, hetzij
op Suriname en de Nederlandse Antillen.”

DE GENEALOGIE VAN DE LGO: ONTSTAAN EN STREKKING

89



zijds regelden: Ultraperifere Gebieden (UPG), waar het Gemeenschapsrecht in
beginsel grotendeels van toepassing was,8 Landen en Gebieden Overzee (LGO),
waar het Gemeenschapsrecht in beginsel grotendeels niet van toepassing was9

en tot slot Europese grondgebieden ‘welker buitenlandse betrekkingen door een
Lid-Staat worden behartigd’.10 Deze laatste regeling, waar thans alleen Gibral-
tar11 onder valt, is in feite overgenomen van het toenmalige art. 79, tweede
volzin, EGKS-Verdrag.12 Bij het ondertekenen van het EGKS-Verdrag was
namelijk nog niet duidelijk of het de Bondsrepubliek Duitsland of de Franse
Republiek was die verantwoordelijk was voor het Saargebied. In de briefwisse-
ling tussen de Duitse en de Franse regering betreffende het Saargebied, die is
gehecht aan het EKGS-Verdrag, is te lezen dat beide partijen eenstemmig zijn
over de omstandigheid dat het EGKS-Verdrag niet vooruitloopt op de uiteinde-
lijke status van het Saargebied. De bepaling van de uiteindelijke status van het
Saargebied komt volgens de briefwisseling toe aan een Vredesverdrag of een
ander verdrag dat daarvoor in de plaats zal treden. Dit Verdrag is op 1 janu-
ari 1957 ondertekend door Duitsland en Frankrijk, waarbij werd overeengeko-
men het Saargebied tot Duits grondgebied te maken.13

Het hierna volgende bevat een schets van de ontstaansgeschiedenis van het
overzees Gemeenschapsrecht en een analyse van de strekking van zijn belang-
rijkste smaken: de UPG- en de LGO-status.14 Aangezien dit proefschrift zich
onder meer richt op de beantwoording van de vraag wat de betekenis is van de
gelding van het Unieburgerschap op de LGO voor de inkleuring van het
Nederlanderschap, zal de focus bij de behandeling van de overzeese regelingen
in de Europese Unie voornamelijk liggen op de LGO-status. Vanwege de
omstandigheid dat – zoals hierna zal blijken – het onderscheid aangaande de

8 Art. 227 lid 1 EEG-Verdrag.
9 Art. 227 lid 3 EEG-Verdrag.
10 Art. 227 lid 4 EEG-Verdrag.
11 Over het kiesrecht van zogenoemde Qualifying Commonwealth Citizens in Gibraltar voor
de leden van het Europees Parlement, zie paragraaf 5.3.2 (‘De tienerjaren van het Uniebur-
gerschap: naar autonomie en zelfstandigheid’) van Hoofdstuk V en verder.
12 Art. 79, tweede volzin, EGKS-Verdrag luidt: “Het [Dit Verdrag] is eveneens van toepassing
op de grondgebieden in Europa waarvoor een ondertekenende Staat de buitenlandse
betrekkingen behartigt; met betrekking tot het Saargebied is een briefwisseling tussen de
Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van de Franse Republiek aan dit
Verdrag toegevoegd.”
13 Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes vom 23 Juni 1956/Traité sur la Sarre du
29 octobre 1956. In overweging nemend dat het Verdrag inzake het Saargebied is ondertekend
in januari 1957 en dat het EEG-Verdrag is ondertekend in maart 1957, valt op dat art. 227
lid 4 EEG-Verdrag (dat was overgenomen van het EGKS-Verdrag teneinde de positie van het
Saargebied in de EEG te verduidelijken) nooit van toepassing is geweest op het Saargebied.
14 Er wordt in dit hoofdstuk afgezien van het uiteenzetten van de strekking van de sui generis-
gebieden die een bijzondere relatie hebben met de Unie, omdat noch het Koninkrijk der
Nederlanden, noch de Franse Republiek – de lidstaten die centraal staan in dit proefschrift –
gebieden hebben die naar Unierecht onder deze status vallen.
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intensiteit van de toepassing van het Gemeenschapsrecht op de overzeese
gebieden mede op aandringen van Frankrijk is opgenomen in het EEG-Verdrag,
zal eerst beknopt worden ingegaan op het ontstaan van de verschillende
overzeese statussen in de Franse Republiek. Daarbij zal tevens aandacht worden
besteed aan de rol die de Franse Republiek in de jaren vijftig van de twintigste
eeuw heeft gehad bij de opname van verschillende regelingen voor de overzeese
gebieden in de EEG.15 Waarom was het voor de Franse Republiek namelijk
noodzakelijk dat deze overzeese gebieden op enigerlei wijze zouden worden
betrokken in de door het EEG-Verdrag geïntroduceerde gemeenschappelijke
markt en op welke wijze werd gehoor gegeven aan deze Franse wens? Deze en
vergelijkbare vragen zullen aan bod komen in paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.
In paragraaf 3.3 zal de strekking van de verschillende typen ‘overzee’ op
Gemeenschaps- respectievelijk EU-niveau aan een analyse worden onderwor-
pen, waarbij de beoogde betekenis en de strekking van de LGO-status centraal
zullen staan. Paragraaf 3.4 bevat enkele conclusies aangaande deze materie.

3.2 De meerwaarde van La France d’outre-mer voor het ontstaan van
het overzees Gemeenschaps- resp. Unierecht

3.2.1 De eerste Franse koloniale golf

Het Franse koloniale imperium heeft twee grote golven gekend die in de Franse
literatuur worden onderscheiden met le premier empire colonial en le deuxième
empire colonial.16 De beginpunten van de veroveringen in de eerste koloniale
golf, die waren gericht op vestiging in de Cariben, Amerika, de kust van Afrika
en het Verre Oosten, stammen uit de zeventiende eeuw. In 1604 installeerden de
Fransen zich voor het eerst in Guyana, en vervolgens in Guadeloupe en
Martinique, en in 1635 stichtten de Fransen koloniën in deze drie gebieden.17

Enige tijd later, in 1664, werd een belangrijk koloniaal bezit gevestigd in het
westen van het eiland Hispaniola, namelijk Saint-Domingue (thans Haïti). De in
1635 in het leven geroepen Compagnie des Isles d’Amérique,18 die in 1664 door

15 Het Koninkrijk België, de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden waren
de andere drie staten die overzeese gebieden hadden bij de totstandkoming en inwerkingtre-
ding van het EEG-Verdrag. Een construct zoals in de Franse Republiek waarbij een
onderscheid werd gemaakt tussen overzeese gebieden die wel nauwe banden hadden met
het moederland en overzeese gebieden die niet nauw verbonden waren met het moederland,
kwam niet voor in deze drie staten.
16 Faberon & Ziller 2007, p. 14 e.v.
17 Idem, p. 15. J. Frémeaux, Les empires coloniaux. Une histoire-monde, Paris: CNRS
Éditions 2002; M. Ferro, Histoire des colonisations. Des conquêtes aux indépendances xiiie-
xxe siècle, Paris: Éditions du Seuil, 1994.
18 Dit is de Franse pendant van de West-Indische Compagnie.
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Jean-Baptiste Colbert werd omgedoopt tot de Compagnie des Indes occidentale,
kreeg het beheer over de Franse Antillen tot in 1674.19 Na afloop van dit
mandaat van de compagnie kwam de Franse West onder bewind te staan van de
Franse kroon, die toentertijd werd gedragen door Lodewijk XIV.20 Het Franse
imperialisme van de zeventiende eeuw beperkte zich echter niet alleen tot
Amerika, maar breidde zich uit naar koloniën en/of handelsposten in Afrika
(Senegal), Indië (onder andere Chandernagore, Pondichery) en rondom de
Indische Oceaan (waaronder het eiland van Mascarin – zoals voor de Franse
Revolutie werd verwezen naar het huidige La Réunion).

De reeks oorlogen die door Frankrijk werden gevoerd vanaf het midden van de
achttiende eeuw, waaronder de Oostenrijkse Successieoorlog, de Zevenjarige
Oorlog en de met de Franse Revolutie gepaard gaande Eerste Coalitieoorlog,
hebben geleid tot een verzwakking en uiteindelijk tot de geleidelijke instorting
van het eerste Franse koloniale rijk.21 Het gevolg hiervan was dat de koloniën
van Frankrijk werden geannexeerd door het Verenigd Koninkrijk en het was pas
in 1802, bij het Verdrag van Amiens, dat deze werden geretourneerd aan
Frankrijk. Vanaf 1809 tot 1814 zijn Martinique en Guadeloupe opnieuw bezet
geweest door Engeland en vanaf 1809/1810 tot 1814 zijn Guyana respectievelijk
La Réunion bezet door Portugal. Aan het einde van de Napoleontische
Oorlogen, bij het Verdrag van Parijs, kreeg Frankrijk het volledige beheer
over de volgende vier gebieden: Guadeloupe, Martinique, Guyana en La
Réunion.22 Het zijn ook deze vier gebieden die in de Franse literatuur bekend
zijn komen te staan onder de naam les quatre vieilles colonies.

Sinds de Grondwet van de derde Franse Republiek uit 179523 is geleidelijk aan
gepoogd de toenmalige Franse koloniën,24 waaronder les vieilles colonies, te
incorporeren in het Frans-constitutioneelrechtelijke departementale systeem. Uit
kracht van art. 6 van de Grondwet uit 1795 waren de Franse koloniën ‘parties
intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitution-

19 L’île de Mascarin – thans La Réunion – kwam pas in 1664 onder het bewind te staan van de
Compagnie.
20 Behalve Saint-Domingue. Die is tot 1724 beheerd door de Compagnie des Indes
occidentales. Faberon, Ziller 2007, p.16.
21 Ook de slavenopstand in ‘la Perle des Antilles’ – Saint-Domingue – in 1791 had
desastreuze gevolgen voor Frankrijk. Deze opstand leidde in 1804 tot de onafhankelijkheid
van de Republiek van Haïti. Zie hierover meer paragraaf 6.3.2 (‘Slavenopstand en assimila-
tiepolitiek’) van Hoofdstuk VI van dit proefschrift.
22 Naast deze vier koloniën had Frankrijk ook enkele handelsposten/vestigingen, te weten:
Saint-Pierre-et-Miquelon, Chandernagor, Karikal, Mahé, Pondicherry, Senegal, en enkele
onbewoonde eilanden: Tromelin, Crozet en Kerguelen. Faberon, Ziller 2007, p. 18.
23 La Constitution du 5 fructidor an III, de 22 Août 1795.
24 Zie voor de opsomming van de koloniën van Frankrijk in 1795, art. 7 Franse Grondwet
1795.
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nelle’.25 Sinds 1795 hebben meerdere voorstellen op initiatief van deze over-
zeese gebiedsdelen de revue gepasseerd teneinde de toenmalige Franse koloniën
om te dopen tot Franse (overzeese) departementen.26 Deze voorstellen waren
echter zonder enig resultaat.27 De formalisering van de vier oude koloniën als
Franse overzeese departementen, zoals de Franse metropool was verdeeld in
departementen, liet op zich wachten tot het jaar 1946, met de inwerkingtreding
van La Loi de départementalisation du 19 mars 1946.28 Hierop zal verderop in
dit hoofdstuk worden ingegaan. Eerst volgt een korte beschrijving van de
tweede koloniale golf die Frankrijk in de negentiende eeuw heeft gekend en
die van eminent belang is geweest voor het onderscheid dat in de Vierde Franse
Republiek van 1946 is gemaakt tussen aan de ene zijde overzeese departementen
(départements d’outre-mer) en aan de andere zijde overzeese territoria (terri-
toires d’outre-mer).

3.2.2 De tweede Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees
Gemeenschapsrecht

De overzeese gebieden die Frankrijk na het Congres van Wenen bij het Verdrag
van Parijs terugkreeg, waren van relatief kleine omvang en hadden bovendien

25 Voorts is na de afschaffing van de slavernij bij decreet van 4 maart 1848 het civiele en
politieke Franse staatsburgerschap verschaft aan de ingezetenen van deze vier oude koloniën.
Bovendien kreeg ieder oud overzees gebied een eigen conseil général, waarvan de
vertegenwoordigers vanaf 1870 rechtstreeks werden gekozen. Faberon, Ziller 2007, p. 18.
Zie over de ontwikkeling van het Franse burgerschap in de overzeese gebiedsdelen Hoofdstuk
VI van dit proefschrift.
26 Faberon, Ziller 2007, p. 31-32: “Dès 1838, le conseil colonial de la Guadeloupe émit le vœu
de voir la colonie devenir un département. Lors du débat sur l’adoption du sénatus-consulte
du 3 mai 1854, qui réglait le régime des colonies, le sénateur d’Audiffret-Pasquier fit une
proposition du même ordre. Le sénateur de la Martinique Lareinty intervient dans le même
sens en 1865. Sous la IIIe République, les conseils généraux de la Martinique et de la
Guadeloupe demandèrent la transformation de leur colonie en département par trois fois, en
1874, 1881 et 1882. Dès 1890, les sénateurs Isaac, de la Guadeloupe, et Allègre, de la
Martinique, déposèrent au Sénat une proposition de loi «ayant pour objet de régler
l’organisation des colonies de la Guadeloupe et de la Martinique» en vue de leur classement
en départements français. En 1891, un projet de loi similaire fut depose devant le Sénat au
nom du Gouvernement, par Jules Roche, minister du Commerce et de l’Industrie. Une autre
proposition dans ce sens fut déposée en 1915 par les deputes Boisneuf, de la Guadeloupe et
Lagrosillière, de la Martinique, puis en 1919 par le député de la Martinique Lémery et par le
même, devenu sénateur, le 25 janvier 1923. Toutes ces initiatives restèrent sans succès.”
27 Faberon, Ziller 2007, p. 31 e.v.
28 Art. 1 La Loi de départementalisation du 19 mars 1946 (n° 46-451) luidt: “Les colonies de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en
départements français.”
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economisch gezien een geringe betekenis.29 Onder andere vanwege het onbe-
hagen hieromtrent begonnen de Fransen in de negentiende eeuw aan een nieuwe
koloniale expansie in Afrika, Azië en de Oceanië. De veroveringen gedurende
deze negentiende-eeuwse avonturen waren immens.30 Gebieden als Algerije,
Laos, Cambodja, Vietnam, Nieuw-Caledonië, Tahiti, Madagascar, Mayotte en
andere kwamen onder Frans bewind te staan.31 De rechtsbetrekking tussen deze
gebieden die waren veroverd tijdens de deuxième empire colonial en het
moederland verschilde van de rechtsbetrekking die het moederland had met
de vier oude koloniën Guadeloupe, Martinique, Guyana en La Réunion. De
oorzaak van dit verschil lag aan verschillende factoren, waarvan er twee
hieronder beknopt worden toegelicht.

Ten eerste was de bevolking van het overgrote deel van de veroverde gebieden
in de tweede koloniale golf, zoals Cambodja en Vietnam, in beginsel homogener
dan de bevolking in de vier oude koloniën. Voor de Franse kolonisatie hadden
deze nieuw veroverde gebieden namelijk, in tegenstelling tot les vieilles
colonies, enige vorm van staat- en natievorming gekend met als gevolg een
eigen culturele traditie en religieus gebruik. Het was derhalve moeilijker om
deze gebieden in te lijven en te assimileren met de Franse metropool. Onder
andere om deze reden werd daar ook van afgezien.

Ten tweede had het Franse Parlement, de Assemblée nationale, een ietwat
afstandelijke houding ten opzichte van de totstandkoming van wet- en regelgeving
die van toepassing zou zijn op de nieuw veroverde gebieden. Die gereserveerde
houding van de Assemblée nationale is te herleiden tot art. 27 van de Franse
Grondwet van het Tweede Keizerrijk in 1852.32 Hierin werd de bevoegdheid
inzake de totstandbrenging van wet- en regelgeving die in de koloniën zou gelden,
gedelegeerd aan de Franse Senaat. In 1852, bij de totstandkoming van de Franse
Grondwet voor het Tweede Keizerrijk, had Frankrijk exclusief gezag over La
Réunion, Guadeloupe, Martinique en Algerije. In art. 27 werd geregeld dat bij een

29 Manuel Covo, ‘Race, Slavery and Colonies in the French Revolution’, in: David Andress
(red.), The Oxford Handbook of the French Revolution, Oxford 2015.
30 Voor een opsomming van de gebieden die Frankrijk in de negentiende eeuw heeft veroverd,
zie Faberon & Ziller 2007, p. 18 e.v.
31 Voor de Tweede Wereldoorlog bestond het Franse rijk uit 64 miljoen ingezetenen, van wie
41 miljoen zich bevond op de Franse metropool. Faberon & Ziller 2007, p. 19.
32 Art. 27 Franse Grondwet-1852 luidde: “Le Sénat règle par un sénatus-consulte: 1° La
constitution des colonies et de l’Algérie; 2° Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et
qui est nécessaire à sa marche; 3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à
différentes interprétations.”
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sénatus-consulte,33 een decreet afkomstig van de Franse Senaat, een structurele
regeling zou worden getroffen met betrekking tot het Franse recht dat op de oude
koloniën zou gelden. Deze regeling heeft op 3 mei 1854 het licht gezien onder de
naam ‘Sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion’. Hoewel formeel-juridisch de
rechtspositie van de overzeese koloniën bij Senaatsdecreet werd geregeld, valt op
dat de genoemde sénatus-consulte in art. 2 bepaalde dat onder andere het
burgerlijk recht, het strafrecht, de uitoefening van politieke rechten en de gehele
juridische organisatiestructuur van de Franse metropool ook gelding had op de
oude koloniën.34 Materieel heeft de Assemblée nationale dus sinds deze sénatus-
consulte van 1854 invloed gehad op het Franse overzeese recht, door middel van
het toepasselijk verklaren van deze rechtsgebieden op deze gebieden. Formeel is,
zoals in het navolgende zal blijken, het onderscheid tussen les vieilles colonies, die
aldus onder de reikwijdte vielen van de hierboven genoemde sénatus-consulte, en
de nieuwe koloniën pas in 1946 gemaakt. Het mag echter duidelijk zijn dat het
overgrote deel van het Frans metropolitaanse recht op grond van de sénatus-
consulte uit 1854 van toepassing is op in ieder geval de oude koloniën. Dit
gebeurde krachtens art. 2 Senaatsdecreet door middel van de uitbreiding van de
werkingssfeer van relevante rechtsgebieden naar les vieilles colonies.35

Het zijn onder andere deze verschillen tussen de oude koloniën en de nieuwe
koloniën die hebben geleid tot de beslissing in 1946 om de vier oude koloniën
definitief integraal deel te laten uitmaken van het departementale systeem van de
Franse metropool.36 De vier oude koloniën werden Franse overzeese departe-

33 Deze term is te herleiden tot het Latijnse senatus consultum – een rechtsbron die afkomstig
was van de Senaat.
34 Art. 2 van deze sénatus-consulte luidt: “Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi
ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne, 1° l’exercice des
droits politiques; 2° l’état civil des personnes; 3° la distinction des biens et les différentes
modifications de la propriété; 4° les contrats et les obligations conventionnelles en général; 5°
les manières dont s’acquiert la propriété par succession, donation entre vifs, testament, contrat
de mariage, vente, échange et prescription; 6° l’institution du jury; 7° la législation en matière
criminelle; 8° l’application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de
mer.” Faberon, Ziller 2007, p. 41.
35 De ingezetenen van de oude koloniën zijn daarnaast in een eerder stadium betrokken
geweest bij de uitoefening van burgerschapsrechten. Zie daarover meer in Hoofdstuk VI van
dit proefschrift.
36 Jacques Dumont, ‘La quête de l’égalité aux Antilles: la départementalisation et les
manifestations des années 1950’, Le Mouvement social, no 230, 2010; Justin Daniel, ‘Cadre
institutionnel et vie politique outre-mer’, Pouvoirs 2005/2, no 113; Stéphane Diémert, ‘Le
droit de l’outre-mer’, Pouvoirs 2005/2, n. 113.
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menten (Départements d’outre-mer – DOM).37 Op grond van art. 73 Franse
Grondwet-1946 was het Franse recht van de metropool in beginsel integraal van
toepassing op de overzeese departementen en konden bij wet uitzonderingen
worden gemaakt op deze hoofdregel.38 De overige koloniën, die waren veroverd
gedurende de tweede koloniale golf in de negentiende eeuw, kregen verschil-
lende statussen toebedeeld, waarvan voor dit onderzoek de belangrijkste de
zogenoemde territoires d’outre-mer (TOM) zijn.39 Voor deze TOM gold uit
kracht van art. 74 Franse Grondwet-1946:

“Les territoires d’outre-mer sont dotés d’un statut particulier tenant compte de
leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République.
Ce statut et l’organisation intérieure de chaque territoire d’outre-mer ou de
chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l’Assemblée de
l’Union française et consultation des assemblées territoriales.”

In tegenstelling tot de DOM, hadden de Franse TOM volgens de genoemde
bepaling ieder een afzonderlijk statuut, bij wijze van een organieke wet,40 waar

37 Men noemt dit ook wel de ‘départementalisation de 1946’. De preambule van de Franse
Grondwet van 1946 stelt: “La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée
sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou
coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives,
accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la
charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres
affaires; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal
accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés
proclamés ou confirmés ci-dessus.”
De preambule van de Franse Grondwet van 1946 heeft op grond van de preambule van de
Franse Grondwet van de Vijfde Republiek (1958) rechtskracht:
“Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, […].”
38 Art. 73 Franse Grondwet-1946: “Le régime législatif des départements d’outre-mer est le
même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi.”
39 Naast de DOM en de TOM waren er nog twee andere statussen in het Franse overzeese
recht anno 1946: de territoires associés en de états associés. Zie daarvoor art. 60 Franse
Grondwet-1946: “L’Union française est formée, d’une part, de la République française qui
comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d’outre-mer, d’autre part,
des territoires et Etats associés.” De états associés betroffen staten waarover de Franse
Republiek gedurende een periode protectoraat uitoefende, zoals Vietnam en Cambodja. De
territoires associés waren namens de Verenigde Naties geassocieerde staten met de Franse
Republiek, die als het ware werden voorbereid op hun onafhankelijkheid.
40 Art. 74, tweede alinea, Grondwet van 1946.
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de werkingssfeer van het Franse metropolitaanse recht werd geregeld.41 In de
meeste statuten was ervoor gekozen, gezien de losse band van de TOM met de
Franse metropool en hun specifieke interesses, het Franse metropolitaanse recht
een beperkte gelding te verlenen op deze gebieden.

Sinds de grondwetsherziening van 2003 is het nodige veranderd aan het
oorspronkelijke onderscheid tussen de DOM en TOM. Thans kent het Franse
overzeese recht vier verschillende smaken, te weten:
(1) départements et regions d’outre-mer – DrOM;
(2) collectivités d’outre-mer – COM;
(3) de eilandengroep Nouvelle Calédonie; en tot slot
(4) terres australes et antarctiques françaises – TAAF.

De positie van de DrOM (Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion en
Mayotte) wordt geregeld in art. 73 van de huidige Franse Grondwet.42 Hoewel
de Franse wetten en reglementen in beginsel volledig van toepassing zijn op de
DrOM, kan vanwege de omstandigheid dat deze gebieden overzee liggen en aan
bepaalde karakteristieken voldoen de toepassing van de Franse wetgeving
worden aangepast.43 Art. 74 Franse Grondwet is gewijd aan de COM (Saint
Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna en Frans
Polynesië). Ieder van deze overzeese gebieden heeft in beginsel een eigen

41 Renée Rimbon-Ngango, Le régime juridique des DOM en droit français et en droit
communautaire (1946-2006) (thèse pour le doctorat en droit public), Université de Paris I –
Panthéon-Sorbonne 2006 stelt op p. 6: “La loi française n’est applicable aux TOM que par
disposition expresse, suivant le principe de la spécialité législative. Par ailleurs, l’organisation
des TOM peut déroger à la constitution, ce qui n’est pas possible pour les DOM. En somme,
du point de vue juridique, le seul point commun entre les DOM et les TOM serait le statut de
citoyen français de leur population” [mijn cursivering, GK]. Over de juridische en politieke
status van de DOM respectievelijk TOM, zie Hoofdstuk VI van dit proefschrift. Ten aanzien
van het DOM-TOM onderscheid vervolgt de auteur op p. 282: “La politique coloniale de la
France a toujours balancé entre deux orientations opposées: l’une visant à la assimilation
progressive à la métropole (situation des «quatre vieilles»), l’autre consacrant la spécificité
des territoires et des populations concernées (situation des autres colonies). Les DOM eux,
sont visés par la première tendance. L’éloignement de ces derniers du continent ne détermine
nullement leur position au sein de la nation française.”
42 Over de DOM, zie: Rimbon-Ngango 2006, in het bijzonder Première Partie (‘Echec de
l’assimilation égalitaire (1946-2006)’). Hierin wordt onder meer aandacht geschonken aan de
complexiteit van deze assimilatieoperatie.
43 Code général collectivités territoriales. Bijzonder aan de DrOM is dat een DrOM zowel
een departement als een région is. Zie daarover: Faberon, Ziller 2007; Jean-François Auby,
Droit des outre-mers, Issy-les-Moulineaux Cedex: LGDJ 2018; Jean-Philippe Thiellay, Le
droit des outre-mers, Paris: Dalloz 2011.
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separaat statuut, dat een Franse organieke wet is.44 In deze organieke wetten
staat onder welke voorwaarden en op welke wijze de Franse wetten en reglemen-
ten van toepassing (of juist niet van toepassing) zijn op deze gebieden.45 Nouvelle
Calédonie heeft na de Franse Grondwetswijziging van 20 juli 1998 een aparte titel
in de Franse Grondwet (Titre XIII – Dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie).46 Het is de Loi no 99-209 organique du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie die de rechtspositie van Nouvelle Calédonie
reguleert. In deze wet worden de bevoegdheden van de Republiek onderscheide-
lijk Nieuw-Caledonië opgesomd.47 Met betrekking tot de TAAF geldt uit kracht
van art. 72-3, laatste alinea, Franse Grondwet dat de wet regelt wat hun juridische
positie is.48

Hoewel het traditionele onderscheid DOM-TOM met betrekking tot het Franse
overzeese recht aan vele veranderingen onderhevig is geweest,49 is het wel
aanleiding geweest binnen de toenmalige Europese Economische Gemeenschap
(EEG) om een onderscheid te maken tussen enerzijds overzeese gebieden van
lidstaten die nauwe banden onderhouden met het moederland en anderzijds
overzeese gebieden die een losse band hebben met het moederland.50 Hieronder
wordt toegelicht op welke wijze dit van het Franse systeem afkomstige
onderscheid in het Gemeenschapsrecht is opgenomen.

44 In de praktijk komt het erop neer dat de rechtspositie van sommige COM in één organieke
wet is vastgesteld. Alleen voor Frans-Polynesië en Wallis-et-Futuna is een regeling in een
afzonderlijke organieke wet getroffen. De regelingen inzake Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint
Martin en Saint-Barthélemy zijn krachtens een organieke wet (Loi organique no 2007-223 du
21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer)
samengevoegd in de Code général des colllectivités territoriales. Zie: Hoogers, Karapetian
2019.
45 Zie over art. 73 jo. 74 Grondwet van 1958: Jean-Yves Faberon, ‘La France et son outre-
mer: Un même droit ou un droit différent?’, Pouvoirs 2005/2 (no 113).
46 Zie voor een uiteenzetting van de rechtspositie van de DrOM, COM en Nieuw-Caledonië in
het Franse constitutionele bestel: Hoogers, Karapetian 2019, Hoofdstuk 2, paragraaf 2 (‘Les
collectivités territoriales: DrOM, COM en Nieuw-Caledonië’). Zie ook: Faberon, Ziller 2007.
47 Zie art. 6-2 jo. 22 Loi no 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie.
48 Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques
françaises et de l’île de Clipperton.
49 Zie: Faberon, Ziller 2007; F. Mélin-Soucramanian, L’outre-mer français: un «modèle» pour
la République?, Bordeaux: Université Montesquieu 2008. Hierbij valt op dat, hoewel het in
1946 geïntroduceerde DOM/TOM-onderscheid niet meer relevant is voor Frankrijk sinds de
Grondwetsherziening van 2003, dit onderscheid binnen de Europese Unie nog steeds zijn
waarde heeft behouden via de UPG/LGO-regeling. J.-P. Thiellay, Le droit des outre-mers,
Paris: Dallox 2011; J.-F. Auby, Droit des outre-mers, Issy-les-Moulineaux Cedex: LGDJ
2018.
50 Zoals opgemerkt hierboven, is de territoriale werkingssfeer van het EGKS-Verdrag beperkt
geweest tot de grondgebieden van de zes lidstaten in Europa. Italië heeft zonder resultaat
voorgesteld om het EGKS-Verdrag ook werking te verlenen in Algerije ‘afin d’assurer
l’approvisionnement des aciétries du sud de la pénisule’. Faberon, Ziller 2007, p. 113.
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Mede door de omstandigheid dat het EGKS-Verdrag en het EEG-Verdrag
verschillende doelen dienden – het EEG-Verdrag bracht een gemeenschappelijke
markt tot stand tezamen met de vier vrijheden – ontstond bij de totstandkoming
van het EEG-Verdrag de noodzaak bij de Franse Republiek om de eigen
overzeese gebieden op enigerlei wijze te betrekken bij deze gemeenschappelijke
markt. De beslissing hiertoe liet evenwel enige tijd op zich wachten. Tijdens
verschillende bijeenkomsten, zoals de Messina Conferentie van juni 1955 en de
bijeenkomst in Brussel in februari 1956, werd de vraag naar een mogelijke
rechtsbetrekking tussen de EEG en de overzeese gebiedsdelen van de lidstaten
onder het tapijt geveegd. Het was evident dat de mate van verdeeldheid tussen
de lidstaten hierover betrekkelijk groot was. Tijdens de Conferentie van Venetië
in mei 1956 werd het overzeevraagstuk een belangrijk agendapunt. Tijdens deze
conferentie stelde Christian Pineau, de toenmalige Franse minister van Buiten-
landse Zaken, voor om de territoriale werkingssfeer van de door het EEG-
Verdrag geïntroduceerde gemeenschappelijke markt uit te breiden naar enkele
overzeese gebieden van de vier lidstaten.51 In mei 1956 werd hiertoe een
concreet voorstel gedaan – dat in feite was verpakt in een ultimatum aan de
overige vijf partners. In dit voorstel werd aangegeven dat de Franse participatie
bij het EEG-Verdrag fors zou worden geconditioneerd indien de overige vijf
lidstaten niet zouden instemmen met dit voorstel. Met andere woorden, als de
overige vijf partners niet instemden met dit voorstel om de overzeese gebieden
te betrekken bij de EEG, dan zou de Franse Republiek slechts op een summiere
wijze willen deelnemen in de EEG. Het gebrek aan betrokkenheid van de Franse
overzeese gebieden zou de EEG derhalve fataal kunnen worden.

De reden voor dit Franse ultimatum ligt in de staatsrechtelijke structuur van de
federaal opgezette Communauté française met betrekking tot de overzeese
gebieden. Deze kenmerkte zich door het hiervoor toegelichte DOM-TOM
onderscheid. Vanuit juridisch-constitutioneel perspectief gebood volgens de
Fransen de assimilatie van de overzeese departementen in de Franse metropool
in 1946 in feite dat een groot deel van het (toekomstige) Gemeenschapsrecht van
toepassing was op de DOM. Als de DOM niet zouden worden geïncorporeerd in
de gemeenschappelijke markt, dan zou de départementalisation van 1946 gauw
haar betekenis verliezen. Gaston Defferre, toenmalig Minister van Overzeese
zaken, meende dat de gezamenlijke deelname van de Franse Republiek inclusief
de overzeese gebieden aan de EEG de enige optie was voor Frankrijk om mee te
werken aan de totstandkoming en de daadwerkelijke verwezenlijking van de

51 L. Durand-Reville, ‘Le problem de l’integration éventuelle des territoires d’outre-mer dans
le Marché commun européen’, 12 La nouvelle revue française d’outre-mer, 1956, 514. Dit
initiatief van Pineau was reeds voorgesteld door Gaston Defferre. Defferre had aangedrongen
op een voorwaardelijke participatie van Frankrijk aan het EEG-Verdrag als de Franse
overzeese gebieden niet zouden worden betrokken bij de gemeenschappelijke markt van de
EEG. Zie daarvoor: ‘Centre d’études de politique étrangère, Union Française et institutions
européennes’, 18 Politique Etrangère, 1953, 267/268.
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gemeenschappelijke markt in de EEG. De deelname van enkel de Franse
metropool aan de EEG zou volgens Defferre uiteindelijk leiden tot een
verslechtering van de economische banden van Frankrijk met de overzeese
gebieden. Dit risico was Frankrijk niet bereid te nemen, mede in overweging
nemend de omstandigheid dat in de in 1946 tot stand gekomen Franse Unie er
ook een gemeenschappelijke markt in het leven was geroepen tussen de Franse
metropool en overzeese gebieden waarvan sommige natuurlijke bronnen rijk
waren. De Republiek kon haar bestaande economische banden met de Franse
overzeese gebieden niet opgeven en een ‘tweede’ gemeenschappelijke markt
aangaan met vijf Europese partners, aldus de Franse regering. Met betrekking tot
de TOM, waarmee de rechtsbetrekking minder hecht was dan met de DOM,
deden interessante ontwikkelingen zich voor in de jaren 1946-1956 ten aanzien
van het Franse burgerschap. Op deze ontwikkelingen wordt nader ingegaan in
Hoofdstuk VI van dit proefschrift. Op deze plaats kan worden volstaan met de
opmerking dat gedurende deze jaren het Franse burgerschap werd uitgebreid
naar de TOM. De Franse Republiek stond erop dat ook deze overzeese gebieden
werden betrokken bij het EEG-project.52

Terwijl België binnen een half jaar akkoord ging met het Franse voorstel om de
overzeese gebieden te betrekken bij de EEG, uitten de Bondsrepubliek Duits-
land, het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek hun beden-
kingen. Het raamwerk van de EEG zou volgens deze lidstaten aanzienlijk
aangepast moeten worden met de incorporatie van de overzeese gebieden.
Bovendien was kwestieus op welke wijze gehoor moest worden gegeven aan
het Franse voorstel. Moesten de overzeese gebieden onder één regime vallen, of
moest er per overzees gebied een afzonderlijke regeling tot stand worden
gebracht inzake de band van het betreffende overzeese gebied met de Gemeen-
schap? Aangezien de Franse Republiek de betrokkenheid van de overzeese
gebieden bij de EEG tot een voorvereiste had gemaakt voor de eigen partici-
patie, en het sterke vermoeden dat leefde dat een EEG zonder Frankrijk weinig
succesvol zou zijn, was het overzee-vraagstuk de EEG derhalve bijna catastro-
faal geweest. Uiteindelijk stemden ook de andere partners, indachtig de
mogelijke gevolgen van een weigerachtige houding, in met de Franse wensen.53

Het overwinnen van dit obstakel leidde echter niet alleen tot de reorganisatie van
de juridische structuur van de EEG, maar ook tot technische moeilijkheden,

52 Zie hierover paragraaf 6.3.3 (‘Het sluitstuk van de idealen van 1789: de Loi Lamine Guèye
(1946) en de Loi-cadre Defferre (1956)’). Zie ook D. Kochenov, ‘Article 355’, in: M.
Klamert, M. Kellerbauer, J. Tomkin (red.), Commentary on the EU Treaties and the Charter
of Fundamenal Rights, Oxford: Oxford University Press 2018, p. 2085.
53 D. Custos, ‘Implications of the European Integration for the Overseas’, in: D. Kochenov
(red.), EU Law of the Overseas. Outermost Regions, Associated Overseas Countries and
Territories, Territories Sui Generis, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011,
p. 99.
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zoals de vraag welk overzees gebied op welke wijze betrokken moest worden bij
de EEG.54 Het uiteindelijke compromis was om de Franse overzeese departe-
menten, de DOM, en Algerije55 integraal deel te laten uitmaken van het EEG-
bolwerk,56 met de mogelijkheid van derogaties voor een volledige toepassing
van het Gemeenschapsrecht.57 Deze gebieden werden de zogenoemde Ultrape-
rifere gebieden (UPG) in de zin van art. 227 lid 2 EEG-Verdrag. De Franse
regering had aangevoerd dat vanuit politieke overwegingen het overwegend
Franse karakter van Algerije nadrukkelijk ertoe leidde dat ook Algerije op een
nauwe wijze betrokken moest worden bij de gemeenschappelijke markt.58 Van
de veroverde gebieden in de tweede koloniale golf kwam de regeling die
Frankrijk toepaste jegens Algerije het meest in de buurt van de regeling die de
Republiek kende voor de vier oude koloniën.59 Daarnaast zou een aantal
overzeese gebieden van voornamelijk de Franse Republiek, maar ook het
Koninkrijk België, de Italiaanse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden,
worden geassocieerd met de EEG bij wijze van een bijzondere regeling. Deze
gebieden werden de Landen en Gebieden Overzee (LGO) ex art. 227 lid 3 EEG-
Verdrag. Over de strekking van deze overzeese statussen jegens de Gemeen-
schap respectievelijk de Europese Unie volgt later meer.60

Wat opvalt aan deze constructie is dat er een directe verwantschap bestaat tussen
de tweedeling in het Gemeenschapsrecht (UPG-LGO) en het Franse constitu-

54 Zo heeft een hoge functionaris van de Unie destijds gezegd: “Les Etats membres n’ont pas
mis en place des structures particulières pour leur îles. Alors pourquoi voudriez-vous que la
Commission européenne agisse différemment?”, zie Jean-Didier Hache, ‘Quel statut pour les
îles d’Europe?’, in: Jean-Didier Hache, Quel statut pour les îles d’Europa?, L’Harmattan:
Paris 2000, p. 29.
55 Zie nader over Algerije: P. Tavenier, ‘Aspects juridiques des relations économiques entre la
CEE et l’Algérie’, Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1972 no 1.
56 Er werden in art. 227 lid 2 een aantal specifieke terreinen genoemd die na de inwerking-
treding van het EEG-Verdrag rechtstreeks van toepassing zou zijn op de UPG. Die daarover
paragraaf 3.3.1 (‘De strekking van de UPG-status: de bevoegdheden van de Raad ten aanzien
van derogaties’).
57 Zie nader over de ontwikkeling van de DOM in het Gemeenschapsrecht: Loïc Grard,
Arnaud de Raulin, Le développement des DOM et la Communauté européenne, Paris : Les
études de la documentation Française 1998.
58 Faberon, Ziller 2007, p. 21.
59 Twee belangrijke verschillen ten aanzien van Algerije waren echter ten eerste dat een kwart
van de ‘conseillers généraux’ in Algerije rechtstreeks werd gekozen door de bevolking en ten
tweede dat enkel aan Europeanen in Algerije de status van Franse staatsburger was
toegekend. Zie nader in Hoofdstuk VI. Met betrekking tot Algerije en de EEG, zie: Tavenier
1972.
60 Over de vraag waarom er in het Gemeenschapsrecht verschillende regimes in het leven
werden geroepen ten aanzien van de overzeese gebieden, zie Hache 2000, in het bijzonder
paragraaf 1.2 getiteld ‘Pourquoi des régimes particuliers?’. Een relevante reden die in dit
kader wordt genoemd is dat de overzeese gebieden naar nationaal recht sterk verschilden van
elkaar met als gevolg dat zij niet gelijk konden worden behandeld naar (destijds) Gemeen-
schapsrecht. Te denken valt aan het Franse onderscheid tussen de DOM en de TOM.

DE GENEALOGIE VAN DE LGO: ONTSTAAN EN STREKKING

101



tioneelrechtelijke systeem waarbij de DOM, in tegenstelling tot de TOM, in
beginsel volledig zijn geïntegreerd in het recht van de Franse metropool. De UPG
– die de overzeese gebieden van le premiere empire colonial (Guyana, Guade-
loupe, Martinique en La Réunion) en tot de onafhankelijkheid in 1962 Algerije
omvatten – fungeerden als de gemeenschapsrechtelijke pendant van de DOM,
terwijl de LGO de gemeenschapsrechtelijke evenknie waren van de Franse
TOM.61 Wijzigingen in het Franse stelsel hebben ertoe geleid dat de UPG in
beginsel de Unierechtelijke pendant zijn van de DrOM en de LGO van de COM
respectievelijk Nieuw-Caledonië.

Gesteld kan worden dat de twee golven die het Franse koloniale rijk heeft
gekend in de zeventiende onderscheidenlijk negentiende eeuw en het daaruit
voorvloeiende onderscheid dat in 1946 is gemaakt tussen de verschillende
veroverde gebieden, van onmiskenbaar belang zijn geweest voor het ontstaan
van het overzees Gemeenschapsrecht. Zonder een ultimatum van de Franse zijde
aan de vijf partners van de EEG in de jaren vijftig van de vorige eeuw zouden de
overzeese gebieden hoogstwaarschijnlijk niet zijn verwerkt in het EEG-Verdrag.
In de volgende paragraaf zal inzichtelijk worden gemaakt wat de strekking is
van de twee belangrijke overzeese statussen in het Unierecht: de UPG-status en
de LGO-status. Vooreerst zal aandacht worden besteed aan de UPG-status.
Vervolgens zal in paragraaf 3.3.2 de LGO-status ter sprake komen.

3.3 Het overzees Unierecht en zijn verschillende smaken

Reeds uit de vorenstaande inventarisatie van het Franse overzeese recht blijkt
dat wij te doen hebben met een complex construct dat de positie tracht te

61 Over de gelijkstelling van de TOM aan de LGO, zie: Thomas M’Saïdié, Les Pays et
territoires d’outre-mer dans l’Union européenne, Bruxelles: Éditions Bruylant 2013, p. 9.
Vermeldenswaardig in dit kader is de positie van Saint Martin. Saint Martin was een DrOM
naar Frans constitutioneel recht tot 2007. Nadien werd het eiland, vanwege het aldaar
gehouden referendum, een COM. Zie daarover meer: H.G. Hoogers, G. Karapetian, ‘Europe’s
Caribbean Borders: The Peculiar Case of the Sint Maarten/Saint Martin Border’, New West-
Indian Guide/Nieuw West-Indische Gids, te verschijnen in 2020. De status van het Franse
gebied naar Unierecht is echter niet gewijzigd: Saint Martin in nog steeds een UPG. Saint-
Barthélemy, tevens een COM, heeft een statuswijziging ondergaan van UPG naar LGO.
Besluit van de Europese Raad van 29 oktober 2010 tot wijziging van de status van het eiland
Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese Unie, 2010/718/EU. Hierin stelt de Europese
Raad: “De burgers van Saint-Barthélemy dienen burgers van de Europese Unie te blijven en
binnen de Unie dezelfde rechten en vrijheden te genieten als de andere Franse burgers, net
zoals op het eiland voor alle burgers van de Unie dezelfde rechten en vrijheden moeten
blijven gelden als thans.” Over de gelding van het Unieburgerschap in de Franse LGO zie
Hoofdstuk VI.
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concretiseren van overzeese gebieden binnen de Gemeenschap onderscheiden-
lijk de Europese Unie. De hoofdregel met betrekking tot de toepasbaarheid van
het Gemeenschapsrecht, zoals hiervoor uiteengezet, was verankerd in art. 227
lid 1 EEG-Verdrag. Uit kracht hiervan was het EEG-Verdrag van toepassing op
het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de
Italiaanse Republiek, het Groothertogendom Luxemburg en tot slot het Konink-
rijk der Nederlanden. Art. 227 lid 2 tot en met 4 verschafte uitzonderingen voor
(overzeese) territoria die deel uitmaken van de lidstaten, maar waarop het
toenmalige EEG-recht niet onverkort gold. De twee overzeese statussen – de
UPG (lid 2) en de LGO (lid 3) – vormen derhalve uitzonderingen op de
hoofdregel van art. 227 lid 1 EEG-Verdrag. Lid 4 van voornoemd artikel heeft
betrekking op de hierboven omschreven problematiek inzake het Saargebied.62

Hieronder wordt ingegaan op de redenen die in de jaren vijftig van de twintigste
eeuw bestonden om de overzeese gebieden niet integraal deel te laten uitmaken
van de EEG, maar juist te onderwerpen aan twee van elkaar verschillende regimes,
te weten: de Ultraperifere Gebieden (UPG) en de Landen en Gebieden Overzee
(LGO). Eerst zal de strekking van de UPG-status aan de orde worden gesteld,
waarbij zal worden ingegaan op relevante verdragswijzigingen en de ontwikke-
lingen in de rechtspraak met betrekking tot deze status. Vervolgens zal aandacht
worden geschonken aan de strekking van de LGO-status. Voor de UPG-regeling
zal worden gekeken naar de wijzigingen in de door de jaren heen in werking
getreden Europese Verdragen en de rechtspraak van het Hof van Justitie. In de
rechtspraak van het Hof van Justitie is namelijk, zoals hierna zal blijken, de
strekking van de UPG-status nader ingekaderd en verduidelijkt. Met betrekking tot
de LGO-status geldt dat in dit hoofdstuk enkel zal worden gekeken naar de
strekking van deze status zoals weergegeven in de Verdragen. Vanwege de
omvangrijke ontwikkeling die de LGO hebben meegemaakt in de Unie zal in
een afzonderlijk hoofdstuk, namelijk in Hoofdstuk IV, aandacht worden besteed
aan de ontwikkelingen van de LGO in de rechtspraak van het Hof van Justitie en
de zogenoemde LGO-besluiten die worden genomen door de Raad.

3.3.1 De strekking van de UPG-status: de bevoegdheden van de Raad ten
aanzien van derogaties

De grondslag van de UPG-status berustte op art. 227 lid 2 EEG-Verdrag. Dit
artikel maakte voor de Franse DOM en Algerije een uitzondering voor de

62 Zie daarover de inleiding van dit hoofdstuk. Thans valt alleen Gibraltar onder het huidige
artikel van art. 227 lid 4 EEG-Verdrag – nu art. 355 onder 3 VwEU. Zie meer over de
toekenning van het kiesrecht voor het Europees Parlement aan de zogenoemde Qualifying
Commonwealth Citizens in Gibraltar, paragraaf 5.3.2 (‘De tienerjaren van het Unieburger-
schap: naar autonomie en zelfstandigheid’) en verder.
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volledige gelding van het gehele EEG-Verdrag. Uit kracht hiervan waren de
Franse DOM en Algerije onderworpen aan:

“de algemene en bijzondere bepalingen betreffende:
– het vrij verkeer van goederen,
– de landbouw, met uitzondering van art. 40, lid 4,
– de vrijmaking van het dienstenverkeer,
– de regels voor de mededinging,
– de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de artikelen 108, 109 en 226,
– de instellingen.”63

De voorkeur voor het van toepassing verklaren van deze bepalingen in de UPG
hangt, zoals hiervoor uiteengezet, samen met de omstandigheid dat de Franse
DOM en Algerije in beginsel waren onderworpen aan het gehele Franse
metropolitaanse recht. Aangezien het Franse metropolitaanse recht met betrek-
king tot bovengenoemde onderwerpen was onderworpen aan het EEG-Verdrag,
zou de départementalisation van 1946 enigszins betekenisloos zijn als het
Gemeenschapsrecht juist verschillend zou worden toegepast in gebieden waar
het Franse metropolitaanse recht in beginsel wel van toepassing was. De
onderlinge onderscheidenheid die een dergelijke constructie met zich zou
brengen in de relatie tussen de Franse metropool en de overzeese departementen
werd door Frankrijk ervaren als bezwaarlijk en onwenselijk. Om deze reden
werd besloten een groot deel van het Gemeenschapsrecht van toepassing te
verklaren op de Franse DOM en Algerije door middel van het uitdrukkelijk
benoemen van enkele specifieke terreinen die na de inwerkingtreding van het
EEG-Verdrag rechtstreeks van toepassing zijn op de DOM en Algerije.

Een van de wezenlijke elementen van deze UPG-status is te vinden in art. 227
lid 2, derde alinea, EEG-Verdrag. Op grond van dit artikellid dragen de
instellingen van de toenmalige Gemeenschap ervoor zorg dat de ‘economische
en sociale ontwikkeling van die streken [de UPG] mogelijk wordt gemaakt’.64

Het belang van de UPG-regeling volgens art. 227 lid 2 EEG-Verdrag was dus
prima facie dat onder andere door middel van de toepassing van bovenstaande
bepalingen op de UPG, de Gemeenschap de ontwikkeling en welvaart van deze
gebieden diende te bevorderen. Met betrekking tot de toepasbaarheid van de
overige bepalingen van het EEG-Verdrag zouden op grond van art. 227 lid 2,
tweede alinea, EEG-Verdrag uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van het

63 Art. 227 lid 2, tweede alinea, EEG-Verdrag.
64 In art. 227 lid 2, derde alinea, EEG-Verdrag wordt expliciet gerefereerd aan de mogelijk-
heid die het toenmalige art. 226 EEG-Verdrag bood om in geval van ernstige moeilijkheden in
een bepaalde sector in het economische leven tijdelijk vrijwaringsmaatregelen te nemen om
de betrokken sector in evenwicht te brengen met de economie van de gemeenschappelijke
markt. Deze vrijwaringsmaatregelen konden ook afwijkingen van het EEG-Verdrag inhouden.
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Verdrag, dus op 1 januari 1960,65 beschikkingen worden vastgesteld door de
Raad op voorstel van de Commissie. Deze beschikkingen hebben echter nooit
het licht gezien.66 Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van deze
beschikkingen is de omstandigheid dat de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog
eind jaren vijftig van de vorige eeuw in volle gang was.67 Daarnaast is
gesuggereerd dat destijds de Franse DOM vergeleken met Algerije van een
ondergeschikt belang waren, met als gevolg het uitblijven van nadere bepalin-
gen over de toepasbaarheid van overige delen van het Gemeenschapsrecht.68

Onzeker was immers of Algerije, destijds het belangrijkste UPG, onder het
UPG-regime zou blijven vallen.

Hoewel de nader specifiërende beschikkingen van de Raad uitbleven, heeft het
Hof van Justitie in zijn rechtspraak het een en ander verduidelijkt over de
strekking van de UPG en de status van deze gebieden binnen het raamwerk van
de EEG. Dat gebeurde in bijvoorbeeld Hansen.69 Hansen betreft een Duitse
prejudiciële zaak die betrekking heeft op het Franse overzeese departement
Guadeloupe. Hierin geeft het Hof van Justitie de nodige overwegingen over de
toepasselijkheid van verdragsbepalingen, in het bijzonder het non-discrimina-
tiebeginsel van art. 95 EEG-Verdrag, op de Franse DOM. Een van de
prejudiciële vragen in deze zaak is of art. 227 lid 2 EEG-Verdrag aldus moet
worden uitgelegd dat de belastingvoorschriften die verankerd zijn in Deel III,
zoals art. 95 EEG-Verdrag, ook vallen onder de bepalingen betreffende het vrije
verkeer van goederen in de zin van art. 227 lid 2 EEG-Verdrag. Er was twijfel
ontstaan over de toepassing van belastingbepalingen in het Franse DOM, omdat
belastingbepalingen ontbraken in de opsomming van art. 227 lid 2 EEG-
Verdrag. De Commissie nam het standpunt in dat deze belastingbepalingen
niet van toepassing zijn ten aanzien van het Franse DOM, omdat deze
bepalingen niet expliciet worden vermeld in art. 227 lid 2 EEG-Verdrag. De
Franse regering, daarentegen, voerde aan dat, aangezien de Franse DOM ‘als
integrerend deel van de Franse Republiek tot de Gemeenschap behoren’, alle

65 Het EEG-Verdrag is op 25 januari 1957 ondertekend door het Koninkrijk België, de
Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Grootherto-
gendom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Het Verdrag is in werking getreden
op 1 januari 1958.
66 Wel heeft de Raad gedurende de eerste twee jaar een aantal maatregelen genomen: ‘Council
Directives on the right of establishment of 23 November 1959’ en daarnaast ‘Decision on the
applicability of the Treaty rules on the movement of capital’ uit 1960, zie F. Murray, The
European Union and Member State territories: A New Legal Framework under the EU
Treaties, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2012. Zie ook: E. Comte, The History of the
European Migration Regime. Germany’s Strategic Hegemony, New York: Routledge 2018,
onder ‘The right of establishment: an asymmetrical migration’.
67 Bröring e.a, Schurende rechtsordes. Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn
Caribische gebieden, Groningen: Europa Law Publishing 2008, p. 97.
68 Ibid.
69 HvJ EU 10 oktober 1978, zaak C-148/77 (Hansen), Jur. 1788.
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bepalingen van het Verdrag van rechtswege gelding hebben op de DOM.70 Dit
standpunt van de Franse regering komt volledig overeen met de beweegredenen
van de Franse Republiek om de DOM op een nauwe wijze te betrekken bij de
EEG. Deze nauwe betrokkenheid tussen de Franse metropool en de overzeese
departementen, waar in beginsel het recht van de Franse metropool gold, zou
ervoor zorgen dat naar Gemeenschapsrecht geen onderscheid zou bestaan tussen
de Franse metropool en de Franse DOM. In zijn overwegingen toont het Hof van
Justitie zich aan de zijde van de Franse regering. Het Hof van Justitie overweegt:

“Overwegende dat ingevolge art. 227, lid 1, de status van de Franse over-
zeese departementen binnen de Gemeenschap in eerste instantie wordt
bepaald door verwijzing naar de Franse grondwet, volgens welke – zoals
de Franse regering heeft uiteengezet – deze departementen een integrerend
deel van de Republiek vormen;
dat evenwel, om recht te doen aan de bijzondere geografische, economische
en sociale positie van deze departementen, bij artikel 227, lid 2, is bepaald dat
de toepassing van het Verdrag etappegewijs zal geschieden, terwijl het artikel
voorts de meest ruime mogelijkheden biedt om bijzondere, aan de specifieke
behoeften van deze delen van het Franse grondgebied aangepaste, bepalingen
vast te stellen;
dat artikel 227 daartoe nauwkeurig aangeeft welke hoofdstukken en artikelen
vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van toepassing zijn, waarbij het
evenwel voorziet in een termijn van twee jaar waarbinnen de Raad bijzondere
toepassingsvoorwaarden kan vaststellen met betrekking tot andere groepen
van bepalingen;
dat derhalve na afloop van deze periode de bepalingen van het Verdrag en van
het afgeleide gemeenschapsrecht van rechtswege van toepassing behoren te
zijn ten aanzien van de Franse departementen als integrerend deel van de
Franse Republiek, met dien verstande evenwel dat het steeds mogelijk is
naderhand bijzondere maatregelen vast te stellen om aan de behoeften van die
gebieden tegemoet te komen;
dat uit bovenstaande overwegingen volgt dat artikel 95 van toepassing is op de
fiscale behandeling van produkten uit de Franse overzeese departementen.”71

Art. 95 EEG-Verdrag was naar het oordeel van het Hof van Justitie – hoewel niet
uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen in art. 227 lid 2 EEG-Verdrag – wel van
toepassing op de fiscale behandeling van producten die afkomstig waren uit dit
Franse DOM. Anders gezegd oordeelt het Hof in deze zaak dat de Franse DOM,
vanwege hun nauwe integratie in de Franse metropool, binnen de territoriale
werkingssfeer van het EEG-Verdrag, in het bijzonder art. 96 EEG-Verdrag, vallen.

Dit standpunt van het Hof van Justitie is vervolgens bevestigd in de zaak
Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons.72 Deze zaak betrof een

70 Idem, r.o. 6.
71 Idem, r.o. 9-10.
72 HvJ EU 26 maart 1987, zaak C-58/86 (Coopérative agricole d’approvisionnement des
Avirons), Jur. I-1539.
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prejudiciële vraag van het Tribunal d’instance te Saint-Denis, Réunion (thans
een DrOM met UPG-status) aan het Hof van Justitie over de uitleg van een
aantal bepalingen van Verordening 2727/75, houdende een gemeenschappelijke
ordening van de markten in de sector granen. Een van de prejudiciële vragen aan
het Hof van Justitie was of ‘de inning van de invoerheffingen van Verordening
nr. 2727/75 niet in strijd is met de letter en de geest van deze regeling [de UPG-
regeling, GK] en met vorenbedoeld non-discriminatiebeginsel’, voor zover
vaststaat dat de maisimporteurs van Réunion mede door hun geografische
ligging gedwongen zijn zich buiten de Gemeenschap tegen een hogere dan de
communautaire prijs te bevoorraden.73 Het Hof van Justitie beantwoordt deze
vraag als volgt:

‘onder die omstandigheden heeft de Commissie, door te oordelen dat de
situatie op het eiland Réunion niet objectief verschilt van die van de rest van
de Gemeenschap en – […] – geen vrijstelling van de heffing bij de invoer van
mais naar dat gebied rechtvaardigt, de grenzen van haar beoordelingsvrijheid
niet overschreden [cursivering GK]’.74

Het Hof van Justitie verwierp het standpunt van de wederpartij, die aanvoerde
dat de gelijke behandeling van de UPG en de rest van de Gemeenschap
discriminatoir is. Het eiland Réunion is, met andere woorden, naar de opvatting
van het Hof van Justitie niet wezenlijk anders dan de rest van de Gemeenschap
waar het Gemeenschapsrecht onverkort geldt.75 In beide uitspraken, zowel
Hansen als Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons, wordt
geoordeeld dat er een grondslag is voor de toepassing van het gehele Gemeen-
schapsrecht op de UPG. Deze grondslag is verdragsrechtelijk (EEG-Verdrag),
maar in de overwegingen van het Hof van Justitie tevens constitutioneelrechte-
lijk van aard. De constitutionele positie van het desbetreffende gebied naar
nationaal recht is volgens het Hof van Justitie eveneens van belang.

De hoofdregel met betrekking tot de toepasbaarheid van het EEG-recht in de
UPG, zoals verwoord in Hansen en Coopérative agricole d’approvisionnement

73 Idem, r.o. 3.
74 Idem, r.o. 17.
75 In overeenstemming met de grondgedachte achter de twee uitspraken Hansen en Coopé-
rative agricole d’approvisionnement des Avirons, heeft de Raad een drietal ‘POSEI-besluiten’
vastgesteld. POSEI staat voor ‘Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et à
l’Insularité’. Deze POSEI-besluiten werden door de Commissie gezien als ‘de leidraad van
het beleid ter ondersteuning van de ultraperifere gebieden’, COM/2000/147, inleiding. Er zijn
in totaal drie POSEI-besluiten genomen: POSEIDOM (voor de Franse DOM), POSEIMA
(voor de Portugese Madeira en de Azoren) en POSEICAN (voor de Spaanse Canarische
eilanden). Bröring e.a 2008, p. 99. Ter illustratie zie het Besluit van de Raad van
22 december 1989 (89/687/EEG) tot instelling van een programma van speciaal op het
afgelegen en insulaire karakter van de Franse overzeese departementen afgestemde maatre-
gelen (Poseidom), nr. L 399/39.
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des Avirons, is door het Hof van Justitie ietwat genuanceerd en enigszins beperkt
in een tweetal uitspraken dat werd gedaan in de jaren negentig van de vorige
eeuw over onder andere art. 227 lid 2 EEG-Verdrag: Legros76 en Lancry.77

Beide uitspraken hebben betrekking op het zogenoemde ‘octroi de mer’. Bij
beschikking van de Raad inzake de regeling voor de heffing, in de Franse
overzeese departementen, op over zee aangevoerde goederen (zogenoemd octroi
de mer) werd bepaald dat vanwege de kleinschaligheid en andere problemen van
de DOM bepaalde productiesectoren gedeeltelijk of geheel konden worden
vrijgesteld van de heffing.78 In Legros concludeert A-G Jacobs dat de octroi de
mer-beschikking ongeldig is, omdat deze beschikking derogaties mogelijk
maakt ten aanzien van de DOM met betrekking tot de terreinen die staan in
art. 227 lid 2 EEG-Verdrag.79 Het Hof van Justitie volgt in deze zaak niet de
redenering van A-G Jacobs, vanwege de omstandigheid dat in de prejudiciële
verwijzing niet is verzocht om uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van de
octroi de mer-beschikking.80 Pas in Lancry komt het Hof van Justitie terug op
het fenomeen van het octroi de mer. Uit deze uitspraak blijkt dat het Hof
van Justitie een sterke voorkeur heeft voor de hiervoor uiteengezette opvatting
van A-G Jacobs ten aanzien van het octroi de mer. In Lancry oordeelt het Hof
van Justitie namelijk dat de Raad geen afwijkende regelingen kan stellen ten
opzichte van de DOM met betrekking tot de terreinen die uitdrukkelijk zijn
vermeld in art. 227 lid 2 EEG-Verdrag. In de woorden van het Hof van Justitie:

“Waar artikel 227, lid 2, de Raad uitdrukkelijk machtigt tot het vaststellen van
de toepassingsvoorwaarden van uitsluitend de niet in de eerste alinea daarvan
opgesomde verdragsbepalingen, is het uitgesloten om voor de DOM af te
wijken van de toepassing van de aldaar wel genoemde bepalingen, waaronder
die inzake het vrij verkeer van goederen. Zou artikel 235 EEG-Verdrag in die
zin worden uitgelegd, dat de Raad de toepassing in de DOM van de artikelen
9, 12 en 13 EEG-Verdrag, ook al was het maar tijdelijk, zou kunnen
opschorten, dan zou het fundamentele onderscheid dat in artikel 227, lid 2,
wordt gemaakt, worden miskend, en de eerste alinea daarvan zijn nuttig effect
verliezen.”81

In deze uitspraak oordeelt het Hof dat de octroi de mer-beschikking ongeldig is,
omdat zij derogaties mogelijk maakt met betrekking tot de uitdrukkelijke gronden,
in casu het vrij verkeer van goederen, die staan in art. 227 lid 2 EEG-Verdrag en

76 HvJ EU 16 juli 1992, zaak C-163/90 (Legros), Jur. I-4625.
77 HvJ EU9 augustus 1994,gevoegde zakenC-363/93, C-407/93, C-409/93, C-410/93 enC-411/93
(Lancry), Jur. I-3978.
78 89/688/EEG van 22 december 1989.
79 Conclusie A-G Jacobs bij zaak HvJ EU, zaak C-163/90 (Legros), Jur. I-4625, http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97283&pageIndex=0&doclang=NL&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=540931, overweging 44. HvJ EU 9 augustus 1994, gevoegde
zaken C-363/93, C-407/93, C-409/93, C-410/93 en C-411/93 (Lancry), Jur. I-3978, r.o. 44.
80 Ibid.
81 Idem, r.o. 37.
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die rechtstreeks na de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag van toepassing zijn
op de UPG.

Hoewel de arresten Legros en Lancry begin jaren negentig zijn gewezen,
verschilde de benadering van het in 1997 in werking getreden Verdrag van
Amsterdam met betrekking tot de toepasbaarheid van dit Verdrag op de UPG
van de gedachtegang achter Legros en Lancry. In deze uitspraken stelt het Hof
van Justitie namelijk dat de Raad niet kan afwijken van de toepasbaarheid van
de uitdrukkelijk in art. 227 lid 2 EEG-Verdrag genoemde gronden. De
rechtspositie van de UPG ten opzichte van de EG werd in het Verdrag van
Amsterdam verankerd in art. 299 lid 2 EG-Verdrag. Het nieuwe art. 299 lid 1
EG-Verdrag, dat inmiddels verouderd is, kwam deels overeen met art. 227 lid 1
EEG-Verdrag. In de tussentijd was het aantal lidstaten fors uitgebreid. Ook
Spanje en Portugal waren inmiddels lid van de EG. De Spaanse en Portugese
overzeese gebieden vielen onder de UPG-regeling van art. 299 lid 2 EG-
Verdrag. Lid 2 van deze bepaling luidde als volgt:

“De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op de Franse overzeese
departementen, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden.
Gezien de structurele, economische situatie van de Franse overzeese depar-
tementen, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, die wordt
bemoeilijkt door de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine opper-
vlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van
enkele producten, welke factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter
de ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden, neemt de Raad evenwel
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commis-
sie en na raadpleging van het Europees Parlement specifieke maatregelen aan
die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van dit
Verdrag, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast
te stellen.
Bij de aanneming van de in de tweede alinea bedoelde maatregelen houdt de
Raad rekening met zaken als het douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid,
vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, voorwaarden voor het
aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en
de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot horizontale
Gemeenschapsprogramma’s.
De Raad neemt de in de tweede alinea bedoelde maatregelen aan, rekening
houdend met de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere
gebieden en zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de samenhang van de
communautaire rechtsorde, met inbegrip van de interne markt en het
gemeenschappelijk beleid.”

Ten aanzien van art. 227 lid 2 EEG-Verdrag valt op dat art. 299 lid 2 EG-
Verdrag niet zozeer bepaalde terreinen noemt die van toepassing zijn op de
UPG, maar het gehele EG-Verdrag in beginsel van toepassing acht voort de
UPG. Er is in de literatuur wel gesteld dat de tekst van art. 299 lid 2 EG-Verdrag
was gewijzigd om de uitspraken Legros en Lancry te nuanceren teneinde
daarmee de ruime interpretatie van het Hof van Justitie in Hansen te handha-
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ven.82 Het Hof van Justitie had in Hansen immers geoordeeld dat de Raad met
betrekking tot alle onderwerpen derogaties kan maken ten opzichte van de
toepasbaarheid van het Gemeenschapsrecht in de UPG.83 Krachtens art. 299
lid 2 EG-Verdrag werd het gehele EG-Verdrag van toepassing verklaard op de
UPG. De Raad had, als deze bepaling grammaticaal wordt gelezen, de
bevoegdheid om maatregelen te nemen met betrekking tot alle terreinen – zij
het dat hij rekening moest houden met een aantal specifieke gronden zoals het
douane- en handelsbeleid. Vermeldenswaardig is dat het Hof van Justitie in twee
uitspraken die nog voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam
zijn gedaan – toen de tekst van het nieuwe art. 299 EG-Verdrag evenwel reeds
vast stond –, zijn standpunt in Lancry enigszins heeft bijgesteld. In zowel
Chevassus-Marche84 als Sodiprem-SARL & Roger Alber SA85 toont het Hof van
Justitie veel begrip voor het afgelegen en insulaire karakter van de UPG. In deze
zaken komt het Hof van Justitie tot het oordeel dat alle vrijstellingen van de
Raad, die worden genomen met betrekking tot welke grond dan ook, noodza-
kelijk, evenredig en nauwkeurig dienen te zijn.86 De Raad heeft derhalve de
bevoegdheid met betrekking tot de toepasbaarheid van de Gemeenschapsrecht
vrijstelling te verlenen aan de UPG, indien deze vrijstelling beperkend wordt
uitgelegd.87 Een gereserveerde houding van de Raad bij het opstellen van
afwijkingen van het Gemeenschapsrecht is derhalve noodzakelijk. De verdrags-
wijzing van Amsterdam lijkt te suggereren dat Hansen wordt beaamd en Légros
en Lancry worden gecorrigeerd: er is immers een brede grondslag voor
toepasselijkheid en een brede grondslag voor afwijkingen. Opvallend is dat de
constitutionele grondslag die in Hansen is genoemd, niet wordt overgenomen in
het Verdrag noch andere arresten van het Hof van Justitie.

82 Bröring e.a. 2008, p. 103.
83 Ibid, p. 103/104: “Het is evident dat de belangen van de ultraperifere gebieden en, meer in het
bijzonder, de DOM met hun octroi de mer-regeling in het geding waren, maar die belangen
moeten wel afgezet worden tegen de in artikel 2 EG vastgelegde doelstellingen van het
EG-Verdrag en tegen het beginsel van de gemeenschappelijke markt. Tegen die achtergrond
is het hoogst onwaarschijnlijk dat door het weglaten van de lijst met bepalingen met
onmiddellijke rechtswerking uit de tweede alinea van artikel 299, tweede lid, EG er ook maar
iets zou veranderen aan het streven van het Hof het in de eerste alinea van deze bepaling
neergelegde beginsel te verdedigen. Als de lobby van de ultraperifere gebieden daarop gericht
was, was het een wel erg naïeve gedachtegang, waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat de
wijzigingen die bij de herziening van ‘Amsterdam’ in de tekst van het uiteindelijke artikel 299,
tweede lid, EG zijn doorgevoerd niet van belang zouden zijn.”
84 HvJ EU 19 februari 1998, zaak C-212/96 (Chevassus-Marche), Jur. I-766.
85 HvJ EU 30 april 1998, gevoegde zaken C-37/96 en 38/96 (Sopidrem e.a. en Albert), Jur.
I-2042.
86 HvJ EU 19 februari 1998, zaak C-212/96 (Chevassus-Marche), Jur. I-766, r.o. 49; HvJ EU
30 april 1998, gevoegde zaken C-37/96 en 38/96 (Sopidrem e.a. en Albert), Jur. I-2042, r.o.
30. De Commissie doet onderzoek naar de noodzaak, de evenredigheid en de nauwkeurigheid
van de vrijstelling. HvJ EU 30 april 1998, gevoegde zaken C-37/96 en 38/96 (Sopidrem e.a.
en Albert), Jur. I-2042, r.o. 33.
87 Bröring 2008, p. 105.
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De huidige rechtsgrondslag voor de UPG is te vinden in art. 355 sub 1 VwEU jo.
349 VwEU.88 In art. 52 lid 1 VEU staat vermeld dat de Verdragen van toepassing
zijn op de lidstaten van de Unie. Art. 355 VwEU noemt de gevallen op waarbij het
Unierecht op een atypische wijze doorwerkt. In het eerste sub wordt thans
vermeld:

“De bepalingen van de Verdragen zijn van toepassing op Guadeloupe, Frans
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Martin, de Azoren, Madeira en
de Canarische Eilanden, overeenkomstig artikel 349.”

Art. 349 VwEU betreft in hoofdlijnen de regulering van de UPG-regeling.89

Hierin wordt gesteld dat, gezien de bijzondere karakteristieken van de UPG, de
Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees
Parlement, specifieke maatregelen kan nemen ten aanzien van bijvoorbeeld de
voorwaarden voor de toepassing van de Verdragen op de UPG. De tweede alinea
van art. 349 VwEU verduidelijkt dat de specifieke maatregelen zoals bedoeld in
de eerste alinea met name betrekking hebben op ‘het douane- en handelsbeleid,
het fiscale beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, voorwaar-
den voor het aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen,
staatssteun en de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot
horizontale programma’s van de Unie’. De laatste volzin van de eerste alinea
VwEU stelt:

“Wanneer de betrokken specifieke maatregelen volgens een bijzondere
wetgevingsprocedure door de Raad worden vastgesteld, besluit hij eveneens
op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parle-
ment.”

De bepaling van art. 299 EG-Verdrag is derhalve opgesplitst.90 De lidstaten van
de Unie worden thans opgesomd in art. 52 VEU.91 Art. 355 VwEU bepaalt het
toepassingsbereik van het Unierecht voor onder andere de UPG en art. 349
VwEU regelt de bevoegdheid van de Raad om op voorstel van de Commissie en
na raadpleging van het Europees Parlement specifieke maatregelen te nemen
voor de UPG ten aanzien van de toepasbaarheid van het Europees Unierecht. De
reden voor deze splitsing van art. 299 EG-Verdrag over meerdere bepalingen

88 D. Kochenov, ‘Article 355’, in: M. Klamert, M. Kellerbauer, J. Tomkin (red.), Commentary
on the EU Treaties and the Charter of Fundamenal Rights, Oxford: Oxford University Press
2018, p. 2081-2089; ‘Article 349’, p. 2056-2060.
89 Ibid.
90 Murray 2012, p. 89.
91 D. Kochenov, ‘Article 52’, in: M. Klamert, M. Kellerbauer, J. Tomkin (red.), Commentary
on the EU Treaties and the Charter of Fundamenal Rights, Oxford: Oxford University Press
2018, p. 334-336.
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wordt gevonden in de omstandigheid dat de opstellers van de Verdragen deze
splitsing om evenwel onbenoemde redenen duidelijker en logischer vonden.92

3.3.1.1 Besluit UPG

Samenvattend kan worden gesteld dat de UPG-status in het EEG-Verdrag werd
opgenomen voor aanvankelijk de Franse DOM en Algerije. Dit diende ertoe om
een verschil van behandeling tussen de Franse Republiek enerzijds en de DOM
en Algerije, die waren geïntegreerd in het Franse metropolitaanse recht,
anderzijds tegen te gaan. Anders zou de Republiek immers in een ongemakke-
lijke spagaat terecht komen: enerzijds zou het Franse recht van de metropool in
beginsel integraal gelden op deze gebieden en anderzijds zou het Gemeen-
schapsrecht dat op meerdere punten het Franse metropolitaanse recht beïnvloedt,
niet van toepassing zijn op deze gebieden. In 1957 werd de UPG-status derhalve
verankerd in het EEG-Verdrag om tegemoet te komen aan de Franse wensen.
Deze status heeft, zoals hiervoor werd uiteengezet, een dynamisch bestaan geleid
in de Europese Verdragen. Het aantal UPG is thans groter, omdat naast Franse
gebieden ook Spaanse en Portugese overzeese eilanden onder deze status vallen.
De strekking van de UPG-status is, ongeacht de vele discussies zowel gedurende
de verdragswijzigingen als in de rechtspraak van het Hof van Justitie over de
bevoegdheid van de Raad, duidelijk. Deze gebieden vallen binnen de territoriale
werkingssfeer van het Unierecht. Het directe gevolg daarvan is dat het gehele
Unierecht in beginsel van toepassing is aldaar. Door het kwetsbare karakter van de
UPG is het evenwel mogelijk dat de Raad derogaties mogelijk maakt ten aanzien
van de gelding van het Unierecht op deze gebieden. De Raad dient deze
bevoegdheid evenwel met enige terughoudendheid te gebruiken, zoals verduide-
lijkt in de uitspraken Chevassus-Marche en Sodiprem-SARL & Roger Alber SA.

In de hiernavolgende paragraaf komt de strekking van de LGO-status aan bod, zoals
deze volgt uit de ontwikkeling van de daartoe bestemde bepalingen in de Verdragen.

3.3.2 De strekking van de LGO-status: de invloed van de dekolonisatie

Zoals hiervoor is opgemerkt, is de gemeenschapsrechtelijke pendant van de
Franse TOM, thans de COM, de LGO. Net zoals de TOM/COM die niet
volledig zijn geïntegreerd in het Franse metropolitaanse recht, worden de LGO
uitdrukkelijk uitgesloten van de werking van het overgrote deel van het
Gemeenschapsrecht onderscheidenlijk het Unierecht. De grondslag van de
LGO-regeling was te vinden in art. 227 lid 3 EEG-Verdrag. Op grond van dit
artikel vormden de LGO, die worden genoemd in de vierde bijlage verbonden

92 Murray 2012, p. 89.
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aan het EEG-Verdrag, het onderwerp van het associatieregime in de zin van Deel IV
EEG-Verdrag. Het overgrote deel van de oorspronkelijke LGO stond onder
Frans gezag, zoals blijkt uit de hieronder opgenomen LGO-lijst uit 1957:

Frankrijk: Frans West-Afrika omvattende: Senegal, Soedan, Guinea,
de Ivoorkust, Dahomy, Mauretanië, Niger en Opper-Volta,
Frans Equatoriaal Afrika omvattende: Midden-Kongo,
Oebangi-Tsjari, Tsaadgebied en Gabon,
Saint-Pierre en Miquelon, de Komoren-archipel,
Madagaskar en onderhorigheden, Frans Somaliland,
Nieuw-Caledonië en onderhorigheden, de Franse
Nederzettingen in Oceanië, de Zuidelijke en Zuidpool-
gebieden, de autonome Republiek Togo, het door Frankrijk
bestuurde trustgebied van Kameroen,

België: Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi
Italië: het onder Italiaans bestuur staand trustgebied van Somaliland

Koninkrijk der
Nederlanden

Nieuw-Guinea93

De deelnemende staten aan het EEG-project zijn overeengekomen deze landen
en gebieden die ‘bijzondere betrekkingen onderhouden met België, Frankrijk,
Italië en Nederland te associëren met de Gemeenschap.’94 Als doelstelling van
deze associatieregeling vermeldt het EEG-Verdrag, in het bijzonder art. 131,
tweede alinea, het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van
de LGO en het tot stand brengen van nauwe economische betrekkingen tussen
de LGO en de EEG. De doeleinden die worden nagestreefd door de associatie-
regeling zijn, onder andere, dat de lidstaten in hun handelsverkeer met de LGO
de regeling toepassen die zij jegens elkaar in acht nemen. Daarnaast dienen de
LGO in hun handelsverkeer met andere EEG-lidstaten de regeling toe te passen
die zij volgen jegens het moederland waarmee de LGO bijzondere constituti-
onele betrekkingen onderhouden.95

93 Bijlage IV EEG-Verdrag. Uit het Protocol betreffende de toepassing van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap op de niet-Europese delen van het
Koninkrijk der Nederlanden blijkt dat het EEG-Verdrag alleen is bekrachtigd voor het Rijk in
Europa en Nederlands Nieuw-Guinea. De Nederlandse Antillen zouden in 1962 worden
opgenomen in de LGO-lijst. Overeenkomst op 13 november 1962 te Brussel gesloten, tot
wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ten
einde de bijzondere associatieregeling van het vierde deel van het Verdrag op de Nederlandse
Antillen van toepassing te doen zijn, zitting 1962-1963, 7159 (R 339).
94 Art. 131 lid 1 EEG-Verdrag.
95 Art. 132 onder 1 EEG-Verdrag; art. 132 onder 2 EEG-Verdrag.
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Het associatieregime kenmerkt zich door een ‘asymmetrie’.96 Zo stelt art. 134
EEG-Verdrag dat het verbod op douanerechten dat overeenkomstig de bepalin-
gen van de Verdragen van toepassing is tussen de lidstaten, tevens van kracht is
op de invoer van goederen uit de LGO. De LGO kunnen ingevolge art. 133 lid 3
EEG-Verdrag evenwel douanerechten invoeren respectievelijk heffen, ‘die
conform de eisen van hun ontwikkeling en de behoeften van hun industrialisatie
zijn of die van fiscale aard zijn en ten doel hebben in hun begrotingsmiddelen te
voorzien’.97 Een beperking op deze bevoegdheid om alsnog douanerechten te
heffen op goederen bij invoer in de LGO is – zo volgt uit de laatste volzin van
art. 133 EEG-Verdrag – dat de douanerechten het peil van de invoerrechten die
worden geheven op producten uit de lidstaat waarmee de betreffende LGO
bijzondere betrekkingen onderhouden, niet mogen overstijgen. Anders gezegd:
de LGO zijn vrij om hun handelsverkeer met andere lidstaten te onderwerpen
aan beperkingen, tenzij deze beperkingen de moederstaat van de desbetreffende
LGO, in tegenstelling tot andere lidstaten, voordelen opleveren.98 Indien een
lidstaat het hiervoor genoemde peil van douanerechten als nadelig ervaart, kan
de desbetreffende lidstaat de Commissie verzoeken maatregen voor te stellen
aan de overige lidstaten die noodzakelijk zijn om de toestand te verhelpen, aldus
art. 134 EEG-Verdrag.

Op grond van art. 136 EEG-Verdrag was voor een periode van vijf jaar na de
inwerkingtreding van het EEG-Verdrag de Toepassingsovereenkomst betreffen-
de de associatie van de landen en gebieden overzee met de Gemeenschap
(hierna: Toepassingsovereenkomst), die is gehecht aan het EEG-Verdrag, van
toepassing met betrekking tot de associatie tussen de LGO en de Gemeenschap.
In art. 1, tweede alinea, van deze Toepassingsovereenkomst staat dat om de
sociale en economische ontwikkeling van de LGO te bevorderen een fonds
wordt opgericht. Hierin storten de deelnemende lidstaten van de EEG gedurende
vijf jaar – zo lang als de Toepassingsovereenkomst gelding heeft – bijdragen.99

Dit aspect waarbij investeringshulp wordt verschaft aan de lidstaten die LGO

96 H.G. Hoogers, ‘De BES-eilanden, de Grondwet en het Europese recht. Over constitutionele
en Europeesrechtelijke consequenties van de handhaving van de LGO-status van de BES-
eilanden’, Regelmaat 2009-24, p. 7; D. Kochenov, ‘The Impact of European Citizenship on
the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Community’, 36
Legal Issues of Economic Integration 3, 2009, p. 9; D. Kochenov, ‘Article 199’, in: M.
Klamert, M. Kellerbauer, J. Tomkin (red.), Commentary on the EU Treaties and the Charter
of Fundamenal Rights, Oxford: Oxford University Press 2018, p. 1567, 1569.
97 Art. 133 lid 3 EEG-Verdrag.
98 D. Kochenov, ‘The Impact of European Citizenship on the Association of the Overseas
Countries and Territories with the European Community’, 36 Legal Issues of Economic
Integration 3, 2009, p. 11.
99 De te storten bijdragen staan (per jaar) genoemd in Bijlage A, die is gehecht aan deze
Toepassingsovereenkomst. Ook Luxemburg, dat geen LGO had, diende een kleine bijdrage te
leveren. Dit fonds werd beheerst door de Commissie, zie art. 1, derde alinea, Toepassings-
overeenkomst.
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rijk waren, indertijd de Franse Republiek, het Koninkrijk België, de Italiaanse
Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, is door de Franse Republiek naar
voren gebracht.100 Geheel onbegrijpelijk is deze Franse wens niet, omdat de
meeste LGO onder Frans gezag stonden. De Franse regering was het standpunt
toegedaan dat de economische openstelling van de overzeese gebieden voor
andere lidstaten van de Gemeenschap ‘voor Frankrijk een reëel economisch
offer zou kunnen betekenen door het verdwijnen van de preferentie, welke het
tot nu toe in die gebieden heeft’.101 De angst van Franse zijde was dat zonder het
storten van een bijdrage door andere deelnemende lidstaten van de EEG, de
partnerlanden op den duur zouden genieten van de economische welvaart en
vooruitgang van de Franse overzeese gebieden (destijds de TOM), terwijl
Frankrijk de last daarvan zou dragen.102 Om deze reden stelde de Franse
regering voor om gezamenlijk bij te dragen aan het investeringsfonds voor de
LGO van alleen Frankrijk.103 Aanvankelijk bestond grote weerstand bij de
partnerlanden tegen dit Franse voorstel. Allereerst was bij de andere vijf
lidstaten nog maar de vraag in hoeverre Frankrijk verantwoordelijk zou blijven
voor de economische en de politieke situatie van de Franse LGO als de andere
partnerlanden zouden bijdragen aan onder andere de economische welvaart van
de Franse LGO.104 Ten tweede vonden de vijf lidstaten het bedrag dat Frankrijk
van de andere lidstaten vroeg voor het investeringsfonds aan de hoge kant. Tot
slot konden de andere lidstaten niet aanvaarden dat het fonds, zoals de Franse
regering voorstelde, uitsluitend ter beschikking zou worden gesteld voor de
ontwikkeling van de Franse LGO.105

Uiteindelijk zijn bovenstaande bezwaren ondervangen door het fonds toegan-
kelijk te maken voor niet alleen de LGO van de Franse Republiek, maar ook die
van het Koninkrijk België, de Italiaanse Republiek en tot slot het Koninkrijk der
Nederlanden. Daarnaast waren de bedragen die de Franse Republiek aanvan-
kelijk had voorgesteld beperkter, met als gevolg dat de Nederlandse regering
deze bijdrage aan het fonds voor de LGO van in totaal vier lidstaten aanmerkte
als ‘redelijk’.106 Bovendien was, teneinde de politieke consequenties van de
geldelijke inkomsten van de LGO zo min mogelijk te maken en de andere
lidstaten politiek niet medeverantwoordelijk te laten zijn voor de ontwikkeling

100 Kamerstukken II 1956-1957, 4725, nr. 3, p. 42.
101 Kamerstukken II 1956-1957, 4725, nr. 3, p. 42.
102 Ibid. Verder wordt opgemerkt: “De lasten, welke Frankrijk in zijn Afrikaanse gebieden op
het punt van de investeringen ten behoeve van de sociale en economische infrastructuur op
het ogenblik draagt, zijn uitzonderlijk zwaar en de toenemende politieke en economische
noodzaak om de levensstandaard in deze gebieden te verhogen legt een bijna ondraaglijke last
op de Franse economie.” Kamerstukken II 1956-1957, 4725, nr. 3, p. 42.
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Ibid.
106 Ibid.
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van deze gebieden, op aandrang van het Koninkrijk der Nederlanden in de
Toepassingsovereenkomst voorzien in mogelijke bestemmingen waar de LGO
de bijdragen voor konden gebruiken.107 De Commissie stelde uit kracht van
art. 3 Toepassingsovereenkomst ieder jaar algemene programma’s vast over de
bestemming van het fonds. De bestemming van het fonds in het kader van de
algemene programma’s waren:

“a) bepaalde sociale instellingen, met name ziekenhuizen, inrichtingen van
onderwijs of voor technisch onderzoek, instellingen voor beroepsvoorlichting
en voor bevordering van de beroepswerkzaamheden van de bevolking,
b) economische investeringen van algemeen belang welke rechtstreeks
verbonden zijn met de uitvoering van een programma dat productieve en
concrete ontwikkelingsprojecten inhoudt.”108

Door het inkaderen van de bestemming van het fonds in de LGO stond vast dat
de partnerlanden niet medeverantwoordelijk waren ten aanzien van het econo-
mische en politieke beleid van de LGO van andere deelnemende partijen.109 De
hulp uit het fonds kon bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitgaven ten
behoeve van de soevereiniteit van deze landen, zoals veiligheid en ordehand-
having.110

Niettemin betekent het voorgaande niet dat de economische en de politieke
ontwikkelingen van voornamelijk de overzeese gebieden van de Franse Repu-
bliek de andere lidstaten volkomen onverschillig lieten.111 Het Koninkrijk der
Nederlanden diende bijvoorbeeld in de Verenigde Naties met enige regelmaat
zijn standpunt te verduidelijken inzake de trustgebieden en andere niet-zelf-
besturende gebieden die voorkwamen in de LGO-lijst in het EEG-Verdrag. Deze
lijst is hiervoor opgenomen. De regering van het Koninkrijk der Nederlanden
verantwoordt de eigen bijdrage in het fonds voor de LGO als volgt. Uit deze
verantwoording, die hieronder is opgenomen, blijkt het intrinsieke belang in de
economische en politieke ontwikkeling en de welvaart van de toenmalige LGO
voor de EEG – zeker als rekening wordt gehouden met een steeds globaliserende
en een mondiaal wordende samenleving:

107 Art. 2 Toepassingsovereenkomst luidde: “De instanties welke voor de landen en gebieden
de verantwoording dragen, leggen, in overeenstemming met de plaatselijke autoriteiten of met
de vertegenwoordiging van de bevolking der betrokken landen en gebieden, aan de
Commissie de sociale en economische projecten voor, waarvan wordt verzocht dat zij door
de Gemeenschap worden gefinancierd.”
108 Art. 3, tweede alinea, Toepassingsovereenkomst.
109 In art. 1 lid 1 Toepassingsovereenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld: “De Lid-Staten
nemen onder de hierna bepaalde voorwaarden deel aan maatregelen welke de sociale en
economische ontwikkeling van de landen en gebieden genoemd in bijlage IV van het Verdrag
kunnen bevorderen, in aanvulling op hetgeen wordt verricht door de instanties welke voor die
landen en gebieden de verantwoording dragen [cursivering van mij, GK].”
110 Kamerstukken II 1956-1957, 4725, nr. 3, p. 42.
111 Ibid.
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“Ten slotte dient te worden overwogen, dat de vorming van de Europese
Economische Gemeenschap ons, ook wanneer onderhavige regeling voor de
investeringshulp aan de overzeese gebieden niet zou zijn getroffen, toch
steeds sterker zou betrekken bij de gang van zaken in de Franse overzeese
gebieden, omdat de politieke en economische positie van een land als
Frankrijk zo sterk beïnvloed wordt door de ontwikkeling in die gebieden.
Houdt men dit in het oog en bezint men zich op de toekomst van Afrika en de
betekenis van deze toekomst voor West-Europa, dan is de verwachting
gerechtvaardigd, dat wij bij het deelnemen aan deze investeringen en het
helpen bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling in de over-
zeese gebieden bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen der
Gemeenschap. Daarbij acht de Regering het om politieke redenen van belang,
dat de vertegenwoordigers van de inheemse bevolking in die gebieden zoveel
mogelijk betrokken worden bij en medezeggenschap krijgen in de bestem-
ming der verleende investeringshulp.
In dit alles ligt naar de mening van de Regering een verantwoordelijkheid,
welke een associatieregeling, zoals thans is getroffen, voldoende rechtvaardigt.
Zowel uit een oogpunt van Europese samenwerking als uit het oogpunt van de
noodzakelijke economische versterking dier overzeese gebieden acht de
Regering daarom het aanvaarden van dit stuk van het Verdrag noodzakelijk
en juist.”112

Bovenstaande passage illustreert dat, hoewel de Koninkrijksregering de mede-
verantwoordelijkheid voor de Franse overzeese gebieden niet wilde dragen, zij
niettemin het politieke belang van de betrokkenheid van Franse overzeese
gebieden bij de EEG niet buiten beschouwing laat bij de totstandkoming van
de Toepassingsovereenkomst en de mate van betrokkenheid van de LGO bij de
EEG. Hetzelfde geldt voor de overige vier lidstaten, die eveneens welwillend
waren bij te dragen aan de ontwikkeling van de (voornamelijk Franse) LGO.
Niet geheel onbelangrijk in dit kader is dat deze LGO relatief veel natuurlijke
bronnen rijk waren en alleen al om die reden een associatie met de toenmalige
Gemeenschap wel winstgevend zou zijn voor de Gemeenschap indien de sociale
en economische ontwikkeling van deze gebieden op gang zou komen.113 De
verwachting van de EEG-staten was dat de fondsbijdrage een katalysator in de
economische en politieke ontwikkeling van de voornamelijk Afrikaanse landen
op gang zou brengen, die op den duur zou leiden tot de omstandigheid dat de

112 Kamerstukken II 1956-1957, 4725, nr. 3, p. 43.
113 D. Kochenov, Part Four. Association of the Overseas Countries and Territories’, in: M.
Klamert, M. Kellerbauer, J. Tomkin (red.), Commentary on the EU Treaties and the Charter
of Fundamenal Rights, Oxford: Oxford University Press 2018, p. 1560: “At the moment of
the negotiation of the foundien Treaties, the then six MS exercised sovereignty over a huge
territory in the form of colonial possessions, protectorates, overseas departments, and so on,
situated all over de world, but mostly on the African continent. The majority of these
territories were not fully incorporated into the MS: different law applied to them, compared
with the metropolitan centres. Given their huge economic potential, the gradual incorpora-
tion of especially the African dependent territories into the internal market was one of the
priorities of the founding MS, making the initial EEC (also) a colonial project [Cursivering
van mij, GK].”
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Gemeenschapsstaten fors zouden profiteren van deze (Afrikaanse) welvaart.114

De associatie tussen de EEG en de LGO is derhalve primair gebaseerd op
ontwikkelingssamenwerking. De achterliggende gedachte van deze samenwer-
king is geweest dat de ontwikkeling van de LGO op den duur zou leiden tot
winst voor de lidstaten. Dit wordt ook wel de zogenoemde ‘Eurafrican Dream’
genoemd.115

Indien art. 22 lid 3 EEG-Verdrag, Deel IV EEG-Verdrag, in combinatie wordt
gelezen met de Toepassingsovereenkomst die hierboven beknopt is toegelicht,
lijkt een opname van de LGO die relatief veel voordelen hadden op economisch
terrein, binnen de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht niet uitgesloten.
Om de doelstellingen van de EEG te bereiken, die worden genoemd in art. 2
EEG-Verdrag,116 diende de Gemeenschap op grond van art. 3 onder k EEG-
Verdrag ‘de associatie van landen en gebieden overzee, ten einde het handels-
verkeer uit te breiden en in gezamenlijke inspanning de economische en sociale
ontwikkeling te bevorderen’.117 Op grond van art. 136, tweede alinea, EEG-
Verdrag diende de Raad voor de afloop van de Toepassingsovereenkomst op
basis van de bereikte resultaten de bepalingen vast te stellen voor een nieuwe
periode. De gedachte achter deze bepaling lijkt op de hiervoor behandelde
gedachte achter art. 227 lid 2, tweede alinea, EEG-Verdrag, dat voor de UPG
regelde:

114 Custos schrijft in haar bijdrage ‘Implications of the European integration for the Overseas’,
onder de paragraaf ‘The Main Focus: The Eurafrican Dream’: “The spotlight was wholly put
on the promises of Eurafrica. The European vision for the Overseas focused on an
intercontinental linkage temporarily taking the form of an association owing to the
development between Europe and Africa. Tellingly, Spaak labelled the agreement on the
OCT association ‘a great political decision’ and the creation of the EDF a ‘great forward-
looking policy’ ensuring that the recipient ‘territories would remain within the sphere of
influence of the West’. The political objective aiming at preventing secession and anchoring
the Overseas in the western camp was combined with a new economic goal. With regard to
the latter, development was contemplated and was supported by specific provisions allowing
the OCTs some degree of protectionism. These rules held the promise of an industrial
economy extending beyond existing exportation of tropical agricultural produce and raw
materials. Reciprocal advantages were to flow from the association between Europe and
Africa and substitute for the past unequal relationship with was still echoed in the one-sided
most-favoured-nation clause of the ECSC.” D. Custos, ‘Implications of the European
Integration for the Overseas’, in: D. Kochenov (red.), EU Law of the Overseas. Outermost
regions, Associated Overseas Countries and Territories, Territories Sui Generis, Alphen aan
den Rijn: Kluwer Law International 2011, p. 101. Zie ook: P. Hansen, S. Jonsson, Eurafrica:
The Untold Story of European Integration and Colonialism, Bloomsbury Academic 2014.
115 Custos 2011.
116 De doelstellingen van de EEG worden in art. 2 EEG-Verdrag omschreven als het
bevorderen van de ‘harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de
gehele Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een
toenemende verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de
Gemeenschap verenigde Staten’.
117 Art. 3 onder k EEG-Verdrag.
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“De voorwaarden voor de toepassing van de overige bepalingen van dit
Verdrag worden uiterlijk twee jaar na zijn inwerkingtreding bij beschikkingen
van de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie
vastgesteld.”

De UPG zijn op den duur integraal opgenomen in het Gemeenschapsrecht, met
de mogelijkheid van de Raad om aan de UPG op specifieke terreinen derogaties
te verlenen. Anders dan bij de UPG is het bij de LGO echter nooit tot een
volledige opname in het Gemeenschapsrecht gekomen.118 Hoewel art. 136,
tweede alinea, EEG-Verdrag meende dat voor de afloop van de gelding van de
Toepassingsovereenkomst de Raad op grond van de resultaten die zijn bereikt
tussen de LGO en de Gemeenschap, de bepalingen zou moeten vaststellen voor
een nieuwe periode, is opvallend dat het eerste LGO-besluit pas in 1964 in
werking is getreden. Dit is één jaar later dan had gemoeten. De Toepassings-
overeenkomst is immers op 1 januari 1958 in werking getreden en had een duur
van vijf jaar.

De interesse in de Franse overzeese gebieden, en dus indirect in het LGO-
regime, leek ietwat op de achtergrond te geraken doordat de meeste LGO die in
de LGO-lijst van 1957 stonden, in de jaren zestig van de vorige eeuw van hun
moederland onafhankelijk zijn geworden. Enkele voorbeelden van landen die
onder bijvoorbeeld Frans gezag stonden en hun onafhankelijkheid hebben
verworven in 1960 zijn Senegal, Ivoorkust, Niger en Gabon. Dit zijn omvang-
rijke staten waarvoor de Gemeenschapsrechtelijke belangstelling lijkt te worden
ingegeven door onder andere strategische belangen. Na de onafhankelijkheid
van onder ander deze LGO, lijkt de aandacht en het economische en politieke
belang van de Gemeenschap in de LGO enigszins gekelderd. De zogenoemde
Eurafrican Dream leek onwerkelijk geworden, omdat alle LGO van het
Afrikaanse continent inmiddels niet onder het gezag stonden van een van de
vier lidstaten die LGO rijk waren. Hoewel de LGO-status – net als de UPG-
status – een overgangsregime leek te zijn voor een aantal jaar,119 worden de
gevolgen van de onafhankelijkheid van de staten die in 1957 onder het LGO-
regime vielen, verkeerd ingeschat. De wens was immers om omwille van de
economische en strategische belangen deze voornamelijk Afrikaanse staten, die
indertijd niet onafhankelijk waren, op een nauwe wijze te associëren of wellicht
op te nemen in het EEG-raamwerk. Dat zou met zich brengen dat de Europese
staten op den duur zouden profiteren van de vooruitgang die deze staten zouden
boeken. Vanwege de dekolonisatie kon deze wens geen doorgang vinden. De
associatie van sommige van deze – inmiddels onafhankelijk geworden – staten

118 De vraag op welke wijze het LGO-leerstuk zich heeft ontwikkeld in de rechtspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie en de LGO-besluiten die worden genomen door de
Raad, komt ter sprake in het volgende hoofdstuk.
119 Dit blijkt onder andere uit het hierboven behandelde art. 136 lid 2 EEG-Verdrag.
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is niet meer bewerkstelligd door middel van het LGO-regime, maar door middel
van het zogenoemde ACS-regime.

‘ACS’ staat voor Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan.120 Deze ACS-staten
omvatten thans 79 landen121 uit deze omstreken die een bijzondere relatie
hebben met de EU.122 De associatieverdragen die zijn gesloten tussen de ACS-
landen en de Europese Gemeenschap, bijvoorbeeld de verdragen van Yaoundé
(1963-1975), Lomé (1975-2000) en Cotonou (2000-heden),123 verlenen voor-
namelijk handelspreferenties aan deze landen. Zo worden bijvoorbeeld goederen
die afkomstig zijn uit de ACS-landen zonder heffingen toegelaten tot de EU,
indien zij voldoen aan een aantal criteria. Deze niet-wederkerige handels-
preferenties hebben tot doel de ACS-landen te integreren in de wereldeconomie.
Twee hoofdthema’s in de ACS-samenwerking zijn enerzijds economische samen-
werking – waar de hiervoor genoemde handelspreferenties onder vallen – en
anderzijds ontwikkelingssamenwerking. Deze laatste vorm van samenwerking
omvat maatregelen op diverse terreinen, zoals gezondheidszorg en onderwijs.
Over de parallellie tussen de ACS-staten en de LGO volgt meer in Hoofdstuk IV,
wanneer de LGO-Besluiten en de overeenkomsten tussen de ACS-staten en de
Unie worden geanalyseerd.

Thans hebben vier lidstaten van de EU LGO: het Koninkrijk Denemarken, de
Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. De huidige LGO zijn opgenomen in
Bijlage II van het VwEU en omvatten:

Denemarken: Groenland;
Frankrijk: Nieuw Caledonië en onderhorigheden, Frans-Polynesië,

Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden, Wallisarchipel en
Futunaeiland, Mayotte, Saint Pierre en Miquelon;

120 De oorsprong van de ACS-staten is te herleiden tot de LGO-status. De meeste LGO uit
1957 zijn na hun onafhankelijkheid onderworpen aan het ACS-regime. Zie daarvoor Faberon,
Ziller 2007, p. 242.
121 48 uit Afrika, 16 uit de Cariben en 15 uit de Stille Oceaan. Adviesraad Internationale
Vraagstukken, ACS-EU Samenwerking na 2020. Op weg naar een nieuw partnerschap?, no

93, maart 2015, Bijlage IV. Te raadplegen via: http://aiv-advies.nl/download/e439e718-956f-
4bae-99d2-415d839c99c8.pdf.
122 In de ACS-landen wordt een onderscheid gemaakt tussen de Minst Ontwikkelde ACS-
Landen (de zogenoemde MOL) en de overige ACS-landen. 39 van de 79 staten vallen onder
de MOL. Het betreffen onder andere de volgende staten: Angola, Djibouti, Samoa, Togo,
Gambia. De overige niet-MOL ACS-staten zijn, onder andere: Cuba, Gabon, Ivoorkust,
Tonga en Zuid-Afrika.
123 Respectievelijk in 1963, 1969, 1976 (Eerste Lomé-Verdrag) en tot slot in 2000.
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Koninkrijk der
Nederlanden

Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en
Saba;

Verenigd
Koninkrijk124

Anguilla, Caymaneilanden, Falklandeilanden, South Geor-
gia en de Zuidelijke Sandwicheilanden, Montserrat, Pit-
cairn, Sint-Helena met onderhorigheden, Brits Antarctica,
Brits gebied in de Indische Oceaan, Turks- en Caicosei-
landen, Britse Maagdeneilanden, Bermudaeilanden.

Opvallend aan deze LGO-lijst is dat Saint-Pierre-en-Miquelon en Nieuw-
Caledonië thans de enige gebieden zijn die sinds 1957 onder het LGO-regime
vallen. Alle andere Franse gebieden die voorkwamen in de LGO-lijst van 1957
zijn uit de LGO-lijst gehaald doordat zij niet meer onder Frans gezag vallen. Een
van de voornaamste karakteristieken van de LGO is namelijk dat deze gebieden
niet zelfstandige staten zijn in volkenrechtelijke zin, met als gevolg dat zij in
beginsel worden vertegenwoordigd door het moederland. Deel IV VwEU en de
LGO-besluiten van de Raad zijn immers in beginsel geadresseerd aan de
volkenrechtelijke entiteit waarvan de LGO deel uitmaakt.125

Het huidige LGO-regime is verankerd in Deel IV VwEU en de verschillende
LGO-besluiten, die in principe de opvolgers zijn van de hierboven besproken
Toepassingsovereenkomst.126 Het doel van de LGO-regeling volgens het VwEU
is ‘het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling der landen en
gebieden en de totstandbrenging van nauwe economische betrekkingen tussen
hen en de Unie in haar geheel’. Overeenkomstig de in de preambule van dit
Verdrag neergelegde beginselen dient de associatie in de eerste plaats de
mogelijkheid te scheppen de belangen en de voorspoed van de inwoners van
die landen en gebieden te bevorderen, teneinde hen te brengen tot de economi-
sche, sociale en culturele ontwikkeling welke zij verwachten.127 Het zal zijn
opgevallen dat ten aanzien van de LGO eenzelfde doel werd gesteld in het EEG-
Verdrag, in het bijzonder art. 131, eerste en tweede alinea. Een relevant verschil
met de LGO in 1957, bij de totstandkoming van het EEG-Verdrag, is dat slechts
twee LGO thans een bevolkingsomvang hebben die de 200.000 overstijgt
– zijnde Frans-Polynesië en Nieuw-Caledonië. De huidige LGO zijn voorna-
melijk landen en gebieden die vanwege de kleine oppervlakte, lage populatie en
afhankelijkheid met betrekking tot voornamelijk de economische sector van het

124 Een brexit zal zonder meer gevolgen hebben voor het toepassingsbereik van de LGO-
regeling in de overzeese gebieden van het Verenigd Koninkrijk. Zie in dit verband de vragen
die door het House of Lords van het Verenigd Koninkrijk zijn gesteld aan de regering van het
Verenigd Koninkrijk: House of Lords, European Union Committee, 13 September 2017,
https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-select/Correspondence-2017-19/
11-09-17-Overseas-Territories-letter-to-David-Davis-MP.pdf.
125 Murray 2012, p. 33.
126 De ontwikkelingen in deze LGO-besluiten komen ter sprake in Hoofdstuk IV.
127 Art. 198, tweede en derde alinea, VwEU.
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moederland nadelen ervaren en onder andere om die reden worden geassocieerd
met de Europese Unie. De Raad stelt op basis van de in het kader van de bereikte
resultaten tussen de Unie en de LGO zogenoemde LGO-besluiten vast op grond
van art. 203 VwEU. Dit gebeurt op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van een advies van het Europees Parlement.128

Het transpositieregime dat de LGO-status in 1957 trachtte te bewerkstelligen
lijkt voor onbepaalde tijd te zijn. Bij de UPG-status is het opvallend dat de
overgangsregeling129 waarbij een aantal terreinen werd genoemd dat na
de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag rechtstreeks van toepassing was op
de UPG, enige tijd later veranderde in een regeling waarbij het gehele Unie-
verdrag in beginsel van toepassing werd verklaard op de UPG. Vrijwel alle
omvangrijke LGO van de lijst uit 1957 zijn thans onafhankelijk met als gevolg
dat zij niet meer onder het LGO-regime vallen. Vermoedelijk is dit de reden voor
de betrekkelijk ongewijzigde formulering van de LGO-regeling zoals verankerd
in de Verdragen. In de rechtspraak van het Hof van Justitie en in de LGO-
besluiten van de Raad is het LGO-regime daarentegen onderworpen geweest aan
veranderingen. Daar waar de associatie tussen de LGO enerzijds en de Unie
anderzijds volgens het VwEU lijkt te worden gekarakteriseerd als een ontwikke-
lingssamenwerking, is deze gedachte op grond van de rechtspraak van het Hof
van Justitie en de LGO-besluiten van de Raad sterk achterhaald. Daarover volgt
meer in Hoofdstuk IV.

3.4 Besluit

Hoofdstuk III
In dit hoofdstuk draait het in beginsel om twee zaken: ten eerste het schetsen van
een beeld over de ontstaansgeschiedenis van het overzees Gemeenschapsrecht
respectievelijk Unierecht en ten tweede het onderzoeken van de strekking van de
UPG- en de LGO-status. De bestudering van het ontstaan van het overzees
Gemeenschapsrecht is onontbeerlijk om de huidige ontwikkeling van de LGO,
en de werking van het Unieburgerschap aldaar, te doorgronden. Een analyse van
de ontwikkeling van de LGO op haar plaats is noodzakelijk om vanuit de
huidige dynamiek van de LGO het Nederlanderschap te duiden.

128 Art. 203 VwEU luidt: “De Raad stelt op basis van de in het kader van de associatie van de
landen en gebieden met de Unie bereikte resultaten en van de in de Verdragen neergelegde
beginselen met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie de bepalingen vast
betreffende de wijze van toepassing en de procedure van de associatie van de landen en
gebieden met de Unie. Wanneer de bepalingen door de Raad volgens een bijzondere
wetgevingsprocedure worden vastgesteld, besluit hij met eenparigheid van stemmen op
voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.”
129 Art. 227 lid 2, tweede alinea, EEG-Verdrag.
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Ontstaan overzees Gemeenschaps- respectievelijk Unierecht
De hoofdregel met betrekking tot de toepasbaarheid van het EEG-Verdrag was
verankerd in art. 227 lid 1 EEG-Verdrag. Op grond van dit artikel was dit
Verdrag van toepassing op het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland,
de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogendom Luxemburg
en het Koninkrijk der Nederlanden. Ten opzichte van de voorganger van het
EEG-Verdrag, het EGKS-Verdrag, is een bijzonder aspect van het EEG-Verdrag
dat dit Verdrag een speciale regeling bevat voor de overzeese gebieden van vier
lidstaten, zijnde het Koninkrijk België, de Franse Republiek, de Italiaanse
Republiek en tot slot het Koninkrijk der Nederlanden. Deze betrokkenheid
van overzee met de EEG is op aandrang van de Franse Republiek opgenomen in
het EEG-Verdrag. De twee koloniale golven die Frankrijk heeft gekend in de
zeventiende onderscheidenlijk negentiende eeuw, heeft formeel in 1946 gezorgd
voor een definitief onderscheid tussen enerzijds les vieilles colonies, veroverd
gedurende het ancien régime, en anderzijds de nieuwe koloniën, die waren
veroverd in de negentiende eeuw. De oude koloniën van Frankrijk waren
materieel sinds de sénatus-consulte uit 1854 in beginsel integraal opgenomen
in het Franse metropolitaanse recht. De Franse regering achtte het uiterst
bezwaarlijk dat het Gemeenschapsrecht verschillend zou worden toegepast op
de Franse metropool enerzijds en de Franse overzeese departementen en Algerije
anderzijds. Om deze reden stelde de Franse regering een ultimatum aan de
andere vijf deelnemende lidstaten van de EEG: overzee op enigerlei wijze
betrekken bij het EEG-raamwerk óf een Frankrijk dat geconditioneerd meedoet
aan het EEG-project. Nadat de overige vijf lidstaten hadden ingestemd met de
eerste optie is gekozen om het indertijd vigerende onderscheid tussen de DOM
en de TOM te transponeren naar het Gemeenschapsniveau: de UPG en de LGO.
Het DOM-TOM-onderscheid in het Franse overzeese recht is derhalve pe-
remptoir geweest voor deze twee belangrijke smaken overzee in het huidige
Unierecht.

Passieve Raad ten aanzien van de UPG en LGO
Uit het EEG-Verdrag blijkt dat zowel de UPG-status als de LGO-status een
bijzonder karakter in zich bergt. Met betrekking tot beide regelingen wordt
immers de Raad de plicht gegeven om binnen twee jaar (voor de UPG) en
binnen vijf jaar (voor de LGO) de bepalingen vast te stellen die na die periode
van toepassing zouden zijn op deze gebieden. In beide gevallen is het de Raad
niet gelukt om binnen deze termijn te bepalen welk deel of welke delen van het
Gemeenschapsrecht werking zouden hebben op overzee. Voor de UPG wordt
gesuggereerd dat de tekortkoming van de Raad te maken heeft met de Algerijnse
onafhankelijkheidsoorlog. Voor de LGO is aannemelijk dat deze deadline van
art. 136, tweede alinea, EEG-Verdrag niet is gehaald door de Raad, omdat een
aanzienlijk deel van de LGO uit 1957 enkele jaren later onafhankelijk werd van
het moederland.
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Strekking UPG en LGO
Bij het Verdrag van Amsterdam is voor het eerst uitdrukkelijk in het Verdrag
opgenomen om het gehele Gemeenschapsrecht in beginsel van toepassing te
verklaren op de UPG. Daarnaast blijkt uit de rechtspraak van het Hof van
Justitie dat de Raad de bevoegdheid heeft om uitzonderingen te maken met
betrekking tot de toepasbaarheid van het Unierecht op de UPG. De beoogde
betekenis van de UPG-regeling is derhalve evident: het Unierecht is in principe
van toepassing met als gevolg dat de UPG binnen de territoriale werkingssfeer
van het Unierecht vallen. Voor de LGO-regeling geldt dat de Raad binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van het EEG-Verdrag op basis van de bereikte
resultaten en in overeenstemming met de Gemeenschapsrechtelijke beginselen
de bepalingen diende vast te stellen over de verhouding tussen de LGO en de
Gemeenschap. In die vijf jaar werd de rechtsverhouding tussen de LGO en de
Gemeenschap bepaald door de zogenoemde Toepassingsovereenkomst. Aange-
zien vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw de meeste LGO onafhankelijk
werden van het moederland, werden de resterende LGO beschouwd als
gebieden van relatief kleine omvang met een lage populatiegraad, die strategisch
niet van uitzonderlijk groot belang waren. Door de dekolonisatie van de
oorspronkelijk omvangrijke LGO lijkt de LGO-regeling in de Verdragen aan
een nuancering onderhevig te zijn geweest. Het LGO-regime uit 1957 is in
belangrijke mate ongewijzigd gebleven in de Verdragen. Deze gebieden vallen
immers volgens de formulering in het VwEU nog steeds buiten de territoriale
werkingssfeer van het overgrote deel van het Unierecht. De strekking van de
associatieregeling volgens het VwEU straalt uit dat de rechtsbetrekking tussen
de LGO en de Unie een ontwikkelingssamenwerking betreft. Dat deze strekking
van het associatieregime door de jaren heen is gewijzigd, blijkt uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van de rechtspositie van de
LGO en de ingezetenen ervan en de zogenoemde LGO-besluiten van de Raad.
In het volgende hoofdstuk wordt dan ook de blik gericht op de wijze waarop de
LGO zijn ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de opvolgers
van de Toepassingsovereenkomst – de LGO-besluiten. De behandeling van de
ontwikkeling van de LGO in de rechtsorde van de EU is noodzakelijk om de
werking van het Unieburgerschap in deze gebieden te achterhalen en daarmee
het Nederlanderschap te kunnen duiden. In dat kader wordt de werking van het
Unieburgerschap in de LGO in Hoofdstuk IV aangestipt, om vervolgens in
Hoofdstuk V grondig in te gaan op het burgerschap van de EU en de politieke
rechtsbetrekking die dit burgerschap met zich brengt tussen enerzijds de LGO-
Unieburger en anderzijds de rechtsorde van de EU.
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Hoofdstuk IV
Het LGO-associatieregime verschiet van kleur:

van ontwikkelingssamenwerking naar wederkerig
partnerschap

4.1 Inleiding

In de loop van het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de Gemeenschapsrechte-
lijke regeling inzake de overzeese gebieden van de toenmalige EEG-lidstaten
haar historische wortels heeft in het Franse recht. In de onderhandelingsfase van
het EEG-Verdrag eiste de Franse delegatie dat de Franse overzeese gebieden op
enigerlei wijze zouden worden opgenomen in het Gemeenschapsraamwerk. In
het in 1958 in werking getreden EEG-Verdrag werd voorzien in twee regelin-
gen1 voor enerzijds overzeese gebieden die een nauwe relatie hadden met de
EEG-lidstaat (UPG) en anderzijds overzeese gebieden die een losse(re) band
hadden met de EEG-lidstaat (LGO). In het EEG-Verdrag was als gevolg van de
Franse wensen dus voorzien in verschillende statussen voor overzee. De
associatieregeling aangaande de LGO werd verankerd in Deel IV van dit
Verdrag. Daarin werd summierlijk uitwerking gegeven aan de associatieregeling
met de LGO en de doelstellingen daarvan. Een nadere uitwerking van deze
regeling was te vinden in een aan de slotakte van het EEG-Verdrag gehechte
Toepassingsovereenkomst, waarvan de geldigheidsduur verstreek op 1 janu-
ari 1963. Kernelementen van deze Toepassingsovereenkomst zijn aan de orde
gekomen in Hoofdstuk III. Kort gezegd voorzag deze Toepassingsovereenkomst
voornamelijk in de geleidelijke afbraak van de onderlinge wettelijke restricties
inzake de in- en uitvoer van goederen tussen de EEG en de LGO.2 Tevens werd
in deze overeenkomst bepaald dat, indien voor de periode van vijf jaar geen
nieuwe regeling zou worden getroffen voor de LGO, het vastgestelde peil van
deze zogenoemde kwantitatieve restricties van het vijfde jaar zou worden
gehandhaafd.3

1 De afzonderlijke regeling inzake het Saargebied daargelaten. Zie daarover nader paragraaf 3.1
(‘Inleiding’).
2 Zie daarvoor art. 10, 11 en 13 Toepassingsovereenkomst.
3 Art. 14 Toepassingsovereenkomst.



De gelding van deze Toepassingsovereenkomst expireerde, zoals hierboven
vermeld, op 1 januari 1963. De Raad werd op grond van art. 136, tweede alinea,
EEG-Verdrag de plicht opgelegd om voor het einde van deze datum regels vast
te stellen voor een nieuwe periode aangaande de relatie tussen de LGO en de
EEG. Deze regels diende de Raad vast te stellen op basis van de bereikte
resultaten met de LGO gedurende de eerste vijf jaar. Het eerste besluit van de
Raad op grond van voornoemde bepaling – een zogenoemd LGO-besluit – werd
vastgesteld op 25 februari 1964, na verloop van de deadline die was vermeld in
art. 136, tweede alinea, EEG-Verdrag. Deze omissie van de Raad heeft, zoals
genoemd in het vorige hoofdstuk, denkelijk te maken met de ontwikkelingen in
het dekolonisatieproces van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, met als
gevolg dat verschillende omvangrijke LGO onafhankelijk werden en buiten de
werkingssfeer van de LGO-associatieregeling vielen.4 Hierdoor groeide er een
desinteresse in de LGO-regeling, omdat de achterblijvende landen en gebieden
die deel uitmaakten van de betrokken EEG-lidstaten in beginsel klein van
omvang waren en relatief weinig betekenis hadden voor de EEG en haar
lidstaten vergeleken met de nogal omvangrijke LGO uit 1957.5 Deze desin-
teresse heeft, zoals zal blijken uit het navolgende, geleidelijk plaats gemaakt
voor een steeds toenemende belangstelling voor de LGO als de bewakers van de
waarden waarop de Unie is gestoeld aan haar buitengrenzen.

Tot dusver heeft de Raad, inclusief het eerste LGO-besluit uit 1964, de volgende
reeks besluiten genomen inzake de associatie met de LGO:
1) Besluit 64/249/EEG van 25 februari 1964;6

2) Besluit 70/549/EEG van 29 september 1970;7

3) Besluit 76/568/EEG van 29 juni 1976;8

4) Besluit 80/1186/EEG van 16 december 1980;9

5) Besluit 86/283/EEG van 30 juni 1986;10

6) Besluit 91/482/EEG van 25 juli 1991;11

6b) Besluit 97/803/EG van 24 november 1997 tot tussentijdse herziening van
Besluit 91/482/EEG van 25 juli 1991;12

7) Besluit 2001/822/EG van 27 november 2001;13 en tot slot
8) Besluit 2013/755/EU van 25 november 2013.14

4 Paragraaf 3.3.2 (‘De strekking van de LGO-status: de invloed van de dekolonisatie’).
5 Ibid.
6 PbEG 1474/64.
7 PbEG L 282/83.
8 PbEG L 176/8.
9 PbEG L 361/1.
10 PbEG L. 175/1.
11 PbEG L. 263/1.
12 PbEG L. 329/50.
13 PbEU L. 314/1.
14 PbEU L. 344/1.
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De LGO hebben sinds de verankering van hun status in het EEG-Verdrag een
relevante ontwikkeling meegemaakt in deze door de Raad vastgestelde LGO-
besluiten. Opvallend aan deze ontwikkeling is dat de associatieregeling met de
LGO tot het LGO-besluit van 1991 in sterke mate gelijkenis vertoont met de
Overeenkomsten die zijn gesloten met de zogenoemde ACS-staten. Deze ACS-
staten zijn genoemd in Hoofdstuk III. Pas in 1991 is deze parallellie tussen de
relatie E(E)G-LGO enerzijds en E(E)G-ACS anderzijds doorbroken. De ont-
wikkelingssamenwerking inzake de LGO-regeling is in het laatste LGO-besluit,
het besluit van 2013, aanzienlijk herzien. De focus van dit laatste LGO-besluit
ligt niet zozeer op klassieke ontwikkelingssamenwerking ter bestrijding van
armoede, zoals dat het geval was bij de voorgaande LGO-besluiten, maar
veeleer op wederkerig partnerschap waarbij de focus ligt op onder meer de
versterking van het concurrentievermogen van de LGO op het gebied van
duurzaamheid.

Een vergelijkbare ontwikkeling waaraan de LGO onderhevig zijn geweest, is te
vinden in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Door middel van de
uitbreiding van de territoriale en personele werkingssfeer van het Gemeen-
schaps- resp. Unierecht, lijkt de positie van de LGO in het raamwerk van de
E(E)G en de EU te zijn veranderd, met als gevolg dat de LGO en hun
ingezetenen een steviger positie hebben in het acquis dan voorheen. Zo heeft
het Hof van Justitie in zijn rechtspraak geoordeeld dat naast Deel IV van het
Verdrag, tevens de Delen I (‘De beginselen’), II (‘Non-discriminatie en burger-
schap van de Unie’) en art. 267 VwEU (‘Deel VI Institutionele en financiële
bepalingen’) van toepassing zijn ten aanzien van de LGO.15

In dit hoofdstuk zal deze ontwikkeling van de LGO in de LGO-besluiten en in
de rechtspraak van het Hof van Justitie in hoofdlijnen inzichtelijk worden
gemaakt. Om de betekenis van de gelding van het Unieburgerschap op de LGO
voor de inkleuring van het Nederlanderschap te beschouwen, is allereerst
noodzakelijk te bezien welke positie de LGO innemen in het Unierecht. Is
bijvoorbeeld de strekking van dit regime gelijk gebleven aan die in 1957,
waarbij de rechtsbetrekking tussen de Unie en de LGO werd omschreven als een
klassieke ontwikkelingssamenwerking? Of worden de LGO geleidelijk betrok-
ken bij het Europese integratieproces? Aangezien het zwaartepunt van dit
proefschrift ligt bij de betekenis van de gelding van het Unieburgerschap op
LGO voor de vormgeving van het Nederlanderschap en de conceptueel-
theoretische duiding van het Nederlanderschap, is de schets in dit hoofdstuk
van de ontwikkeling van de LGO niet uitputtend bedoeld. Teneinde de wissel-

15 HvJ EU 14 september 1995, gevoegde zaken T-480/93 en T-483/93 (Antillean Rice Mills
vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-2310; HvJ EU 12 september 2006,
zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060; HvJ EU 12 december 1990, gevoegde zaken
C-100 & 101/89 (Kaefer en Procacci), Jur. I-4667.
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werking tussen de wetgevingshandelingen inzake de LGO (de LGO-besluiten)
enerzijds en de rechtspraak van het Hof van Justitie anderzijds te illustreren, is
ervoor gekozen om de rechtspraak van het Hof van Justitie niet apart te
behandelen, maar tegelijk met de LGO-besluiten. Getracht zal worden in dit
hoofdstuk de ontwikkeling te analyseren die de LGO in de besluiten van de
Raad en in de rechtspraak van het Hof van Justitie hebben doorgemaakt. Daarbij
zal naast de primaire documenten van de Raad en de arresten van het Hof van
Justitie van de EU, tevens gebruikt worden gemaakt van onder andere literatuur
over deze ontwikkeling en documenten van andere instellingen van de EU, zoals
de Commissie en het Europees Parlement. Bij deze analyse zullen zowel de
LGO-besluiten als de uitspraken van het Hof aangaande de LGO worden
onderverdeeld in drie tijdvakken. De drie tijdvakken worden hieronder achter-
eenvolgens behandeld. Ieder tijdvak wordt afgesloten met een tussenconclusie.

In Periode I, met een duur van 1964 tot 1980, zullen de gedurende deze periode
gewezen arresten van het Hof van Justitie ten aanzien van de LGO en de eerste
drie LGO-besluiten worden behandeld, zijnde:
1) Besluit 64/249/EEG van 25 februari 1964;
2) Besluit 70/549/EEG van 29 september 1970;
3) Besluit 76/568/EEG van 29 juni 1976.

In periode II, vanaf 1980 tot 1997, worden de gedurende deze periode gedane
uitspraken van het Hof van Justitie met betrekking tot de LGO en de volgende
drie LGO-besluiten onder de loep genomen:
4) Besluit 80/1186/EEG van 16 december 1980;
5) Besluit 86/283/EEG van 30 juni 1986;
6) Besluit 91/482/EEG van 25 juli 1991.

Tot slot worden in Periode III, vanaf 1997 tot heden, de eveneens gedurende
deze periode gedane uitspraken van het Hof van Justitie aangaande de LGO en
het LGO-besluit tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit van 1991 en de
laatste twee LGO-besluiten aan de orde gesteld:
6b) Besluit 97/803/EG van 24 november 1997 tot tussentijdse herziening van

Besluit 91/482/EEG van 25 juli 1991;
7) Besluit 2001/822/EG van 27 november 2001;
8) Besluit 2013/755/EU van 25 november 2013.
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4.2 Periode I van 1964 tot 1980: het vrijwel identieke karakter van
het LGO-regime aan het ACS-regime

4.2.1 Yaoundé I Overeenkomst en LGO-besluit I

Zoals hiervoor opgemerkt, diende de Raad voor het verstrijken van de geldig-
heidsduur van de Toepassingsovereenkomst op 1 januari 1963 nieuwe bepalin-
gen vast te stellen over de samenwerking tussen de LGO en de EEG. Een
relevante verandering die optrad gedurende de jaren dat de Raad zijn eerste
LGO-besluit diende vast te stellen, was dat de volkenrechtelijke status van de
meeste LGO een ingrijpende wijziging onderging. Ter herinnering zij opgemerkt
dat de LGO in 1957 voornamelijk Franse gebieden omvatten waarvan de
staatsrechtelijke positie verschilde van de Franse overzeese departementen. In
tegenstelling tot de overzeese departementen, waren de Franse LGO in beginsel
niet geïntegreerd in het Franse metropolitaanse recht. De verstrekkende wijzi-
ging die de Franse LGO ondergingen in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw was dat zij onafhankelijk werden van moederland Frankrijk. Door de
onafhankelijkheid van het merendeel van de destijds onder de LGO-regeling
vigerende landen, rees binnen de Gemeenschap de vraag of de associatieregeling
met de nieuw onafhankelijk geworden staten op de oude voet kon worden
voortgezet.16 In oktober 1960 had de Raad te kennen gegeven de bijzondere
associatie met de onafhankelijke geworden staten, die aanvankelijk dus onder
het LGO-regime in de zin van Deel IV EEG-Verdrag en de daaraan gehechte
Toepassingsovereenkomst vielen, te willen handhaven.17 Vrijwel alle net
onafhankelijk geworden staten hadden, gezien de economische voordelen die
een associatie met de EEG met zich bracht,18 de wens geuit geassocieerd te
willen blijven met de EEG na hun onafhankelijkheid.

Aangezien bij beide partijen de wens bestond om met de ander te worden
geassocieerd, werd aanvankelijk volstaan met het treffen van enkele procedurele
maatregelen om de regeling in de Toepassingsovereenkomst in overeenstem-
ming te brengen met de nieuwe situatie, waarbij de toenmalige LGO soevereine
staten waren geworden onder het volkenrecht. Niettemin werd snel duidelijk dat
de procedure die was uiteengezet in art. 136 EEG-Verdrag inzake de vernieu-
wing van de Toepassingsovereenkomst, niet te verenigen was met de nieuwe
verhoudingen die waren ontstaan na het dekolonisatieproces. Op grond van
art. 136, tweede alinea, diende de Raad overeenkomstig de bereikte resultaten en
de beginselen die waren neergelegd in het EEG-Verdrag ‘met eenparigheid van
stemmen de bepalingen [vast te stellen] voor een nieuwe periode’. Aangezien de

16 Kamerstukken II 1969-1970, 10 606 nr. 3, p. 3.
17 Ibid.
18 Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de versoepelde invoer van LGO-producten tot de
Gemeenschap zoals geregeld in de Toepassingsovereenkomst.
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meeste LGO hun onafhankelijkheid hadden verworven, werden zij logischerwijs
op Gemeenschapsniveau niet meer vertegenwoordigd door de voormalige
kolonisator. Omdat de nieuwe staten die geassocieerd wilden worden met de
Gemeenschap in het geheel niet betrokken zouden worden bij de totstandko-
ming van een nieuwe associatieregeling indien gebruik zou worden gemaakt van
de procedure ex art. 136 EEG-Verdrag, werd besloten om de associatieregeling
met deze net onafhankelijk geworden staten vast te leggen in een nieuwe
overeenkomst tussen de Gemeenschap enerzijds en de destijds achttien onaf-
hankelijk geworden staten19 anderzijds.20 De voortzetting van de associatie-
overeenkomst kon namelijk alleen geschieden als er wilsovereenstemming zou
worden bereikt tussen de Gemeenschap, de lidstaten en de geassocieerde
staten.21

Na verschillende onderhandelingen tussen de EEG en deze staten, die begonnen
in februari 1962, kon op 20 december de tekst van de Overeenkomst worden
geparafeerd.22 De ondertekening van deze Overeenkomst vond plaats in
Kameroen, te Yaoundé, op 1 juni 1964. Deze eerste Overeenkomst te Yaoundé
had een looptijd van vijf jaar. Art. 60 Overeenkomst bepaalde dat één jaar voor
het verstrijken van de Overeenkomst de partijen zouden nagaan op welke wijze
invulling moest worden gegeven aan de relatie met de geassocieerde staten.

19 Deze omvatten: Boeroendi, Boven-Volta, Centraal Afrikaanse Republiek, Dahomey,
Gabon, Ivoorkust, Kameroen, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinsjasa, Madagaskar, Mali, Mau-
retanië, Niger, Rwanda, Senegal, Somalia, Togo en tot slot Tsjaad. Zie Kamerstukken II 1969-
1970, 10 606, nr. 3, p. 3.
20 In de Raad van de EEG is een onbeslecht meningsverschil geweest over de rechtsgrondslag
van deze nieuwe Overeenkomst. Sommige lidstaten, zoals het Koninkrijk der Nederlanden,
waren van mening dat de juridische basis van de Overeenkomst met de geassocieerde staten
moest worden gezocht in art. 238 EEG-Verdrag. Dit artikel voorzag in het bijzonder in het
aangaan van akkoorden met bijvoorbeeld derde staten of internationale organisaties. Andere
lidstaten, zoals de Franse Republiek, waren de mening toegedaan dat de juridische basis van
deze overeenkomst moest worden gezocht in Deel IV van het EEG-Verdrag, dat ongewijzigd
van kracht was gebleven voor de LGO. In de ACS-Overeenkomst wordt, doordat dit
meningsverschil niet kon worden opgeheven in de Raad van de EEG, noch voor de ene
noch voor de andere opvatting gekozen. De preambule van de ACS-Overeenkomst 1964
vermeldt namelijk: “Gelet op het Verdrag tot oprichting van de E.E.G.” Het vermelden van
een concrete rechtsgrondslag in het EEG-Verdrag wordt derhalve achterwege gelaten. Zie
Kamerstukken II 1963-1964, 7535, nr. 3, p. 4. De Franse voorkeur om de rechtsgrondslag van
de associatie met de ACS-staten te baseren op Deel IV van het EEG-Verdrag heeft denkelijk
te maken met de omstandigheid dat de Franse Republiek meerdere ACS-staten alsnog
beschouwde als geassocieerd aan de Franse staat. Daniel Dormoy, ‘Les pays et territoires
d’outre-mer associés à l’Union européenne’, in: Laurent Tesoka, Jacques Ziller, Union
européenne et outre-mers. Unis dans leur diversité, Presses universitaires d’Aix-Marseille
2008.
21 Kamerstukken II 1969-1970, 10 606, nr. 3, p. 3.
22 Kamerstukken II 1969-1970, 10 606, nr. 3, p. 3.
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Niet geheel toevallig in dit kader is dat het eerste LGO-besluit ook op 1 juni 1964
in werking is getreden,23 terwijl de geldigheidsduur van de Toepassingsover-
eenkomst verliep op 1 januari 1963. Dit LGO-besluit behandelde de associatie
met de niet-Europese landen en gebieden waarvan de volkenrechtelijke status
sinds 1957 ongewijzigd was gebleven. Bijzonder aan het eerste LGO-besluit is
dat dit besluit, institutionele bepalingen daargelaten, vrijwel identiek is aan de
Overeenkomst van Yaoundé.24 De titel- en artikelindeling en tevens de inhoud
die daaraan wordt gegeven kwamen voor beide regelingen nagenoeg overeen.25

Zowel de Yaoundé Overeenkomst als het eerste LGO-besluit uit 1964 kent
overeenkomstige bepalingen inzake het handelsverkeer, in het bijzonder dou-
anerechten en kwantitatieve beperkingen,26 inzake bepaalde landbouwproduc-
ten,27 de handelspolitiek,28 financiële en technische samenwerking,29 en het
recht van vestiging, diensten betalingen en kapitaal.30 Daarnaast valt op dat ook
de vrijwaringsclausules van beide regelingen overeenkomen. Indien ernstige
verstoringen in een bepaalde sector van het economische leven van een LGO of
een ACS optreden, of indien de externe financiële stabiliteit in gevaar wordt
gebracht, kunnen vrijwaringsmaatregelen worden getroffen in afwijking van de
gebruikelijke regeling in het LGO-besluit of de Yaoundé Overeenkomst.31

Verschillen tussen het LGO-regime en het ACS-regime uit 1964 zijn er ook,
vooral op het gebied van de institutionele bepalingen. Een van deze verschillen
is dat de ACS-Overeenkomst, in tegenstelling tot het LGO-besluit, nieuwe
organen in het leven roept. De instellingen van de EEG/ACS-associatie zijn de
Associatieraad, die wordt bijgestaan door het Associatiecomité, de Parlemen-
taire Conferentie van de Associatie en tot slot het Arbitragehof van de
Associatie.32 De Associatieraad bestaat uit de leden van de Raad en de
Commissie van de EEG, en uit één lid van de regering van elke geassocieerde
staat.33 Bij de vervulling van zijn taak wordt de Associatieraad bijgestaan door

23 Op grond van art. 34 LGO-besluit 1964 treedt dit besluit op dezelfde datum in werking als
het op 20 juli 1963 in Yaoundé ondertekende Interne akkoord betreffende de financiering en
het beheer van de steun van de Gemeenschap. Ingevolge art. 20, tweede alinea, van dit
Akkoord, treedt dit Akkoord in werking op dezelfde datum als de eerste ACS-Overeenkomst.
24 Kamerstukken II 1969-1970, 10 606, nr. 3; Kamerstukken II 1975-1976, 13 672, nr. 3-4,
p. 30.
25 Zo luidt Titel I van het LGO-besluit uit 1964 ‘Handelsverkeer’, evenals Titel I van de eerste
Yaoundé Overeenkomst. Hoofdstuk 1 van het LGO-besluit en Hoofdstuk 1 van de Yaoundé
Overeenkomst luiden beide ‘Douanerechten en kwantitatieve beperkingen’, waarbij art. 1
lid 1 LGO-besluit identiek is aan art. 2 lid 1 Yaoundé Overeenkomst.
26 Titel I, Hoofdstuk 1 van het LGO-besluit 1964 en Titel I, Hoofdstuk 1 Yaoundé
Overeenkomst 1964.
27 Hoofdstuk 2 LGO-besluit 1964, Hoofdstuk 2 Yaoundé Overeenkomst 1964.
28 Hoofdstuk 3 LGO-besluit 1964, Hoofdstuk 3 Yaoundé Overeenkomst 1964.
29 Titel II LGO-besluit 1964, Titel II Yaoundé Overeenkomst 1964.
30 Titel III LGO-besluit 1964, Titel III Yaoundé Overeenkomst 1964.
31 Art. 12 lid 1 LGO-besluit 1964 en art. 13 lid 1 Yaoundé Overeenkomst 1964.
32 Art. 39 ACS-Overeenkomst 1964.
33 Art. 40 ACS-Overeenkomst 1964.
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een Associatiecomité, dat bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere EEG-
lidstaat, een vertegenwoordiger van de Commissie van de EEG en een
vertegenwoordiger van iedere geassocieerde staat.34 De Parlementaire Confe-
rentie, die eens in het jaar bijeen komt, is samengesteld uit leden van het
Europees Parlement en leden van de parlementen van de geassocieerde staten.35

Voorts valt met betrekking tot de ACS-Overeenkomst op dat deze voorziet in
een Arbitragehof dat mogelijke geschillen inzake de uitleg of toepassing van de
Overeenkomst tussen een EEG-lidstaat, meerdere lidstaten of de Gemeenschap
enerzijds, en één of meer geassocieerde ACS-staten anderzijds kan beslechten.
Dit Arbitragehof bestaat uit vijf leden, namelijk een president36 en vier
rechters.37 Twee van de vier rechters worden benoemd op voorstel van de
Raad van de EEG en de andere twee worden benoemd op voorstel van de
geassocieerde staten. Het LGO-besluit van 1964 voorziet niet in een geschillen-
regeling tussen de LGO en de EEG, omdat de LGO in beginsel werden
vertegenwoordigd door de EEG-lidstaat waar zij volkenrechtelijk gezien deel
van uitmaakten.38 Aangezien de LGO worden vertegenwoordigd door de
lidstaat waarvan zij deel uitmaken, is kwestieus of datgene wat de moederlid-
staat voorstelt in de ogen van de LGO daadwerkelijk in hun belang is. In
sommige gevallen kan een geschil daaromtrent worden beslecht door middel
van gebruikmaking van nationaal recht.39

Zowel het LGO-besluit als de Overeenkomst met de geassocieerde staten had
een looptijd van vijf jaar. Voor 1 juni 1969 dienden beide regelingen derhalve te
worden ververst.40 Art. 60 Yaoundé Overeenkomst bepaalde dat één jaar voor
het verstrijken van deze Overeenkomst, dus voor 1 juni 1968, de EEG en de
geassocieerde staten zouden nagaan welke bepalingen zouden worden vastge-

34 Art. 45 ACS-Overeenkomst 1964.
35 Art. 50 ACS-Overeenkomst 1964. Deze Parlementaire Conferentie heeft op grond van
art. 50, derde alinea, de bevoegdheid om resoluties vast te stellen over verschillende
aangelegenheden die betrekking hebben op de EEG/ACS-associatie.
36 De President van het Arbitragehof wordt ingevolge art. 51 lid 2 door de Associatieraad
benoemd.
37 Art. 51 lid 2 ACS Overeenkomst 1964.
38 Een ander verschil tussen beide regelingen is dat in het ACS-regime meerdere soorten
maatregelen kunnen worden getroffen voor het fonds dat ter beschikking is gesteld voor de
ACS-staten. Het bedrag uit het fonds voor de LGO kon worden aangewend op het gebied van
de economische en sociale investeringen en op het gebied van algemene technische
samenwerking. Voor de ACS-staten bestaat naast deze twee typen hulp ook de mogelijkheid
van maatregelen die kunnen worden genomen op het gebied van diversificatie bij productie
en tot slot op het gebied van de regularisatie van de prijzen. Art. 13 lid 1 LGO-besluit 1964;
art. 16 lid 2 LGO-besluit 1964; art. 17 lid 3 jo. lid 4, ACS-Overeenkomst 1964;
Kamerstukken II 1963-1964, 7535, nr. 3, p. 8 e.v.
39 Zo kan in het Koninkrijk der Nederlanden gebruik worden gemaakt van art. 12 Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden en in Frankrijk kunnen de bijvoorbeeld de COM en DrOM
naar de Conseil d’État. Zie hierover Hoogers, Karapetian 2018.
40 Zie art. 35 LGO-besluit 1964 en art. 59 ACS-Overeenkomst 1964.
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steld voor een nieuwe samenwerkingsperiode. Art. 37 LGO-besluit bepaalt
alleen dat de Raad voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het besluit
een nieuw besluit dient vast te stellen voor de nieuwe relatie tussen de LGO en
de EEG.

4.2.2 Yaoundé II Overeenkomst en LGO-besluit II

Reeds in januari 1968 formuleerden de geassocieerde staten in hoofdlijnen hun
wensen voor de nieuwe overeenkomst met de EEG.41 Daarbij werd aangedron-
gen op een aantal zaken. Ten eerste het scheppen van betere afzetmogelijkheden
voor geassocieerde staten, ten tweede het bevorderen van hogere opbrengsten
van de producten van deze ACS-staten op de markt van de EG en tot slot een
verhoging van de financiële hulp.42 Het sein voor de vernieuwing van de ACS-
Overeenkomst uit 1964 werd gegeven in april 1968, toen de Commissie een
mededeling deed uitgaan aan de Raad hierover. De Commissie was in die
mededeling de mening toegedaan dat de nieuwe ACS-Overeenkomst van 1969
in grote lijnen dezelfde inhoud diende te hebben als de Overeenkomst uit 1964.
Verbeteringen dienden evenwel te worden aangebracht op het terrein van de
export van producten uit de geassocieerde staten naar de EEG. Daarnaast diende
ook volgens de Commissie het bedrag van de financiële hulp aanzienlijk te
worden verhoogd.43

41 Kamerstukken II 1969-1970, 10 606, nr. 3, p. 3.
42 Ibid.
43 De Nederlandse regering heeft zich in 1969 als volgt uitgelaten over de associatie met de
ACS: “De Nederlandse appreciatie van de associatie met de GASM [Geassocieerde
Afrikaanse Staten en Madagaskar, GK] heeft in de loop der jaren een geleidelijke ontwik-
keling ondergaan. Bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome stond Nederland
betrekkelijk aarzelend tegenover een nauwe binding aan de EEG van een aantal Afrikaanse
landen, waarmede ons land door historische oorzaken geen intensieve betrekkingen onder-
hield. Dat de associatie desondanks werd aanvaard vond zijn oorzaak in begrip voor de
noodzaak een oplossing te vinden voor de grote economische afhankelijkheid van de
toenmalige Franse gebieden van het moederland en de wens om de ondertekening van het
EEG-verdrag niet in de weg te staan door blijvend verzet tegen deze voor Frankrijk
zwaarwegende eis. Het lijdt naar de indruk der ondergetekenden echter geen twijfel, dat
de sympathie voor deze associatie in Nederland gaandeweg is toegenomen. Het lijkt
aannemelijk dat zulks vooral een deel zijn oorzaak vindt in de met name ook in Nederland
opvallende groei van de belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking in het algemeen.
Voorts speelt op de achtergrond het groeiend besef van de verantwoordelijkheid van de
Gemeenschap en de Lid-Staten voor de ontwikkelingsproblematiek en vooral voor de minst
ontwikkelde landen, waartoe vele van de geassocieerde staten gerekend mogen worden. Meer
dan voorheen wordt ondertekend dat de associatie een middel kan zijn tot het verwerven van
grotere economische onafhankelijkheid der GASM van de voormalige moederlanden en dat
zij een stimulans betekent voor politieke en economische integratie van die landen welke door
hun geringe economische potentieel weinig perspectieven bezitten voor versnelde economi-
sche groei [cursivering van mij, GK].” Kamerstukken II 1969-1970, 10 606, nr. 3, p. 4.
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Deze wensen zijn grotendeels verwerkt in de nieuwe, tweede Overeenkomst van
Yaoundé uit 1969. De vernieuwingen ten aanzien van de eerste Yaoundé
Overeenkomst worden voornamelijk doorgevoerd in de titel over de financiële
en technische samenwerking.44 Hoewel de wezenlijke opzet van deze titel niet is
veranderd, valt op dat in hoofdzaak een aantal belangrijke wijzigingen van
‘principiële en technische aard’ zijn opgenomen in de nieuwe Overeenkomst.45

Deze wijzigingen bieden nieuwe mogelijkheden voor de Gemeenschap en haar
lidstaten om het financiële en technische beleid ten aanzien van de ACS-staten
te versoepelen vergeleken met de eerste Overeenkomst. Daarnaast worden er
enkele nieuwe beginselen geïntroduceerd bij de vormen van hulpverlening.46

Een nieuwe wijze van financiering is bijvoorbeeld de bijdrage die de EEG kan
doen aan de vorming van ‘risicodragend kapitaal van ondernemingen’.47 Deze
vorm van financiering is, zoals blijkt uit Bijlage XII bij de Slotakte, als proef
opgenomen in de tweede Overeenkomst met de geassocieerde staten om meer
verscheidenheid mogelijk te maken in de interventies van de EEG.48

De Yaoundé II Overeenkomst is ondertekend op 29 juli 1969 en door de Raad
vastgesteld, goedgekeurd en bekrachtigd op 29 september 1970.49 Aangezien
het LGO-besluit uit 1964 dezelfde geldigheidsduur had als de Yaoundé
Overeenkomst met de geassocieerde staten, is ook dit Raadsbesluit eind jaren
zestig van de vorige eeuw herzien. Het tweede Raadsbesluit werd vastgesteld op
29 september 1970.50 Beide regelingen zijn op 1 januari 1971 in werking
getreden.51 Opvallend aan het tweede Raadsbesluit is dat dit wederom in grote
lijnen overeenkomt met de tweede Yaoundé Overeenkomst. De hiervoor
beknopt weergegeven veranderingen die zijn doorgevoerd in de tweede Yaounde
Overeenkomst, zijn grotendeels ook doorgevoerd in het LGO-besluit uit 1970.52

Ook in het tweede LGO-besluit zijn de grootste veranderingen gebracht in de
tweede titel inzake de financiële en technische samenwerking. De interventie-
mogelijkheden op financieel en technisch gebied zijn versoepeld ten aanzien van

44 Idem, p. 7.
45 Ibid.
46 Ibid: “[De vormen van hulp] zijn in de nieuwe regeling uitgebreid en versoepeld. Veruit het
grootste deel van de middelen wordt aangewend in de vorm van giften. Daarnaast blijven
leningen tegen speciale voorwaarden mogelijk (artikel 18 Overeenkomst). Nieuw hierbij is de
figuur van ‘tweetrapsleningen’ die hetzij door bemiddeling van een geassocieerde Staat of via
een financieel orgaan of investeringsband van één of meer associé’s en niet rechtstreeks aan
de uiteindelijke begunstigde worden versterkt. Protocol no 6 artikel 6.”
47 Art. 18 sub a Yaoundé II Overeenkomst.
48 Kamerstukken II 1969-1970, 10 606, nr. 3, p. 7.
49 Zie art. 1 Besluit van de Raad houdende sluiting van de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Economische Gemeenschap en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afri-
kaanse Staten en Madagaskar, PbEG 1970, nr. L 282/1.
50 PbEG 1970, nr. L 282/83.
51 PbEG 1970, nr. L 282.
52 De Yaoundé II Overeenkomst is ondertekend op 29 juli 1969.
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de mogelijkheden in 1964. Zo zijn deze verruimd tot bijvoorbeeld maatregelen
tot ‘begunstiging van het in de handel brengen en de bevordering van de
verkoop van door de landen en gebieden uitgevoerde producten’ en ‘maatrege-
len tot algemene technische samenwerking of tot technische samenwerking,
gekoppeld aan investeringen’.53 Bij het nemen van besluiten met de geassoci-
eerde staten en/of de LGO aangaande deze onderwerpen dient de EEG rekening
te houden met de wens om projecten te verwezenlijken en de samenwerking van
de geassocieerde staten en de LGO in hun regio te bevorderen.54 Voorts is de
nieuwe wijze van financiering aan de vorming van ‘risicodragend kapitaal van
ondernemingen’, zoals verankerd in art. 18 sub a Yaoundé II Overeenkomst,
terug te vinden in art. 17 sub a LGO-besluit 1970. Dit tweede Raadsbesluit
inzake de associatie met de LGO komt derhalve vrijwel geheel overeen met de
tweede Overeenkomst van Yaoundé inzake de associatie met de voornamelijk
Afrikaanse staten.

Beide regelingen uit 1970 bevatten een identieke bepaling over de geldigheids-
duur. Op grond van art. 37 LGO-besluit 1970 jo. art. 61 Yaoundé II Overeen-
komst, is de tijdsduur van deze regelingen vijf jaar, ingaande op de datum van de
inwerkingtreding. Daarnaast wordt in eenzelfde bepaling vermeld dat beide
regelingen uiterlijk op 31 januari 1975 verstrijken. Aangezien zowel het tweede
LGO-besluit als de tweede Yaoundé Overeenkomst in werking is getreden op
1 januari 197155 hebben zij in totaal vier jaar en een maand de associatie met de
LGO onderscheidenlijk de geassocieerde staten gereguleerd.

4.2.3 Lomé I Overeenkomst en LGO-besluit III

Op 29 juni 1976 werd het derde Raadsbesluit vastgesteld inzake de associatie
met de LGO. De Associatie met de geassocieerde staten werd van kracht op
1 maart 1976.56 Het derde LGO-besluit uit 1976 trad op grond van art. 53 LGO-
besluit op dezelfde datum in werking als de EEG/ACS-Overeenkomst van
Lomé, Togo. Het gedeelte in de Lomé Overeenkomst over de handel en
hetzelfde gedeelte van het LGO-besluit uit 1976 werden vervroegd in werking
verklaard, om het vacuüm, dat was ontstaan doordat de Yaoundé II Overeen-
komst en het LGO-besluit uit 1970 op 31 januari 1975 waren verstreken,
enigszins te vullen.57 Zowel de Lomé Overeenkomst als het derde LGO-besluit

53 Art. 18 lid 1 LGO-besluit 1970.
54 Art. 18 lid 2 LGO-besluit 1970; art. 18 lid 2 Yaoundé II Overeenkomst.
55 PbEG 1970, nr. L 282.
56 Kamerstukken II 1975-1976, 13 672, nr. 3-4, p. 4.
57 Ibid.
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verschilt in meerdere opzichten van hun eerdere pendant: de Yaoundé II
Overeenkomst en het tweede LGO-besluit.58 Zo heeft bijvoorbeeld de pre-
ambule van de Lomé Overeenkomst het over ‘een nauwe en voortdurende
samenwerking tot stand brengen, op basis van volledige gelijkheid van de
deelgenoten’ en ‘een nieuw model van betrekkingen tussen ontwikkelde landen
en ontwikkelingslanden’.59 Deze Overeenkomst diende derhalve een doorbraak
te bewerkstellingen in de tot dan toe bestaande EEG/ACS-relatie. Op het terrein
van de handel zijn fundamentele wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de
Yaoundé II Overeenkomst.60 Een van de ingrijpende wijzigingen betreft de
afschaffing van de zogenoemde contrapreferenties. Naast deze afschaffing van
de niet-wederkerigheid, is een andere belangrijke regel van het gedeelte van de
Overeenkomst over handel de zogenoemde oorsprongregels.61

Het LGO-besluit uit 1976 komt, evenals de voorgaande LGO-besluiten, in
hoofdlijnen overeen met de Lomé I Overeenkomst voor de geassocieerde
staten.62 Voor de LGO geldt na de vervroegde toepassing van het gedeelte
inzake handel dat de onbelemmerde toegang van LGO-producten tot de EEG-
markt werd verzekerd. De aanpassing van de oorsprongregels gold derhalve ook
voor de LGO.63 Met betrekking tot de zogenoemde contrapreferenties die in de
Overeenkomst van Lomé zijn afgeschaft voor de geassocieerde staten, geldt
voor de LGO een ietwat andere regeling. De enige tegenprestatie die de LGO
dienen te leveren is de toepassing van ‘een meestbegunstigingsrecht voor

58 Ibid.
59 Lomé Overeenkomst, Preambule. In Kamerstukken II 1975-1976, 13 672, nr. 3-4, p. 4,
wordt hierover vermeld: “Deze gelijkheid ware, gelet op de inhoud en strekking van de
Overeenkomst, te verstaan in de zin van gelijkwaardigheid.”
60 Kamerstukken II 1975-1976, 13 672, nr. 3-4, p.4.
61 Ibid. Dit zijn regels met betrekking tot de oorsprong van goederen.
62 Kamerstukken II 1976-1977, 14 100, nr. 2, p. 109.
63 Ibid. Art. 1 Besluit van de Vertegenwoordigers van de regeringen der lid-staten van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in het kader van de Raad bijeen, van 20 januari
1976 houdende opening van tariefpreferenties voor de producten die onder de bevoegdheid
van deze Gemeenschap vallen en van oorsprong zijn uit de met de Gemeenschap geassoci-
eerde landen en gebieden overzee luidt: “De rechten die in de Gemeenschap van toepassing
zijn op de invoer van de produkten die onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal vallen en van oorsprong zijn uit de landen en gebieden die worden
genoemd in bijlage I van Besluit 76/568/EEG en de heffingen van gelijke werking als deze
rechten, of het innen van deze rechten en heffingen, worden geschorst zonder dat deze
produkten een gunstiger behandeling kunnen genieten dan de Lid-Staten elkaar onderling
toekennen.”
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EGKS-producten uit de Gemeenschap’.64 ,65 Een soortgelijke bepaling voor
andere dan EGKS-producten kan men ook vinden in het LGO-besluit uit 1976.
Hoewel zowel de tekst van de Lomé Overeenkomst als die van het LGO-besluit
uit 1976 een nieuwe geest ademt ten aanzien van de Yaoundé II Overeenkomst
en het LGO-besluit uit 1970, is duidelijk dat de inhoud van beide regelingen
grotendeels overeenkomt.

4.2.4 Tussenconclusie Periode I

Uit de hiervoor geschetste ontwikkeling in de eerste periode valt op dat, na de
inwerkingtreding van het eerste LGO-besluit uit 1964 en de Yaoundé I
Overeenkomst, de focus van de Gemeenschap voornamelijk lag op de ACS-
staten. Gedurende deze jaren waren de LGO op de achtergrond geraakt. Geheel
onlogisch is dit niet, omdat de bevordering van de sociale en economische
ontwikkeling van de ACS-staten denkelijk omvangrijke voordelen met zich zou
brengen voor de Gemeenschap op zowel korte als lange termijn. Om onder
andere deze reden werd na het verstrijken van de Toepassingsovereenkomst die
was gehecht aan het EEG-Verdrag van 1957 een soortgelijk regime van
toepassing verklaard op zowel de LGO als op de ACS. Uit de volgende
paragraaf zal blijken dat deze parallellie tussen de rechtsrelatie EEG-LGO
enerzijds en EEG-ACS anderzijds zal worden voortgezet tot het zesde LGO-
besluit, het LGO-besluit van 1991. Met betrekking tot de rechtspraak van het
Hof van Justitie over de LGO blijkt dat het Hof in deze eerste periode geen
uitspraken heeft gedaan over de rechtspositie van de LGO, noch hun inge-
zetenen.

64 Het EGKS/ACS-Akkoord tussen de ACS-staten enerzijds en de EGKS anderzijds is een
akkoord waar het handelsregime voor EGKS producten is geregeld. Kamerstukken II 1979-
1980, 16 255, nr. 3-4, p. 32.
65 Kamerstukken II 1977-1978, 14 981, nr. 1, p. 2. Daarover wordt opgemerkt: “De
preferentiële handelsstromen, waar het hier om gaat, zijn van marginale betekenis. In de
zes oorspronkelijke lid-staten der Gemeenschap beliep in 1973 de waarde der uit de LGO
ingevoerde LGO-producten slechts 70 000 Europese Rekeneenheden. […] Het ging toen om
schroot en ijzerafval, van oorsprong uit de Nederlandse Antillen. In 1974 en 1975 vond in het
geheel geen invoer van EGKS-produkten uit de LGO in de Gemeenschap plaats.”
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4.3 Periode II van 1980 tot 1997: de loskoppeling van het LGO-
regime van het ACS-regime

4.3.1 Lomé II Overeenkomst en LGO-besluit IV

Zowel het LGO-besluit uit 1976 als de Lomé I Overeenkomst verliep vijf jaar na
de inwerkingtreding. De tweede Lomé Overeenkomst werd op 31 oktober 1979
ondertekend door de EEG en de lidstaten enerzijds en 58 ACS-staten ander-
zijds.66 De Overeenkomst is op 1 januari 1981 in werking getreden. In deze
nieuwe Overeenkomst zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op het gebied
van onder andere de handelssamenwerking, in het bijzonder de handelsbevorde-
ring, en daarnaast mijnbouw en energiewinning.67 Zo wordt er in de tweede
Lomé Overeenkomst uitwerking gegeven ‘aan de projectsteun in de minerale
sector, alsmede aan de ontwikkeling van het mijnbouw- en energiebouwpoten-
tieel’.68 Een geheel nieuwe titel in deze Lomé II Overeenkomst is de land-
bouwsamenwerking.69 Aanvankelijk was de Nederlandse regering geen
voorstander hiervan, omdat volgens de regering binnen het bestaande kader
van de Lomé I Overeenkomst een doeltreffende landbouwsamenwerking mo-
gelijk werd gemaakt.70 De ACS-partners waren het eens met de Nederlandse
regering dat in de eerste Lomé Overeenkomst reeds maatregelen waren getroffen
voor een effectieve landbouwsamenwerking. Om die reden kreeg deze nieuwe
titel een eigen taak: namelijk het op een doeltreffende wijze toegang bieden aan
de ACS-staten tot de bestaande samenwerkingsverbanden.71

Het vierde LGO-besluit werd ondertekend op 16 december 1980. Uit kracht van
art. 140 van dit besluit treedt het in werking op dezelfde datum als de tweede
Lomé Overeenkomst die is ondertekend in 1979. Dit vierde LGO-besluit werd
aangepast aan de inhoud van de Lomé II Overeenkomst, opdat de LGO geen
mindere hulpvoorwaarden zouden krijgen dan de ACS-staten. Ook in dit LGO-
besluit uit 1980 is voor het eerst een titel verwerkt op het gebied van
landbouwsamenwerking.72 In zowel de tweede Lomé Overeenkomst als het
vierde LGO-besluit is eenzelfde bepaling te vinden over de samenwerking op
het landbouwgebied.73 Deze samenwerking op landbouwgebied voor beide
associatieregelingen heeft als hoofddoel de LGO en de ACS-staten ‘bij te staan
in hun streven oplossingen te vinden voor vraagstukken in verband met de

66 Kamerstukken II 1979-1980, 16 255, nr. 3-4, p. 3.
67 Idem, p. 6.
68 Idem, p. 7.
69 Idem, p. 10.
70 Ibid.
71 Ibid.
72 Titel V LGO-besluit 1980, art. 72 e.v.
73 Titel VI Lomé II Overeenkomst betreft de samenwerking op landbouwgebied.
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plattelandsontwikkeling en de verbetering en bevordering van de voor binnen-
lands verbruik en uitvoer bestemde landbouwproduktie alsmede voor eventuele
vraagstukken in verband met de continuïteit van de voedselvoorziening van hun
bevolking’.74 Beide vergelijkbare regelingen expireerden op 28 februari 1985.75

4.3.2 Lomé III Overeenkomst en LGO-besluit V

De besprekingen over een nieuw ontwerpbesluit voor de LGO en een nieuwe
Overeenkomst voor de geassocieerde staten hebben een aanvang genomen in het
najaar van 1985.76 Zowel de Overeenkomst voor de geassocieerde staten als het
LGO-besluit trad op 1 juli 1986 in werking.77 Beide regelingen komen
grotendeels overeen met elkaar en kennen vrijwel identieke hoofdstukken op
het gebied van handel,78 mijnbouw,79 industriële samenwerking,80 landbouw-
samenwerking81 en financiële en technische samenwerking.82 Beide regelingen
verstreken uiterlijk op 28 februari 1990.

Het was het LGO-besluit uit 1986 dat aanleiding vormde voor een van de eerste
uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) inzake de LGO:
de zaak tussen Kaefer en Procacci tegen de Franse staat.83 Kaefer en Procacci
betreft twee vragen die zijn gerezen in Frans-Polynesië – een Frans LGO – over
art. 176 LGO-besluit uit 1986.84 Zowel de Duitse Kaefer als de Zwitserse
Procacci vecht twee besluiten aan die zijn genomen door de Hoge Commissaris
van de Franse Republiek in Polynesië. Het besluit inzake de afwijzing van
Kaefers verzoek tot verlenging van zijn verblijfsvergunning is genomen op basis

74 Zie art. 83 lid 1 Lomé II Overeenkomst; art. 72 lid 1 LGO-besluit uit 1980.
75 Art. 141 LGO-besluit uit 1980, art. 188 lid 1 Tweede Lomé Overeenkomst.
76 Kamerstukken II 1985-1986, 19 133, nr. 5, p. 17.
77 Art. 182 LGO-besluit 1986.
78 Deel I, Titel VI LGO-besluit 1986; Deel II, Titel VI Lomé III Overeenkomst.
79 Deel I, Titel IV LGO-besluit 1986; Deel II, Titel IV Lomé III Overeenkomst.
80 Deel I, Titel III LGO-besluit 1986; Deel I, Titel III Lomé III Overeenkomst.
81 Deel I, Titel I LGO-besluit 1986; Deel II, Titel I Lomé III Overeenkomst.
82 Deel II, Titel III LGO-besluit 1986; Deel II, Titel III Lomé III Overeenkomst.
83 HvJ EU 12 december 1990, gevoegde zaken C-100 & 101/89 (Kaefer en Procacci), Jur. I-
4667.
84 Art. 176 LGO-besluit uit 1986 luidt: “Wat de regeling inzake vestiging en dienstverlening
betreft, behandelen de bevoegde instanties van de landen en gebieden de onderdanen en
vennootschappen uit de Lid-Staten niet discriminerend. Indien een Lid-Staat voor een
bepaalde werkzaamheid niet in staat is aan onderdanen of vennootschappen van de Franse
Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden of het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland die in een land of gebied zijn gevestigd, alsmede aan de vennootschappen
die onder de wetgeving van het betrokken land of gebied vallen en die aldaar zijn gevestigd,
voordelen van dezelfde aard toe te kennen, is de bevoegde instantie van dit land of gebied
evenwel niet gehouden deze behandeling toe te kennen.”
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van een bepaling uit het Franse recht die het onmogelijk maakt om een
toeristenvisum om te zetten in een verblijfsvergunning.85 Het besluit betreffende
Procacci is genomen omdat Procacci na het verstrijken van de geldigheidsduur
van zijn visum onrechtmatig op het grondgebied van het Franse LGO is
gebleven en in strijd met een Frans decreet tegen vergoeding werkte zonder
in het bezit te zijn van een ticket voor de terugreis.86 Beiden hebben een verzoek
ingediend bij de Polynesische bestuursrechter tot nietigverklaring van deze twee
besluiten wegens schending van art. 176 LGO-besluit.87 Het Tribunal admini-
stratif de Papeete wendde zich tot het Hof van Justitie met de prejudiciële vraag
over art. 176 LGO-besluit.88

Alvorens in te gaan op de gestelde vraag, besteedt het Hof van Justitie in de
prejudiciële procedure enkele woorden aan de eigen bevoegdheid om uitspraak
te doen in deze zaak. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk
het Hof van Justitie in overweging gegeven om zich onbevoegd te verklaren,
omdat de Polynesische bestuursrechter niet kan worden aangemerkt als een
rechterlijke instantie ‘van een der Lid-Staten’ in de zin van het oude art. 177
EEG-Verdrag, thans art. 267 VwEU. Omdat de Raad van de EEG de bevoegd-
heid heeft op grond van Deel IV EEG bepalingen vast te stellen voor de LGO,
oordeelt het Hof van Justitie dat het bevoegd is bij wijze van een prejudiciële
beslissing uitspraak te doen over vragen die zijn gesteld door de bestuursrechter
van Frans-Polynesië.89 Op de – voor dit proefschrift relevante – vraag of
art. 176 van het besluit van de Raad rechtstreekse werking heeft, heeft het
Verenigd Koninkrijk middels een opmerking naar voren gebracht dat uit Van
Gend en Loos90 volgt dat ‘rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht het
gevolg is van het doel van het Verdrag, namelijk de economische integratie
verzekeren in het kader van een gemeenschappelijke markt; het doel nu van het
vierde deel van het Verdrag is niet een gemeenschappelijke markt tot stand te
brengen of zelfs maar daartoe bij te dragen, doch de belangen van de inwoners
van die landen en gebieden te bevorderen, teneinde ze tot ontwikkeling te
brengen’.91 Zonder blijk te geven van enige aarzeling geeft het Hof aan dat dit
argument van het Verenigd Koninkrijk niet kan slagen.92 Sinds het arrest Van

85 HvJ EU 12 december 1990, gevoegde zaken C-100 & 101/89 (Kaefer en Procacci),
Jur. I-4667, r.o. 3.
86 Ibid.
87 Idem, r.o. 4.
88 Ibid.
89 Het Hof van Justitie lijkt met deze redenering impliciet aan te nemen dat, omdat een orgaan
van de EEG (i.e. de Raad) het LGO-besluit vaststelt, het Hof van Justitie bevoegd is vragen te
beantwoorden van de rechters van de LGO ten aanzien van dit LGO-besluit. Om deze reden
vallen de LGO in deze context onder de term ‘rechterlijke instantie van de lidstaat’ in de zin
van art. 177 EEG-Verdrag, aldus het Hof van Justitie.
90 HvJ EU 3 februari 1963, zaak 26/62 (Van Gend en Loos), Jur. I-3.
91 HvJ EU 12 december 1990, gevoegde zaken C-100 & 101/89 (Kaefer en Procacci),
Jur. I-4667, r.o. 23.
92 Idem, r.o. 24.
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Gend en Loos – zo vervolgt het Hof van Justitie – heeft het Hof van Justitie zich
uitgesproken over rechtstreekse werking van bepalingen van overeenkomsten
tussen de EG enerzijds en derde landen anderzijds. Bovendien, aldus nog steeds
het Hof van Justitie, hebben de bepalingen van de besluiten van de Raad
rechtstreekse werking en kunnen deze voor particulieren van een lidstaat rechten
in het leven roepen, mits deze bepalingen voldoende duidelijk en onvoorwaar-
delijk zijn.93 Duidelijk aan deze overwegingen is dat het Hof van Justitie een
aantal basisprincipes die eigen zijn aan het gemeenschapsrecht uitbreidt naar de
LGO. Een daarvan is dat rechterlijke instanties van de LGO worden beschouwd
als rechterlijke instanties van de lidstaten met als gevolg dat het Hof van Justitie
bevoegd is prejudiciële vragen van rechterlijke instanties uit de LGO te
beantwoorden. De hierdoor te ontstane dialoog tussen de LGO-rechter en het
Hof van Justitie maakt het mogelijk dat de LGO – zonder tussenkomst van de
lidstaat waar zij staatsrechtelijk deel van uitmaken – afhankelijk zijn van ’s Hofs
antwoord voor het in kwestie zijnde Europees- en overzeesrechtelijk geschil.
Een tweede gevolgtrekking uit dit arrest is dat het concept van de rechtstreekse
werking tevens van kracht is in de LGO. De ingezetenen van de LGO kunnen
derhalve bepaalde Unierechten die onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk
zijn, inroepen bij de overzeese rechterlijke instantie.94

Een andere zaak die zich voordeed in Frans-Polynesië is die van de in Papeete,
Frans-Polynesië wonende Leplat. Leplat had bij het betreden van het grondge-
bied van Frans-Polynesië verschillende bedragen betaald aan fiscale invoer-
rechten, havenrechten en statistiekheffingen ter zake van de invoer van een
voertuig dat van oorsprong uit Duitsland kwam. Deze betalingen waren volgens

93 Ibid.
94 Een andere, voor dit proefschrift relevante, zaak in deze periode betreft HvJ EU
12 december 1990, zaak C-263/88 (Commissie van de Europese Gemeenschappen vs. Franse
Republiek), Jur. I-4620. Dit geval betreft het verzoek van de Commissie aan het Hof van
Justitie om vast te stellen dat de Franse Republiek art. 137 LGO-besluit 1980 jo. art. 176
LGO-besluit 1986 heeft geschonden door ‘niet de nodige maatregelen te treffen door
onderdanen van een andere Lid-Staat, die in het bezit zijn van het ter zake vereiste Franse
diploma, in staat te stellen zich als arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger,
verloskundige, beoefenaar der tandheelkunde en dierenarts in Frans-Polynesië respectievelijk
als dierenarts in Nieuw-Caledonië en onderhorigheden te vestigen of er diensten te
verrichten’. De Franse regering daarentegen betoogt dat de niet-nakoming te wijten is aan
de organisatorische structuur van het betreffende LGO. Het Hof accepteert deze redenering
niet omdat het volgens het Hof van Justitie vaste rechtspraak is dat een lidstaat zich niet kan
beroepen op nationale bepalingen, praktijken of toestanden teneinde een Unierechtelijke niet-
nakoming te rechtvaardigen. Deze zaak illustreert treffend dat de nationale (staatsrechtelijke)
overzeese verhoudingen niet in de weg kunnen staan aan de emancipatiegedachte achter het
Unierecht. Zie ook: Laurent Tesoka, ‘Les statuts nationaux des outre-mers: Les pays et
territoires d’outre-mer britanniques, danois, français et néerlandais’, in: Laurent Tesoka,
Jacques Ziller, Union européenne et outre-mers. Unis dans leur diversité, Presses univer-
sitaires d’Aix-Marseille 2008.
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Leplat ongegrond.95 Om die reden heeft zij zich tot het Tribunal du paix de
Papeete gericht met het verzoek Frans-Polynesië te veroordelen tot terugbetaling
van deze bedragen. Daartoe voerde Leplat aan dat deze heffingen zijn te
beschouwen als heffingen van gelijke werking zoals bedoeld in art. 133 EEG-
Verdrag.96 Voordat het Hof van Justitie de vragen van de verwijzende rechter
beantwoordt, wordt aandacht besteed aan de aard van de associatieregeling inzake
de LGO. Aangegeven wordt dat algemene verdragsbepalingen ‘zonder uitdruk-
kelijke verwijzing niet op de landen en gebieden overzee van toepassing zijn’.97

Op de vraag of Deel IV EEG-Verdrag ook betrekking heeft op maatregelen van
gelijke werking als douanerechten, geeft het Hof van Justitie aan dat een uitleg aan
dat deel, waarbij de werkingssfeer ervan zou worden beperkt tot enkel douane-
rechten in enge zin, het door dit deel ingevoerde nuttig effect zou wegnemen.
Indien Deel IV EEG-Verdrag geen betrekking zou hebben op maatregelen van
gelijke werking als douanerechten, dan zou men gemakkelijk heffingen kunnen
invoeren die geen douanerechten stricto sensu zijn, maar die dezelfde gevolgen
hebben, aldus het Hof van Justitie.98 Dientengevolge oordeelt het Hof van Justitie
dat ook maatregelen van gelijke werking – hoewel deze niet uitdrukkelijk in Deel
IV EEG-Verdrag staan – dienen te worden aangemerkt als douanerechten. Het Hof
van Justitie voert derhalve in het arrest Leplat enerzijds aan dat de rechtsregel met
betrekking tot de werking van het Gemeenschapsrecht op de LGO is dat
bepalingen zonder nadrukkelijke verwijzing niet van toepassing zijn aldaar, terwijl
het anderzijds – omwille van het nuttig effect van Deel IV EEG-Verdrag – oordeelt
dat heffingen van gelijke werking dienen te worden aangemerkt als douanerech-
ten. Dat een uitdrukkelijke bepaling daartoe in Deel IV EEG-Verdrag ontbreekt,
doet daar niet aan af. Anders gezegd: de hoofdregel inzake de toepasbaarheid van
het Europees recht op de LGO – een nadrukkelijke verwijzing naar toepasbaarheid
op de LGO – kan worden ingeperkt indien een enge interpretatie niet strookt met
het nuttig effect van Deel IV EEG-Verdrag.99

95 HvJ EU 12 februari 1992, zaak C-260/90 (Leplat), Jur. I-00643, r.o. 4.
96 Ibid.
97 Idem, r.o. 10.
98 Idem, r.o. 18.
99 In HvJ EU 17 juli 1997, zaak C-97/95 (Pascoal & Filhos), Jur. I-4240, is aan het Hof van
Justitie een prejudiciële vraag gesteld over art. 25 lid 3 LGO-besluit uit 1986. De vraag heeft
betrekking op de uitleg van de term ‘resultaat van de controle’ die wordt gebruikt in de
bepaling. Over deze term meent het Hof: ‘[…] dat een mededeling die door de autoriteiten
van het land van uitvoer na controle achteraf van een certificaat EUR. 1 aan de autoriteiten
van het land van invoer wordt gezonden en waarin zij slechts vaststellen, dat het betrokken
certificaat ten onrechte is afgegeven en dus ongeldig moet worden verklaard, zonder de
rechtvaardigingsgronden voor die ongeldigverklaring aan te geven, moet worden aangemerkt
als ‘resultaat van de controle’ in de zin van art. 25, lid 3, van Bijlage II, en voorts, dat de
autoriteiten van het land van invoer het recht hebben om enkel op basis van een dergelijke
mededeling een procedure tot navordering van niet geheven douanerechten in te leiden,
zonder een onderzoek in te stellen naar de werkelijke oorsprong van de ingevoerde goederen’.
HvJ EU 17 juli 1997, zaak C-97/95 (Pascoal & Filhos), Jur. I-4240, r.o. 42.
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4.3.3 LGO-besluit VI van 1991

Opvallend is dat, hoewel het Hof van Justitie in zijn rechtspraak van voor 1991
reeds de embryonale stappen zet om de werkingssfeer van het Gemeenschaps-
recht naar de LGO uit te breiden, de Raadsbesluiten in de periode tot 1991
inzake de LGO grotendeels overeenkwamen met de ACS-Overeenkomsten. De
focus in de Nederlandse parlementaire stukken ligt dan ook voornamelijk op de
associatieovereenkomst met de Afrikaanse geassocieerde staten, en niet zozeer
op de LGO. Een van de mogelijke redenen hiervoor kan zijn dat de LGO-
Raadsbesluiten besluiten waren van een orgaan van een volkenrechtelijke
organisatie, de EEG, met als gevolg dat parlementaire goedkeuring van deze
LGO-besluiten achterwege bleef, in tegenstelling tot de overeenkomsten met de
ACS. Pas in 1990 wordt in de Eerste Kamer door de toenmalige minister van
Justitie Hirsch Ballin het volgende opgemerkt over de doelstelling achter de
LGO-regeling zoals verankerd in het EG-Verdrag:

“Mevrouw Grol heeft daarnaast gesproken over de relatie tussen de Neder-
landse Antillen en Aruba en de Europese gemeenschappen. Die relatie wordt
telkens vormgegeven in het zogenaamde LGO-besluit, het besluit dat geldt
voor de landen en gebieden overzee. Dat besluit is in de afgelopen periode
gezamenlijk met de Nederlandse Antillen en Aruba geanalyseerd. Daarbij is
in het bijzonder geconstateerd dat het besluit zich op handelsgebied enigszins
heeft verwijderd van de doelstellingen van de basisbepalingen over de
associatie in het EG-Verdrag. Mijn collega van Buitenlandse Zaken zal de
commissie binnenkort formeel benaderen om in het nieuwe LGO-besluit een
verbeterd handelsregime op te nemen. Ik neem aan dat daarmee die
problemen voldoende worden opgelost en dat zij minstens grondig aan de
orde zullen komen.”100

Uit deze passage blijkt dat men zich stadig bewust wordt van de omstandigheid
dat, hoe meer de LGO-regeling identiek blijft aan de reeks ACS-Overeenkom-
sten, hoe verder de LGO-regeling wordt verwijderd van de LGO-doelstelling
zoals verankerd in Deel IV van het E(E)G-Verdrag. De doelstelling achter de
LGO-regeling zoals verankerd in 1957 in het EEG-Verdrag was het bevorderen
van de economische en sociale ontwikkeling van de LGO en het tot stand
brengen van een nauwe economische betrekking met de EEG als geheel.101

Daarnaast was een van de doeleinden van de LGO-regeling dat de lidstaten op
den duur in hun handelsverkeer met de LGO eenzelfde regeling toepasten als
welke zij op grond van het Verdrag tegenover elkaar zijn aangegaan.102 De
ACS-staten, die aanvankelijk onder Deel IV van het EEG-Verdrag en de daaraan
gehechte Toepassingsovereenkomst vielen, waren in de jaren zestig onafhanke-

100 Kamerstukken I 22 mei 1990, 23 935.
101 Art. 131, tweede alinea, EEG-Verdrag.
102 Art. 132 sub 1 EEG-Verdrag.
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lijk geworden van hun moederland. Het gevolg daarvan was dat zij niet onder de
LGO-regeling ex Deel IV EEG- konden vallen, omdat een van de karakteris-
tieken van de LGO is dat deze gebieden geen soevereine staten waren onder het
volkenrecht.103 De doelstelling achter de ACS-Overeenkomsten was dan ook
niet zozeer het toepassen van dezelfde regelingen die de lidstaten van de
Gemeenschap tegenover elkaar zijn aangegaan, maar veeleer het stimuleren
van de economische en sociale ontwikkeling door de uitbreiding van het
handelsverkeer door middel van technische en financiële interventies.104

De discussie in de Raad concentreerde zich na de opmerking van de zijde van
het Koninkrijk der Nederlanden, waar minister Hirsch Ballin in het hiervoor
opgenomen citaat op doelt, op de verschillende voorstellen van het Koninkrijk
voor een nieuw regime voor de LGO.105 Het voorstel van het Koninkrijk voor
de nieuwe invulling van het LGO-regime ging uit van de gedachte dat de
parallellie tussen de E(E)G-associatieovereenkomsten met enerzijds de ACS en
anderzijds de LGO moest worden doorbroken. De associatiegedachte in de zin
van Deel IV van het Verdrag diende in dat kader voorop te staan.106 Op het
gebied van de handel dienden volgens het Koninkrijk de volgende veranderin-
gen te worden doorgevoerd:

“– Versoepeling van de oorsprongregels door toepassing van dezelfde regels
die vereist zijn voor het verkrijgen van het predicaat produkten van
oorsprong van de Gemeenschap (Verordening 802/68);

– Rechtenvrije toegang tot de EEG van produkten van oorsprong uit de LGO;
– Rechtenvrije toegang tot de EEG van produkten niet van oorsprong van de
LGO in die gevallen waar het tarief van de LGO gelijk aan of hoger dan het
[gemeenschappelijk douanetarief] is.”107

Daarnaast verzet het Koninkrijk zich onder andere tegen kwantitatieve beper-
kingen voor goederen die hun oorsprong op de LGO hebben en tegen de
toepassing van een rum protocol op de LGO.108 Over de bezwaren van andere
lidstaten op dit voorstel van het Koninkrijk wordt opgemerkt:

“Met name het punt van de rechtenvrije toegang voor goederen niet van
oorsprong van de LGO heeft tot veel reacties geleid; de meeste andere

103 Paragraaf 3.3.2 (‘De strekking van de LGO-status: de invloed van de dekolonisatie’).
104 Preambule Yaoundé II Overeenkomst. Ook wordt in de Preambule opgemerkt over de
doelstelling van deze Overeenkomst: “Door deze Overeenkomst willen de Overeenkomst
sluitende Partijen hun economische betrekkingen ontwikkelen, de economische structuur en
de onafhankelijkheid van de geassocieerde Staten verstevigen en hun industrialisatie
bevorderen, de regionale Afrikaanse samenwerking aanmoedigen en tot de vooruitgang
van de internationale handel bijdragen.”
105 Kamerstukken II 1990-1991, 21 952, nr. 39, p. 3.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Ibid.
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lidstaten zijn bezorgd over mogelijke verlegging van handelsstromen, waar
niet zozeer de LGO als wel derde landen van zouden profiteren. Nederland
heeft gepoogd aan deze bezorgdheid tegemoet te komen door, naast de
vrijwaringsbepaling van het LGO-Besluit, nog extra waarborgen voor te
stellen door de Commissie te machtigen maatregelen voor te stellen (of
zelfstandig te nemen) om mogelijke gevallen van misbruik van de regeling
(op het gebied van anti-dumping, GLB, textiel of oorsprong) tegen te
gaan.”109

De voorstellen van het Koninkrijk zorgden, zoals blijkt uit bovenstaande
passage, voor verontrusting bij andere lidstaten, met name de Franse Republiek.
De Franse Republiek toonde zich bezorgd over de ‘onverwachte wending’ die
deze discussie, ontstaan op voorstel van het Koninkrijk, zal hebben op handels-
gebied.110 Het Koninkrijk verweerde zich door erop te wijzen dat dit standpunt
van het Koninkrijk met de voorstellen reeds in juli was verwoord in een brief
aan de voorzitter van de Commissie.111 Voorts lichtte het Koninkrijk zijn keuze
van de voorstellen toe door te stellen dat deze voorstellen ‘in wezen een

109 Kamerstukken II 1990-1991, 21 952, nr. 39, p. 3-4. Voorts ontstond in het Koninkrijk,
gezien de parallellie tussen de LGO en de ACS op Gemeenschapsniveau, een discussie over
de vraag of het wellicht niet verstandig was om de positie van de Nederlandse Antillen en
Aruba gelijk te trekken aan die van de Franse DOM. Het antwoord van de Koninkrijks-
regering was: “[…] dit [zou] slecht te verenigen zijn met het Koninkrijksstatuut. Er is het
wezenlijke verschil dat de Franse departementen overzee deel uitmaken van het grondgebied
van Frankrijk zelf, terwijl dat niet geldt voor de Antillen en Aruba. Anderzijds is duidelijk dat
het streven dat tot voor kort gold, namelijk het gelijktrekken van de LGO met de Lomé-
landen, ook niet langer behoort te gelden. Indertijd werd er immers van uitgegaan dat de LGO
zouden streven naar onafhankelijkheid, terwijl dat streven op dit moment niet meer aanwezig
is. Voor de LGO zullen dan ook andere afspraken moeten worden gemaakt dan die welke tot
nu toe golden. Op dit punt worden ook redelijke vorderingen gemaakt, al kon de bewindsman
niet garanderen dat nu spoedig een versoepeling van de oorsprongregels en een gemakkelijker
toegang tot de EG-markt tot stand zullen komen. In ieder geval worden voor de gemeen-
schappelijke karakteristiek van de LGO (eiland-economieën) door de Gemeenschap bijzon-
dere oplossingen gezocht.” Kamerstukken II 1990-1991, 21 952, nr. 39, p. 19-20. De
opmerking van de Rijksregering dat de Nederlandse Antillen en Aruba geen deel uitmaken
van het grondgebied van het Koninkrijk is uiteraard uiterst slordig en onjuist. Aruba en de
Nederlandse Antillen (thans Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) maakten
en maken deel uit van het grondgebied van het Koninkrijk. Sinds de ontmanteling van de
Nederlandse Antillen in 2010 is dit gegeven verankerd in art. 1 Statuut. Vanaf de Grond-
wetsherziening van 1887 tot de Grondwetsherziening van 1983 heeft art. 1 Grondwet
verduidelijkt dat de overzeese gebieden deel uitmaakten van het grondgebied van het
Koninkrijk. De omstandigheid dat tussen 1983 en 2010 nergens is verankerd waaruit het
grondgebied van het Koninkrijk bestond, doet niet af aan het feit dat de overzeese gebieden
gedurende deze periode wel degelijk deel uitmaken van het Koninkrijk. P.P.T. Bovend’Eert
e.a., Tekst & Commentaar. Grondwet en Statuut (vijfde druk), Deventer: Wolters Kluwer
2018, p. 267.
110 Kamerstukken II 1990-1991, 21 501-04, nr. 10, p. 5.
111 Ibid.
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terugkeer betekende[n] naar de letter en geest van deel IV van het Verdrag van
Rome’.112

Hoewel de voorzitter van de Commissie een beroep deed op de lidstaten om tot
een compromis-oplossing te komen voor wat betreft de inhoud van het zesde
LGO-besluit, blijkt dat het Commissievoorstel voor een nieuw LGO-besluit
(alweer) een ‘vrij getrouwe afspiegeling’ was van de vierde Lomé Overeen-
komst met de geassocieerde staten.113 Zoals hiervoor vermeld, diende voor
enkele lidstaten, waaronder het Koninkrijk, echter de gelijkenis tussen de
associatieovereenkomsten van de E(E)G met enerzijds de LGO en anderzijds
de ACS te worden doorbroken, omdat de doelstelling achter de LGO zich
geleidelijk verwijderde van het E(E)G-Verdrag. Om deze reden bepleitte het
Koninkrijk de terugkeer naar Deel IV E(E)G als basis voor de nieuwe
associatieregeling met de LGO.114

Uit het voorgaande volgt dat het Koninkrijk een fervente voorstander was van
een minder restrictief handelsregime met de LGO dan met de ACS.115 Daarnaast
was het Koninkrijk van mening dat uit de analyse met de toenmalige Neder-
landse Antillen en Aruba over de LGO-associatieregeling volgde dat in de Lomé
Overeenkomsten de nadruk nogal ligt op de overdracht van financiële middelen,
terwijl voor de LGO van het Koninkrijk het handels- en verkeersregeling even
belangrijk is.116 Met andere woorden, de LGO en de ACS hadden andere
voorkeuren, waarnaar de E(E)G zich diende te gedragen volgens het Koninkrijk.
Ook belangrijk in dit kader is dat door het Koninkrijk werd geconstateerd dat door
het volgen van de ACS-Overeenkomsten, de LGO-besluiten zich verwijderden
van de grondslag van de LGO-regeling zoals geregeld in het EEG-Verdrag.117 In
plaats van het verwezenlijken van de doelstellingen van de LGO ex EEG-Verdrag,
werden de LGO beschouwd als verlengde ACS-staten waarvoor een soortgelijk
regime gold. Het verzoek van het Koninkrijk aan de Commissie voor een
mogelijke heroverweging van het concept-ontwerp van het vijfde LGO-besluit
werd als volgt door de regering gepresenteerd in de Tweede Kamer:

“De regering heeft de Europese Commissie verzocht bij het ontwerpen van
een nieuw LGO-besluit nauwere aansluiting te zoeken bij de basisbepalingen
van het EEG-Verdrag, zodat met name een verbeterd handelsregime tot stand
kan komen. Daarnaast heeft de regering de Commissie verzocht, gezien de
belangrijke plaats die dienstverlening inneemt in de economie van de
Nederlandse Antillen en Aruba, meer aandacht te besteden aan het uitbouwen

112 Idem, p. 6.
113 Kamerstukken II 1990-1991, 22 024, nr. 6, p. 16.
114 Ibid.
115 Ibid. Aangezien de Commissie later dan verwacht met een nieuw voorstel kwam voor het
LGO-besluit, is het LGO-besluit uit 1986 tweemaal verlengd.
116 Kamerstukken II 1990-1991, 21 800, nr. 2, p. 8.
117 Met name art. 3(k) en 131 tot en met 136 EEG-Verdrag.
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van het huidige recht op vrije vestiging tot een volledige vrijheid van
beroeps- en bedrijfsuitoefening tussen de LGO en de gemeenschap. Het
nauwer aanhalen van de banden met de integrerende gemeenschap past
eveneens goed bij het voortzetten van de constitutionele banden in een
Koninkrijksverband.”118

Na onderhandelingen met verschillende delegaties en de Commissie werd op
22 juli 1991 een compromis bereikt voor het nieuwe zesde LGO-besluit. Dit LGO-
besluit had een geldigheidsduur van tien jaar.119 Ten opzichte van de voorgaande
LGO-besluiten verwijdert het zesde besluit zich duidelijk van de vierde Lomé
Overeenkomst die eveneens in 1991 in werking trad. Een belangrijke ontwikke-
ling voor de LGO in dit besluit is dat de LGO een volledig vrije toegang krijgen tot
de EG-markt, met als gevolg dat er op het handelsgebied grotere mogelijkheden
ontstaan voor de LGO. De vierde Lomé Overeenkomst geeft slechts preferentiële
toegang voor alleen primaire en verwerkte landbouwproducten tot de EG-
markt.120 Daarnaast gold op grond van het zesde LGO-besluit dat de producten
die waren verkregen in derde landen of in ACS-staten na een toereikende
bewerking in de LGO werden aangemerkt als goederen van de LGO. Deze
goederen kregen zogenoemd een LGO-origine met als gevolg dat deze producten
rechtenvrij toegang kregen tot de EG-markt.121 Met deze verandering werd
voldaan aan een gekoesterde wens van de LGO om gemakkelijker dan de ACS-
staten toegang te krijgen tot de gemeenschappelijke markt.122

De rechtenvrije toegang tot de gemeenschappelijke markt had onder meer tot
gevolg dat de LGO met name Surinaamse onverwerkte rijst via een lichte
bewerking in de LGO zonder enige beperkingen konden invoeren in de EG.123

Ongeveer een jaar na de inwerkingtreding van het zesde LGO-besluit signa-
leerde de Italiaanse Republiek, een van de belangrijkste exporteurs van rijst in
de Gemeenschap, een probleem.124 Dit probleem hield verband met de rechten-
vrije toegang van licht bewerkte ACS- of derdelandenproducten in de LGO,
waardoor deze producten LGO-origine verkregen en zonder beperkingen
konden worden ingevoerd in de EG-markt.125 Het voorgaande zorgde volgens
Italië in feite voor oneigenlijk handelsverkeer, waardoor de gemeenschappelijke
interne markt werd verstoord.126 De Franse Republiek, het Koninkrijk der
Nederlanden en de Commissie bevestigden deze zorgen. Het is onder andere

118 Kamerstukken II 1990-1991, 21 800, nr. 2, p. 8.
119 Art. 240 LGO-besluit 1991.
120 Kamerstukken II 1992-1993, 22 992, nr. 5, p. 10.
121 Ibid.
122 Kamerstukken II 29 oktober 1991, 16-851.
123 Kamerstukken II 1992-1993, 22 992, nr. 5, p. 10.
124 Kamerstukken II 1992-1993, 21 501-16, nr. 68, p. 3.
125 Ibid.
126 Dit probleem werd ook door het Koninkrijk Spanje, eveneens een belangrijke rijstexpor-
teur, geconstateerd. Kamerstukken II 1992-1993, 21 501, nr. 69, p. 3.
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deze verlegging van de handelsstromen, die aanleiding is geweest voor
verschillende rechtszaken.127 Hieronder worden enkele van deze uitspraken
aan de orde gesteld.

Het zesde LGO-besluit van 1991 is, zoals gesteld, aanleiding geweest voor
meerdere uitspraken van het Hof van Justitie over het toepassingsbereik van
gemeenschapsrechtelijke terminologie in de LGO, zoals in het arrest Van der
Kooy het geval was met de term ‘grondgebied van lidstaat’ in de zin van art. 227
lid 3 EEG-Verdrag.128 In deze zaak wenste de verwijzende rechter, de Hoge
Raad der Nederlanden, te vernemen of het binnenbrengen van het Antilliaanse
schip ‘Joshua’ in Nederland is aan te merken als binnenkomen in de Gemeen-
schap in de zin van art. 7 lid 1 Richtlijn 77/388/EEG.129 In dit kader herhaalt het
Hof van Justitie zijn oordeel in de hiervoor behandelde uitspraak in Leplat,
namelijk dat de verdragsbepalingen zonder uitdrukkelijke verwijzing niet van
toepassing zijn op de LGO.130 Aangezien nergens is geëxpliciteerd dat het
binnenkomen van een schip van herkomst uit de Nederlandse Antillen in
Nederland gelijk staat aan binnenkomen in de Gemeenschap, oordeelt het Hof
van Justitie dat ‘het binnenkomen in een lidstaat van een goed van herkomst uit
de Nederlandse Antillen, niet kan worden aangemerkt als intracommunautaire
handeling voor de toepassing van de Zesde richtlijn, […]’.131 De geografische
werkingssfeer van deze Richtlijn wordt derhalve in deze uitspraak niet uitge-
breid naar de LGO, omdat een bepaling daartoe in het Gemeenschapsrecht
ontbreekt.

In dezelfde periode doet het Hof van Justitie tevens uitspraak in de zaak Dutch
Antillian Dairy Industry (DADI).132 Dit arrest betreft een prejudiciële vraag van
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over de toepassing van
Hoofdstuk III Richtlijn 92/46/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschrif-
ten voor de productie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebe-
handelende melk en producten op basis van melk, waarvan de rechtsgrondslag
niet is verankerd in Deel IV EEG-Verdrag. Hoofdstuk III van deze Richtlijn

127 Omdat de Commissie de zorgen van de staten deelde, werd besloten om het LGO-besluit
van 1991 – dat zoals hierboven genoemd een geldigheidsduur had van tien jaar – tussentijds
te herzien in 1997. De inhoud en de doelstelling van deze tussentijdse herziening komt in de
volgende paragraaf ter sprake.
128 HvJ EU 28 januari 1998, zaak C-191/97 (Van der Kooy), Jur. I-498.
129 Idem, r.o. 33: “De Nederlandse en de Franse regering en de Commissie stellen, dat het
grondgebied van de Nederlandse Antillen niet kan worden geacht te behoren tot het
grondgebied van de Gemeenschap als bedoeld in de artikelen 3 en 7 van de Zesde richtlijn
en artikel 227 van het Verdrag, en bij ontbreken van daartoe strekkende uitvoeringsmaat-
regelen evenmin ingevolge artikel 132, lid 1, van het Verdrag voor de heffing van de
omzetbelasting daarmee kan worden gelijkgesteld.”
130 HvJ EU 28 januari 1998, zaak C-191/97 (Van der Kooy), Jur. I-498, r.o. 37.
131 Idem, r.o. 38.
132 HvJ EU 21 september 1999, zaak C-106/97 (DADI), Jur. I-5997.
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vereist gezondheidsvoorschriften voor de invoer van bepaalde melkproducten
uit derde landen.133 DADI meent dat, aangezien deze Richtlijn uitsluitend is
gebaseerd op een artikel uit Deel III EEG-Verdrag (en niet Deel IV EEG-
Verdrag dat geldt voor de LGO), de Richtlijn zonder meer niet van toepassing
kan zijn op de invoer van melkproducten uit de LGO. Tot staving van dit betoog
verwijst DADI naar Leplat, waarin het Hof heeft geoordeeld dat verdrags-
bepalingen zonder uitdrukkelijke verwijzing niet van toepassing zijn op de
LGO.134 Het oordeel van het Hof van Justitie, waarbij deze Richtlijn van
toepassing wordt verklaard op de van LGO afkomstige producten, is als volgt:

“Zelfs indien deze regelingen zowel landbouwpolitieke doelstellingen tracht
te verwezenlijken als andere doelstellingen, die op basis van andere bepa-
lingen van het Verdrag worden nagestreefd, kan aan het bestaan van deze
bepalingen geen argument worden ontleend om de werkingssfeer van […] het
verdrag te beperken.
Wat het aan het arrest Leplat ontleende argument betreft, richtlijn 92/46
verlangt niet, dat de LGO dezelfde gezondheidsvoorschriften in acht nemen
als die welke voor de communautaire productie gelden; zij eist enkel, dat in
de Gemeenschap ingevoerde producten dezelfde mate van bescherming
bieden als producten van communautaire oorsprong, en stelt daartoe andere,
specifieke voorschriften vast. […].
Om te gelden voor de invoer in de Gemeenschap van producten vanuit de LGO
behoeft richtlijn 92/46 dus niet krachtens het vierde deel van het Verdrag met
zoveel woorden op de LGO van toepassing te zijn verklaard.”135

Het Hof van Justitie oordeelt in dit geval dat de in kwestie zijnde Richtlijn niet
zozeer van toepassing is op het grondgebied van de LGO, maar op de van LGO
afkomstige producten die de Gemeenschap binnentreden. Om tot deze conclusie
te komen is het derhalve niet noodzakelijk dat de desbetreffende Richtlijn van
toepassing wordt verklaard op de LGO, aldus het Hof van Justitie. Bij de invoer
van deze producten uit de LGO in de Gemeenschap dienen de Gemeenschaps-
rechtelijke voorschriften in acht te worden genomen.

Een andere voor dit hoofdstuk relevante uitspraak van het Gerecht gedurende
deze periode betreft Antillean Rice Mills vs. Commissie van de Europese
Gemeenschappen.136 Antillean Rice Mills (ARM) is een vennootschap die is
gevestigd op Bonaire, dat ten tijde van het doen van deze uitspraak deel
uitmaakte van het staatsbestel van de voormalig Nederlandse Antillen. ARM
houdt zich voornamelijk bezig met het bewerken van bruine rijst tot halfwitte
rijst die afkomstig is uit Suriname en Guyana.137 Deze rijst wordt dan ingevoerd

133 Idem, r.o. 29.
134 Idem, r.o. 40.
135 Idem, r.o. 41-43.
136 HvJ EU 14 september 1995, gevoegde zaken T-480/93 en T-483/93 (Antillean Rice Mills
vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-2310.
137 Idem, r.o. 16.
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in de Gemeenschap.138 De vennootschap ondervindt nadelige consequenties van
beschikking 93/127/EEG van de Commissie tot vaststelling van vrijwarings-
maatregelen voor rijst uit de Nederlandse Antillen.139 Een van de middelen van
de verzoekster is dat de genoemde beschikking een schending vormt van het
beginsel van zorgvuldige voorbereiding. De Commissie heeft naar het oordeel
van ARM de marktsituatie onvoldoende onderzocht. In dit kader beklemtoont
het Gerecht dat de verwijzing in Deel IV EEG-Verdrag ‘naar de ‘in dit Verdrag
neergelegde beginselen’ niet alleen doelt op de in het vierde deel van het
Verdrag neergelegde beginselen, maar op alle in het Verdrag neergelegde
beginselen, zoals die met name zijn opgesomd in het eerste deel van het
Verdrag, dat de titel ‘De beginselen’ draagt’.140 Hieruit kan worden afgeleid
dat de organen van de EU bij de vaststelling van onder andere besluiten inzake
de LGO de beginselen waarop de Unie is gestoeld, en die met name te vinden
zijn in Deel I VwEU, in acht dienen te nemen en aldus verschillende beginselen
met elkaar dienen te laten verzoenen. Onbegrijpelijk is deze uitspraak niet,
omdat art. 136 EEG-Verdrag spreekt van de inachtneming van ‘de in dit Verdrag
neergelegde beginselen’ en niet in van de ‘in dit deel neergelegde beginse-
len’.141 De beginselen waarop de Unie is gegrondvest behoren, met andere
woorden, tot het Unierecht dat de organen van de Unie in acht dienen te nemen
in de rechtsbetrekking tot de LGO.

4.3.4 Tussenconclusie periode II

In deze tweede periode valt op dat de LGO-besluiten van 1980 en 1986 vrijwel
identiek zijn aan de overeenkomsten die werden gesloten met de geassocieerde
staten. Bij het LGO-besluit van 1991 werd op initiatief van het Koninkrijk
afgezien van deze lijn. Het steeds nauwer aansluiten van de LGO-besluiten bij
de Yaoundé en Lomé Overeenkomsten bracht immers volgens het Koninkrijk
met zich dat de LGO-regeling zich in aanzienlijke mate had verwijderd van de
strekking en inhoud van de rechtsgrondslag van het LGO-regime in het Verdrag.

138 Ibid.
139 Art. 1 lid 1 Beschikking 93/127/EEG van de Commissie luidt namelijk ‘voor het in de
Gemeenschap in het vrije verkeer brengen van vrijstelling van rechten bij invoer van […]
halfwitte rijst van oorsprong uit de Nederlandse Antillen als voorwaarde dat de douanewaarde
niet lager is dan een (relatieve minimumprijs die overeenkomt met 120% van de op de
betrokken halfwitte rijst overeenkomstig verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
toepasselijke heffing’.
140 HvJ EU 14 september 1995, gevoegde zaken T-480/93 en T-483/93 (Antillean Rice Mills
vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-2310, r.o. 93.
141 Uit kracht van het huidige art. 203 VwEU dient de Raad de bepalingen inzake de LGO
vast te stellen ‘op basis van de in het kader van de associatie van de landen en gebieden met
de Unie bereikte resultaten en van de in de Verdragen neergelegde beginselen [cursivering
GK]’.
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Op grond van deze constatering, die later ook werd gedeeld door de Commissie,
is getracht het nieuwe zesde LGO-besluit in overeenstemming te brengen met de
LGO-doelstalling van het E(E)G-Verdrag. Het zesde LGO-besluit brengt nieuwe
handelsmogelijkheden met zich voor de LGO. Zo konden de LGO-goederen
rechtenvrij de E(E)G-markt invoeren. De Italiaanse delegatie maakte echter na
de inwerkingtreding van het zesde LGO-besluit bezwaar tegen de minder restric-
tieve opstelling van de Gemeenschap jegens de LGO. Volgens Italië zorgen de
nieuwe handelsmogelijkheden voor de LGO voor een ernstige verstoring van de
gemeenschappelijke markt, omdat ACS-producten, met name rijst en suiker, na
een toereikende bewerking in de LGO zonder beperkingen toegang krijgen tot de
gemeenschappelijke markt. Deze omleiding van het handelsverkeer diende te
worden voorkomen of enigszins verlicht volgens meerdere lidstaten en de
Commissie. Aan dit bezwaar werd getracht tegemoet te komen door het LGO-
besluit van 1991 tussentijds te herzien in 1997.

De rechtspraak van het Hof inzake de LGO begint in de tweede periode geleidelijk
op gang te komen. Met name het LGO-besluit uit 1986 vormde aanleiding voor de
uitspraken Kaefer en Procacci en Leplat. Hoewel het Hof van Justitie in Kaefer en
Procaci niets zegt over de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht in zijn
algemeenheid, verduidelijkt het wel enkele veronderstellingen. Ten eerste oordeelt
het Hof van Justitie dat rechterlijke instanties van de LGO aan te merken zijn als
rechterlijke instanties in de zin van art. 177 EEG-Verdrag, thans art. 267 VwEU,
dat buiten Deel IV EEG-Verdrag resp. VwEU valt. Het gevolg daarvan is dat
LGO-rechters prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Hof van Justitie. Ten
tweede geeft het Hof van Justitie aan dat het concept van de ‘rechtstreekse
werking’ van toepassing is op de LGO. Dientengevolge kunnen particulieren voor
een overzeese LGO-instantie zich beroepen op het Gemeenschapsrecht dat de
LGO bindt, bijvoorbeeld een LGO-besluit. In Leplat formuleert het Hof van
Justitie de hoofdregel dat bepalingen van de Verdragen zonder uitdrukkelijke
verwijzing niet van toepassing zijn op de LGO, en beperkt deze regel door
gebruikmaking van het nuttig effect-concept van Deel IV EEG-Verdrag. In DADI
lijkt het Hof van Justitie impliciet naar voren te brengen dat in geval van Richtlijn
92/46/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het
in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelende melk en producten op
basis van melk, de LGO gelijk kunnen worden gesteld aan derde landen. Ook de
LGO dienen namelijk zich te houden aan gezondheidsvoorschriften die worden
vereist voor verschillende producten die de Gemeenschap binnentreden. Daarnaast
beklemtoont het Gerecht in Antillean Rice Mills dat de Unieorganen en
-instellingen de beginselen waar de Unie op is gestoeld, en die met name worden
genoemd in Deel I VwEU, in acht dienen te nemen bij het vaststellen van
bijvoorbeeld beschikkingen of besluiten ten aanzien van de LGO.

In deze tweede periode worden de LGO derhalve meer op de Gemeenschaps-
agenda geplaatst. In zowel de LGO-besluiten, in het bijzonder het besluit uit
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1991, als de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt aandacht besteed aan de
vraag welk deel van het Gemeenschapsrecht de LGO bindt en wat de positie van
deze gebieden is in het Gemeenschapsrecht. Interessant is dat de rechtspraak van
het Hof van Justitie op gang lijkt te komen op het moment dat er discussie wordt
gevoerd, op initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden, met betrekking tot het
loskoppelen van de LGO van de ACS. Het lijkt erop dat gedurende deze tijd de
instellingen van de Unie, van de lidstaten en van de LGO zich bewust worden
van de omstandigheid dat de LGO een eigen, zelfstandige notie is in het
Gemeenschapsrecht, die los staat van de ACS. In de volgende paragraaf wordt
deze ontwikkeling van de LGO verder uiteengezet.

4.4 Periode III van 1997 tot heden: convergentie tussen LGO en UPG?

4.4.1 LGO-besluit 1997

De directe aanleiding voor de tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit
1991 was dat zowel de lidstaten als de Commissie wilden voorkomen dat het
handelsverkeer binnen de Unie zou worden verstoord doordat ACS-producten
en/of derde landenproducten via een relatief lichte bewerking in de LGO de
Uniemarkt rechtenvrij zouden bereikten. Het voorgaande zou immers schadelijk
zijn voor de producenten in de Unie.142 De Commissie kon indertijd in
hoofdzaak uit een aantal opties kiezen om deze marktverstoring te herstellen.
De meest reële opties in dit kader waren ofwel het beperken van de invoer van
goederen uit de LGO door vrijwaringsclausules in het leven te roepen ofwel het
aanpassen van de oorsprongsvereisten.143 De Commissie heeft naar aanleiding

142 Kamerstukken II 1995-1996, 22 112, nr. 66, p. 5. Daarnaast wordt opgemerkt: “Tevens
wordt aangevoerd, ook zonder bewijsmateriaal, dat lichte bewerkingsprocessen niet substan-
tieel bijdragen aan de ontwikkeling van de LGO, waartoe het LGO-besluit bedoeld is.”
143 R.F. Burgler, Europa-dossier Nederlandse Antillen. LGO-besluit Handelsregeling,
’s-Gravenhage 1997, p. 10. De commissie van deskundigen inzake de juridische aspecten
van Deel IV EG-Verdrag en het zesde LGO-besluit – ingesteld om de LGO-regeling te
analyseren – rekent het niet tot haar taak om gedetailleerd uiteen te zetten op welke wijze de
maatregelen in de EG moeten worden toegepast in de LGO, maar geeft in het boek enkele
opties. De eerste optie is het opleggen van de verplichting aan de LGO teneinde bij de invoer
van producten uit ACS-landen of derde landen bijvoorbeeld heffingen of tarieven toe te
passen. Bij deze eerste optie is uiteraard de vraag in hoeverre een dergelijke verplichting aan
de LGO een inbreuk zou zijn op de vrijheid van de LGO om hun buitengrens zelf te
reguleren. De tweede optie betreft een systeem waarbij voor producten uit ACS-landen of
derde landen in de LGO een heffing of een tarief wordt opgelegd dat minstens even hoog is
als de heffing of het tarief dat de Gemeenschap oplegt aan producten uit ACS-landen of derde
landen bij hun invoer in de Gemeenschap. Tot slot is de derde optie dat de Gemeenschap
heffingen of tarieven oplegt bij de invoer van producten uit ACS-landen en derde landen
vanuit de LGO in de Gemeenschap.
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van de verlegging van de handelsstromen zich enkele maatregelen voorgenomen
voor de tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit 1991. Deze zevenlei
maatregelen door de Commissie worden als volgt samengevat in de Nederlandse
parlementaire stukken:

“1. Mogelijkheid scheppen voor de commissie om eenzijdig minimumin-
voerprijzen op te leggen voor LGO-landbouwprodukten teneinde markt-
verstoring te voorkomen. Het effect daarvan is uitholling van het
tariefvoordeel, waardoor LGO-produkten een verslechtering van hun con-
currentiepositie op de EU-markt ondergaan;
2. afschaffing van de unanimiteitsregel voor de wijzingen van de oorsprong-
regels in het LGO-besluit. Zodoende zal men in de toekomst Nederland
kunnen overstemmen;
3. opname van de huidige bewerkingen van rijst en suiker in de lijst van
onvoldoende bewerkingen, en dus geen verlenging van LGO-origine. De
aldus bewerkte rijst en suiker zijn onder de bestaande LGO-regeling de twee
belangrijkste exportprodukten naar de EEG geworden;
4. afschaffing van de cumulatie van oorsprong tussen LGO- en ACS-landen
voor wat betreft landbouwprodukten. Alleen EG-LGO en LGO-LGO cumu-
latie blijft mogelijk. Dit betekent dat het voor de Antillen geen zin meer heeft
om te bewerken rijst uit Suriname te betrekken;
5. afschaffing van cumulatie van oorsprong tussen LGO en EG in gevallen
waarbij voor EG-bestanddelen bij uitvoer uit de Gemeenschap exportresti-
tutie is verleend. Tegen het uiteindelijke effect hiervan (oneigenlijk gebruik
van exportrestituties tegengaan) bestaat geen bezwaar. Wel bestaat de vraag
of dit inderdaad thuis hoort in de originebepalingen van het LGO-besluit, of
dit elders zou moeten worden geregeld;
6. vermeerdering van derogatiemogelijkheden voor wat betreft landbouw-
produkten. Het voorstel maakt het in principe mogelijk (tijdelijke) uitzonde-
ringen te maken op de (strengere) regels. In de praktijk kan dit echter
beperken werken, omdat strengere criteria worden ingesteld, en de commissie
stelt prioriteit te zullen geven aan derogatieverzoeken van de minst ontwik-
kelde LGO (bijvoorbeeld het Britse Montserrat) waartoe de Nederlandse
Antillen noch Aruba behoren;
7. aanscherpen van de eisen van bewerking van landbouwprodukten uit de
derde landen. Dit maakt het, naast de reeds genoemde beperkingen voor de
LGO om gebruik te maken van EG- of ACS-materialen praktisch onmogelijk
om LGO-origine te verkrijgen op basis van bewerking van landbouwmate-
rialen uit de derde landen.”144

In de considerans van het LGO-besluit uit 1997 wordt expressis verbis ge-
refereerd aan de omstandigheid dat de vrije toegang van producten van
oorsprong uit de LGO in de Gemeenschap heeft geleid tot de botsing van
twee doelstellingen van de Gemeenschap, namelijk de bevordering van de LGO

144 Kamerstukken II 1995-1996, 22 112, nr. 66, p. 5. Duidelijk is dat bij deze maatregelen de
Commissie niet rept over het Unieburgerschap. Over het Unieburgerschap in de LGO, zie
Hoofdstuk V van dit proefschrift.
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en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.145 De implementatie van bovenge-
noemde maatregelen heeft voornamelijk binnen het Koninkrijk tot moeilijkhe-
den geleid. De regering van het Koninkrijk kreeg het verwijt van de Kamer en
de overzeese landen ‘onvoldoende rekening’ te hebben gehouden met de
belangen van de West bij het akkoord gaan van het besluit tot de tussentijdse
herziening van het LGO-besluit uit 1991.146 Volgens de statenleden van de
Nederlandse Antillen en Aruba zou de regeling van 1991 voordeliger uitpakken
indien deze voor de periode van tien jaar geldig zou zijn.147 Ter herinnering zij
opgemerkt dat juist de LGO van het Koninkrijk gebruik maakten van de
mogelijkheid in het LGO-besluit van 1991 teneinde producten van bijvoorbeeld
ACS-landen toereikend te bewerken en vervolgens rechtenvrij in te voeren in de
markt van de Gemeenschap. Gezien bovenstaande maatregelen die de Commis-
sie voornemens was te nemen, zou een quotum worden verbonden aan de
hoeveelheid invoer van producten als rijst en suiker. Dientengevolge was in
de Tweede Kamer de vraag waarom voor de regering van het Koninkrijk de
belangen van de Unie met betrekking tot het tussentijds wijzigen van het LGO-
besluit uit 1991 dermate zwaarwegend zijn geweest, terwijl de LGO van het
Koninkrijk meer baat hadden bij de status quo voor de wijziging.148

145 LGO-besluit 1997, zevende overweging. Daarnaast wordt opgemerkt: ‘[…] dat inderdaad
ernstige verstoringen op de markt van de Gemeenschap voor bepaalde producten waarvoor
een gemeenschappelijke marktordening geldt verscheidene malen hebben geleid tot het
vaststellen van vrijwaringsmaatregelen; dat nieuwe verstoringen moeten worden voorkomen
door maatregelen die de regelmaat van het handelsverkeer bevorderen en tegelijkertijd
verenigbaar zijn met het gemeenschappelijke landbouwbeleid’.
146 De Antilliaanse Statenleden hebben aangevoerd dat het kwestieus is of de Raad van de
Europese Unie nog de bevoegdheid heeft om het LGO-besluit uit 1991 tussentijds te wijzigen,
aangezien op grond van art. 240 lid 3 LGO-besluit 1991, dit besluit kon worden gewijzigd
door de Raad voor 1 maart 1995. Burgler 1997, p. 17. De Commissie meent echter dat de
bevoegdheid van de Raad op grond van art. 136, tweede alinea, EG-Verdrag voorrang heeft
op art. 240 lid 3 LGO-besluit.
147 Kamerstukken II 1997-1998, 25 382, nr. 4, p. 4. De regering van het Koninkrijk heeft
erkend dat de Nederlandse Antillen en Aruba schade lopen door de vrijwaringsmaatregelen
die zijn genomen in het kader van het LGO-besluit uit 1997. Kamerstukken II 1997-1998, 25
382, nr. 4, p. 6.
148 Kamerstukken II 1997-1998, 25 382, nr. 4, p. 4, 5. In principe had het Koninkrijk de
besluitvorming inzake de wijziging van het LGO-besluit uit 1991 wel dwars kunnen zitten,
omdat tot een tussentijdse herziening bij unanimiteit diende te worden besloten in de Raad.
Kamerstukken II 1997-1998, 25 382, nr. 4, p. 5. Onder andere om deze reden hebben de
Nederlandse Antillen en Aruba in de Rijksministerraad via hun Gevolmachtigde Minister
tegen het Commissievoorstel tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit gestemd.
Kamerstukken II 1997-1998, 25 382, nr. 4, p. 14. In de Nederlandse besluitvorming voor
deze herziening van het LGO-besluit is gebruik gemaakt van art. 12 Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel het kwestieus is of de neergelegde procedure conform
deze bepaling is toegepast – het voortgezet overleg heeft bijvoorbeeld niet plaatsgevonden in
de Rijksministerraad – is de minister ervan overtuigd dat dit artikel ‘correct is toegepast’.

HOOFDSTUK IV

154



De regering van het Koninkrijk brengt hiertegen in dat er in de week voor de
vergadering van Algemene Raad van 6 oktober 1997 twee ontwerpbesluiten
voor de LGO ter sprake zijn gekomen.149 Op de eerste versie hadden de
Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk der Nederlanden
forse kritiek.150 De tweede versie van de tussentijdse herziening werd enkele
dagen voor de Algemene Raad voorgelegd aan de partijen met de mededeling
van de voorzitter dat ‘als er hierover geen unanimiteit wordt bereikt, ik het
onderwerp verder [laat] rusten’.151 Deze tweede versie leek voor de Raad de
laatste kans, aldus de Rijksregering. De regering van het Koninkrijk merkt over
de aanvaarding van de tussentijdse herziening verder op:

“Omdat er moest worden gekozen tussen twee kwaden en omdat moest
worden geprobeerd perspectieven op langere termijn te creëren, heeft de
staatssecretaris de koninkrijksregering toen voorgesteld het compromis te
aanvaarden.”152

De Rijksregering betoogt dat het beter is om met het compromis over de
tussentijdse herziening in te stemmen en zich te concentreren op de mogelijk-
heden in de toekomst over heronderhandelingen inzake het LGO-besluit in
2000.153 Het besluit tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit 1991 is
vastgesteld op 24 november 1997 en in werking getreden op 30 novem-
ber 1997.154

Aangezien de Nederlandse Antillen en Aruba een fervente tegenstander waren
van het besluit tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit 1991, heeft
Emesa Sugar – een Arubaanse exporteur van (van ACS-origine) suiker naar de
Gemeenschap – een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen het LGO-
herzieningsbesluit van 1997 en een beroep tot schadevergoeding voor de
geleden schade naar aanleiding van dit herzieningsbesluit.155 Voor wat betreft
de ontvankelijkheid van haar beroep, meent Emesa Sugar dat door de moge-
lijkheid die dit herzieningsbesluit schept in art. 108 – namelijk dat suiker van
ACS-origine uit de LGO wordt beperkt tot een bepaalde jaarhoeveelheid – zij

149 Kamerstukken II 1997-1998, 25 382, nr. 4, p. 11.
150 Ibid.
151 Ibid.
152 Kamerstukken II 1997-1998, 25 382, nr. 4, p. 11.
153 Idem, p. 12.
154 Krachtens art. 2 Bijlage V LGO besluit 1997 treedt dit besluit in werking op de dag
volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad. EG. Het besluit is op 29
november gepubliceerd in het Publicatieblad.
155 HvJ EU 6 december 2001, zaak T-43/98 (Emesa Sugar vs. Raad van de Europese Unie),
Jur. II-3523.
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rechtstreeks en individueel wordt geraakt.156 Daarnaast stelt zij langdurige
verplichtingen te zijn aangegaan met ACS-suikerleveranciers, waardoor zij
door dit besluit schade lijdt.157 Het Gerecht oordeelt dat Emesa Sugar wel
rechtstreeks is geraakt door deze wetgevende maatregel,158 maar niet individu-
eel geraakt,159 met als gevolg dat de vordering tot nietigverklaring van het
herzieningsbesluit niet-ontvankelijk wordt verklaard.160 Met betrekking tot de
vordering tot schadevergoeding meent het Gerecht dat de Gemeenschap niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor de vermeende geleden schade door
Emesa Sugar.161

Het besluit tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit 1991 maakte het
in art. 109 lid 1 mogelijk om vrijwaringsmaatregelen te nemen op grond van de
omvang van importen uit de LGO. In de zaak Nederlandse Antillen vs. de
Commissie van de Europese Gemeenschappen162 is de vraag aan de orde of de
vrijwaringsmaatregelen die door de Commissie zijn genomen op basis van deze
bepaling bij wijze van Verordening nr. 2492/97 betreffende de afgifte van
invoercertificaten voor een bepaald type rijst uit de LGO nietig zijn.163 De
Nederlandse Antillen betogen dat art. 109 lid 1 van het besluit tot tussentijdse
herziening van het LGO-besluit uit 1991 het niet toestaat om vrijwaringsmaat-
regelen te nemen, omdat uit art. 132 lid 1 EEG-Verdrag blijkt dat het lidstaten
niet is toegestaan om op grond van de omvang van importen uit lidstaten het
handelsverkeer te beperken.164 Daarnaast menen de Nederlandse Antillen dat,

156 Idem, r.o. 40-41: “Volgens verzoekster [Emesa Sugar] wordt zij rechtstreeks geraakt omdat
het bestreden besluit […] geen enkele beoordelingsruimte laat aan de nationale autoriteiten
van de lidstaten die met de toepassing ervan zijn belast. Voorts wordt zij individueel geraakt
door het bestreden besluit, […], omdat zij zich in een positie bevindt die haar van alle andere
ondernemingen onderscheidt.”
157 Idem, r.o. 42.
158 Idem, r.o. 48.
159 Met betrekking tot de individuele geraaktheid oordeelt het Gerecht: “Het feit dat het
bestreden besluit de economische activiteit van verzoekster treft, is niet van dien aard dat het
haar karakteriseert ten opzichte van ieder andere marktdeelnemer in de zin van art. 173, vierde
alinea van het Verdrag, aangezien verzoekster zich in een objectief bepaalde situatie bevindt
die vergelijkbaar is met die van elke andere marktdeelnemer die thans of in de toekomst in
een van de LGO gevestigd is en die actief op de suikermarkt is of wordt […]. Verzoekster
heeft derhalve niet het bewijs geleverd, dat zij uitzonderlijke schade leed waardoor zij ten
opzichte van de andere marktdeelnemers werd geïndividualiseerd.” HvJ EU 6 december
2001, zaak T-43/98 (Emesa Sugar vs. Raad van de Europese Unie), Jur. II-3523, r.o. 50.
160 Idem, r.o. 49-57.
161 Idem, r.o. 83. Ook de middelen inzake de schending van het rechtszekerheidsbeginsel, het
vertrouwensbeginsel (r.o. 84-102), het evenredigheidsbeginsel (r.o. 103-173) worden ver-
worpen door het Gerecht.
162 HvJ EU 10 februari 2000, gevoegde zaken T-32/98 en T-41/98 (Nederlandse Antillen vs.
Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-205.
163 Idem, r.o. 64. De grondslag van deze verordening is art. 109 LGO-besluit 1997.
164 Idem, r.o. 66.
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mocht de verordening geldig zijn, de Commissie niet voldoende heeft aange-
toond dat de importen uit de LGO de intracommunautaire markt inzake rijst
ernstig dreigen te verstoren.165 Het Gerecht herhaalt zijn overweging uit
Antillean Rice Mills, waarin het Gerecht had overwogen dat er sprake moet
zijn van een causaal verband tussen de omvang van de invoer en de ernstige
verstoring op de gemeenschappelijke rijstmarkt, omdat de vrijwaringsmaatregel
gericht dient te zijn op het wegnemen van de moeilijkheden in de rijstsector.166

De Commissie heeft volgens het Gerecht in de zaak Nederlandse Antillen vs.
Commissie niet aangetoond dat er daadwerkelijk een oorzakelijk verband bestaat
tussen de omvang van de import van rijst enerzijds en de ernstige verstoring van
de rijstmarkt anderzijds.167 Dientengevolge wordt de verordening gebaseerd op
art. 109 LGO-besluit nietig verklaard.168 ,169

Een andere uitspraak over art. 109 LGO-besluit 1997 betreft die inzake het
Koninkrijk der Nederlanden vs. Raad van de Europese Unie.170 Dit arrest betreft
de nietigverklaring van Verordening 1036/97 tot vaststelling van vrijwarings-
maatregelen ten aanzien van de invoer van rijst uit de LGO. Door het verzoek
van de Italiaanse regering heeft de Raad deze Verordening vastgesteld om de
verstoring van de rijstmarkt in de Unie weg te nemen of enigszins te
verzachten.171 De regering van het Koninkrijk verzoekt het Hof van Justitie
tot nietigverklaring van deze Verordening. Zij voert daartoe zeven middelen aan,
waaronder de schending van art. 109 LGO-besluit – waarop de verordening is
gebaseerd.172 Met betrekking tot lid 1 van deze bepaling wordt door de
Rijksregering aangevoerd dat de Raad een beoordelingsfout heeft gemaakt
door vast te stellen dat de invoer van rijst uit de LGO in de Gemeenschap
sterk is toegenomen. Het Hof van Justitie merkt op dat de Raad terecht heeft
vastgesteld dat de geïmporteerde rijst uit de LGO in de Gemeenschap gedurende

165 Ibid. Tot slot wordt door de Nederlandse Antillen betoogd dat de vermeende verstoring
van de rijstmarkt niet kon komen door de importen van rijst uit de LGO, omdat er voor
Antilliaanse rijst reeds een minimumprijs was vastgesteld.
166 Idem, r.o. 77.
167 Idem, r.o. 79-94.
168 Idem, r.o. 87.
169 HvJ EU 22 juni 2000, zaak C-147/96 (Koninkrijk der Nederlanden vs. Commissie van de
Europese Gemeenschappen), Jur. I-4728, betreft een beroep tot nietigverklaring van de
beschikking van de Commissie inzake de weigering om de Nederlandse Antillen te plaatsen
op de in art. 23 lid 3 Richtlijn 92/46 bedoelde voorlopige lijst van derde landen. Zolang de
Nederlandse Antillen niet op deze lijst zijn geplaatst, kunnen zij geen melkproducten
invoeren in de Gemeenschap. Het Hof oordeelt dat de beschikking van de Commissie niet
een definitieve beschikking is geweest, maar een voorbereidende handeling waardoor deze
geen rechtsgevolgen met zich kan brengen. Hierdoor wordt het beroep van het Koninkrijk
niet-ontvankelijk verklaard.
170 HvJ EU 22 november 2001, zaak C-301/97 (Koninkrijk der Nederlanden vs. Raad van de
Europese Unie), Jur. I-8899.
171 Idem, r.o. 21-25.
172 Idem, r.o. 40.
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de in kwestie zijnde seizoenen sterk is toegenomen van 77.000 ton in 1992/1993
tot meer dan 212.000 ton 1995/1996.173 De Raad heeft volgens het Hof van
Justitie derhalve geen beoordelingsfout gemaakt met de vaststelling van de
hoeveelheid toegenomen rijst. Tot slot merkt de regering van het Koninkrijk in
dit kader op dat de Raad onterecht niet heeft aangetoond dat er een oorzakelijk
verband bestaat tussen de invoer van rijst uit de LGO en de ernstige verstoring
op de gemeenschappelijke rijstmarkt.174 Ook dit argument vindt geen goedkeu-
ring bij het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie oordeelt dat de Raad met de
hierboven genoemde gegevens inzake de toename van invoer van rijst uit de
LGO heeft aangetoond dat er causaal verband bestaat tussen de invoer van rijst
uit de LGO enerzijds en de verstoring van de communautaire markt ander-
zijds.175 Tot slot betoogt het Koninkrijk dat voor wat betreft de schending van
art. 109 lid 2 LGO-besluit 1997 de LGO door Verordening 1036/97 in een
ongunstige positie worden geplaatst ten aanzien van de ACS-staten, gezien de
omstandigheid dat deze laatstgenoemden meer rijst dan de LGO kunnen
exporteren naar de Gemeenschap dan de LGO.176 Dit argument slaagt evenmin,
omdat volgens het Hof van Justitie nergens uit de stukken blijkt dat de
uitvoering van de genoemde verordening heeft geleid tot een bevoordeling
van de ACS-staten ten opzichte van de LGO.177

Ook de uitspraak Nederlandse Antillen vs. Raad van de Europese Unie178 heeft
betrekking op het beroep tot nietigverklaring van Verordening 1036/97 van de
Raad tot vaststelling van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van
rijst uit de LGO, die in het hierboven behandelde arrest tevens onderwerp van
discussie was. Het beroep van de Nederlandse Antillen wordt echter niet
ontvankelijk verklaard, doordat de in kwestie zijnde verzoeker volgens het
Hof van Justitie niet individueel wordt geraakt door de genoemde verorde-
ning.179

173 Idem, r.o. 81.
174 Idem, r.o. 95.
175 Idem, r.o. 103.
176 Idem, r.o. 109.
177 Idem, r.o. 113-117. Daarnaast worden hierover door de regering van het Koninkrijk
betoogd dat de Raad bij de vaststelling van de verordening onvoldoende heeft onderzocht wat
voor gevolgen deze verordening zou hebben voor de economie van de Nederlandse Antillen
en dat het evenredigheidsbeginsel is geschonden. Beide onderdelen worden ongegrond
verklaard door het Hof van Justitie, zie r.o. 118-150.
178 HvJ EU 22 november 2001, zaak C-452/98 (Nederlandse Antillen vs. Raad van de
Europese Unie), Jur. I-8976.
179 Idem, r.o. 56-77. Aangezien de Nederlandse Antillen volgens het Hof van Justitie niet
individueel worden geraakt, onderzoekt het Hof van Justitie niet of zij rechtstreeks worden
geraakt.
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Naast de verstoring van de rijstmarkt, ervoeren de lidstaten door de rechtenvrije
toegang van goederen uit de LGO op grond van het LGO-besluit uit 1991 tevens
een ernstige verstoring van de gemeenschappelijke suikermarkt. Het tussentijdse
besluit tot herziening van het LGO-besluit uit 1991 maakte het mogelijk om
vrijwaringsmaatregelen te nemen inzake de omvang van de te importeren suiker
(van ACS-origine) uit de LGO. Verschillende zaken hebben zich afgespeeld
over de ontwikkelingen in de gemeenschappelijke suikermarkt.

Een van deze zaken betreft Emesa Sugar vs. Commissie van de Europese
Gemeenschappen.180 Emesa Sugar exporteert van origine ACS-suiker naar de
Gemeenschap. Op grond van art. 108 LGO-besluit 1997 werd het mogelijk om
de oorsprongcumulatie ACS/LGO voor suiker toe te laten tot een bepaalde
hoeveelheid die per jaar werd vastgesteld. Emesa Sugar heeft een verzoek
ingediend bij de bevoegde Nederlandse autoriteit voor aanvraag van een
invoercertificaat voor 3010 ton suiker uit Aruba.181 De Nederlandse autoriteit
– het Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten – heeft deze aanvraag
voorgelegd aan de Commissie.182 De Commissie heeft deze aanvraag niet-
ontvankelijk verklaard ‘omdat zij betrekking had op een hoeveelheid die de
maximale hoeveelheid te boven ging’.183 Vervolgens heeft de president van het
Gerecht Emesa Sugar toegestaan om voor een half jaar 7500 ton suiker in te
voeren in de Gemeenschap. Na één keer deze beschikking te hebben verlengd,
heeft de president besloten om een nieuwe verlenging van de beschikking aan
verzoekster te weigeren. Emesa Sugar vecht deze beschikking tot weigering van
verlenging aan. Zij voert daartoe aan dat de juridische grondslag van deze
beschikking is gebaseerd op een onwettige Uniehandeling, te weten besluit 97/
803 tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit 1991. Met verwijzing
naar de hierboven behandelde uitspraak Emesa Sugar vs. Raad van de Europese
Unie184 verwerpt het Gerecht de middelen in deze zaak die vrijwel identiek zijn
aan de middelen in Emesa Sugar vs. Commissie van de Europese Unie.185

Een ander geval inzake de communautaire suikermarkt betreft de uitspraak in
Rica Foods vs. Commissie.186 In deze zaak verzoek Rica Foods – die naast
Emesa Sugar de enige producent is van suiker op Aruba, en tevens de grootste

180 HvJ EU 14 augustus 1998, zaak T-44/98 (Emesa Sugar vs. Commissie van de Europese
Gemeenschappen), Jur. II-3578.
181 Idem, r.o. 22. De suiker uit Aruba betrof suiker uit een ACS-staat die was bewerkt om
vervolgens te worden ingevoerd in de Gemeenschap.
182 Idem, r.o. 22.
183 Idem, r.o. 23.
184 HvJ EU 6 december 2001, zaak T-43/98 (Emesa Sugar vs. Raad van de Europese Unie),
Jur. II-3523.
185 Idem, r.o. 47.
186 HvJ EU 17 januari 2002, zaak T-47/00 (Rica Foods vs. Commissie van de Europese
Gemeenschappen), Jur. II-115.
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producent voor wat betreft deze producten in de LGO – het Gerecht om
Verordening 2423/1999 tot invoering van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien
van suiker uit de LGO nietig te verklaren. De rechtsgrondslag van deze
Verordening is art. 109 LGO-besluit 1997. De Commissie betwijfelt echter in
dit geval de ontvankelijkheid van het beroep van Rica Foods, omdat haars
inziens Rica Foods niet individueel wordt geraakt door deze Verordening.187

Volgens het Gerecht zorgt de omstandigheid dat Rica Foods als tweede grootste
producent op Aruba suiker exporteert niet zonder meer ervoor dat Rica Foods
hierdoor individueel wordt geraakt.188 Om deze reden wordt het beroep van
Rica Foods niet-ontvankelijke verklaard door het Gerecht.189

Opvallend aan de hiervoor behandelde uitspraken is dat alle uitspraken hetzij
betrekking hebben op de nietigheid van het besluit tot tussentijdse herziening
van het LGO-besluit uit 1991, hetzij op vrijwaringsmaatregelen inzake rijst en
suiker die waren gebaseerd op art. 109 van het herzieningsbesluit. Belangrijk in
dit kader is dat ongeveer twee maanden voor de vaststelling van het herzie-
ningsbesluit aan de slotakte van het Verdrag van Amsterdam190 meerdere

187 Idem, r.o. 20.
188 Idem, r.o. 38-39: “Verzoeker [Rica Foods] bevindt zich namelijk in een objectief bepaalde
situatie die vergelijkbaar is met die van elke andere marktdeelnemer die thans of in de
toekomst in een LGO gevestigd is en op de suikermarkt actief is.” Ook wordt Rica Foods niet
aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 109 LGO-besluit 1997, zie r.o. 43-57.
189 Na deze uitspraak van het Gerecht is beroep ingesteld door Rica Foods bij het Hof van
Justitie: zaak C-40/03 P (Rica Foods vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur.
I-6844. De middelen van Rica Foods zijn vijfledig: ten eerste verwijt Rica Foods het Gerecht
de strekking van art. 109 lid 1 LGO-besluit 1997 te hebben miskend, ten tweede meent Rica
Foods dat het arrest van het Gerecht gebrekkig is gemotiveerd, ten derde stelt Rica Foods dat
het Gerecht ten onrechte de elementen van de Commissie heeft aangemerkt als ‘moeilijkhe-
den’ en ‘verslechtering’ in de zin van art. 109 lid 1 LGO-besluit 1997, ten vierde verwijt Rica
Foods het Gerecht ten onrechte te hebben geoordeeld dat de Commissie het evenredigheids-
beginsel in de zin van art. 109 lid 2 LGO-besluit niet te hebben geschonden en tot slot is het
laatste middel dat het Gerecht in zijn arrest geen rekening heeft gehouden met de preferentiële
status van de LGO. Alle middelen van Rica Foods in de hogere voorziening worden
afgewezen.
Naast deze uitspraak van het Hof in Rica Foods vs. Commissie van de Europese Gemeen-
schappen zijn nog enkele andere arresten gewezen door het Hof inzake beroepen tot
nietigverklaring van verordeningen over de vrijwaringsmaatregelen inzake suiker: zaak C-
452/00 (Koninkrijk der Nederlanden vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur.
I-6651, en zaak C-26/00 (Koninkrijk der Nederlanden vs. Commissie van de Europese
Gemeenschappen), Jur. I-6564. De eerste uitspraak heeft betrekking tot het verzoek van het
Koninkrijk der Nederlanden om nietigverklaring van Verordening 2081/2000 van de
Commissie tot verlenging van de toepassing van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van
suiker uit de LGO; de tweede uitspraak betreft het verzoek van het Koninkrijk om
nietigverklaring van Verordening 2423/1999 van de Commissie tot invoering van vrijwa-
ringsmaatregelen ten aanzien van suiker en mengsels van suiker en cacao uit de LGO. In
beide zaken verwerpt het Hof het beroep.
190 Het Verdrag van Amsterdam is ondertekend op 2 oktober 1997.
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verklaringen zijn aanvaard door de Conferentie van de vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten. Verklaring nr. 36 heeft betrekking op de LGO. In
deze Verklaring erkent de Conferentie dat Deel IV van het Verdrag aanvankelijk
bedoeld was voor territoria die groot in aantal, oppervlakte en bevolking
waren.191 Aan deze associatieregeling is volgens de Conferentie sinds de
inwerkingtreding van het EEG-Verdrag in 1958 weinig veranderd. Vervolgens
merkt de Conferentie op dat er ‘nog maar 20 LGO zijn, uiterst verspreid gelegen
insulaire gebieden met in totaal ongeveer 900 000 inwoners’.192 Volgens de
Verklaring kampen de LGO die zijn overgebleven met een structurele achter-
stand vanwege de geografische en economische handicaps. Erkend wordt,
derhalve, dat de bijzondere associatieregeling zoals die is opgezet in 1957
‘niet meer geschikt is om de ontwikkelingseisen van de LGO op een doeltref-
fende wijze aan te pakken’.193 Dientengevolge verzoekt de Conferentie aan de
Raad om de LGO-regeling tegen februari 2000 te herzien met een vierledig
oogmerk:

“– de economische en sociale ontwikkeling van de LGO doeltreffender te
bevorderen,

– de economische betrekkingen tussen de LGO en de Europese Unie te
ontwikkelen,

– meer rekening te houden met de diversiteit en de specifieke kenmerken
van de onderscheiden LGO, met wat de vrijheid van vestiging betreft,

– de doeltreffendheid van het financieel instrument te verbeteren.”194

Merkwaardig is derhalve dat nog voor de vaststelling van het LGO-herzienings-
besluit, de Conferentie bij het Verdrag van Amsterdam heeft geconstateerd dat
de LGO-regeling zoals die is opgezet in 1957 niet meer aansluit bij de
ontwikkelingen die de overgebleven LGO meemaken.195 Op de vraag van
enkele christelijke fracties wat de inzet van het Koninkrijk zal zijn bij het nieuwe
LGO-besluit van 2000 wordt door de Rijksregering geantwoord dat de inzet van
het Koninkrijk zich zal richten op een ‘evenwichtig LGO-besluit waar een
duurzame handelsregeling deel van uit zal maken’. Daarnaast merkt de Rijks-
regering op dat de nieuwe associatieregeling op lange termijn mogelijkheden
dient te bieden op het sociaaleconomische domein van de Nederlandse Antillen
en Aruba.196

191 Verklaring nr. 36. PbEG 1997, nr. C-340/138, eerste alinea.
192 Idem, tweede alinea.
193 Ibid.
194 Idem, vierde alinea.
195 Kamerstukken II 1997-1998, 25 922 (R 1613), nr. 3, p. 43.
196 Idem, p. 41; Kamerstukken II 1997-1998, 25 922 (R 1613), nr. 5, p. 65.
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4.4.2 LGO-besluit 2001

In 1998 heeft de Europese Commissie een Mededeling gepresenteerd over de
toekomstige relatie tussen de EU en de LGO.197 De toekomstige betrekkingen
tussen de EU en de LGO plaatst de Commissie tegen de achtergrond van
Verklaring nr. 36, gehecht aan het Verdrag van Amsterdam, die hierboven ter
sprake kwam.198 Deze Verklaring staat zoals gezegd in het teken van het
ontwikkelen en bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van de
LGO door meer rekening te houden met de kenmerken van de LGO en het
verbeteren van de financiële stroming tussen de EU en de LGO. In de Mededeling
van de Commissie wordt naast verwijzing naar de Verklaring ook de nadruk
gelegd op ontwikkelingen in de wereldhandel met betrekking tot globalisering en
liberalisering.199 De Commissie schetst in deze mededeling drie mogelijke
toekomstige opties voor de associatieregeling van de LGO. De eerste optie van
de Commissie is dat de LGO meer aansluiting dienen te zoeken in de eigen
regio.200 Hoewel de parallellie tussen de ACS-Overeenkomsten en de LGO-
regeling reeds is doorbroken bij het LGO-besluit in 1991, valt in dit kader op dat
de Commissie voor deze eerste optie aansluiting lijkt te zoeken in de nieuwe Lomé
Overeenkomst die zou worden gesloten met de ACS-landen.201 De tweede optie
die ter sprake komt in de Mededeling van de Commissie is dat banden tussen de
LGO en de Unie worden versterkt. Dat zou tot gevolg hebben dat de LGO meer
tegen de EG komen aan te staan.202 Als laatste noemt de Commissie het behoud
van de status quo met hier en daar enkele aanpassingen.203 In de Mededeling ging
de voorkeur van de Commissie uit naar de eerste optie – namelijk dat de LGO
meer aansluiting dienen te zoeken bij integratieprocessen in hun eigen regio. Deze
optie werd ook gesuggereerd voor de nieuwe Overeenkomst met de ACS-
staten.204

197 Deze Mededeling is tijdens het zogenoemde ‘Partnerschapsoverleg’ ter sprake gekomen.
Dit partnerschapsoverleg is in het LGO-besluit van 1991 geïntroduceerd. Het overleg omvat
de Europese Commissie, de lidstaten die LGO bezitten en de autoriteiten van de LGO. Deze
Partnerschapsoverleggen bieden voor de Commissie de gelegenheid om te onderzoeken op
welke wijze haar ideeën worden ontvangen door de betrokken lidstaten en de LGO. Voor de
LGO en de betrokken lidstaten bieden deze overleggen met de Commissie een gelegenheid
om de ideeën en een mogelijk standpunt van de Commissie te beïnvloeden. Kamerstukken II
1998-1999, 25 535, nr. 9, p. 1.
198 Kamerstukken II 1998-1999, 22 112, nr. 123, p. 3.
199 Ibid.
200 Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
203 Ibid.
204 Los van deze mogelijke toekomstige opties is de Commissie duidelijk over de verstoring
van de gemeenschappelijke markt: de Commissie wil af van de omstandigheid waarbij ACS-
producten na een toereikende bewerking in de LGO tariefvrij worden afgezet in de Europese
markt. Kamerstukken II 1998-1999, 22 112, nr. 123, p. 3.
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Ten aanzien van de voorkeur van de Commissie voor de eerste optie heeft het
Koninkrijk de nodige kritiek geuit. Volgens het Koninkrijk dient het nieuwe
LGO-besluit bij te dragen aan ‘de ontwikkeling van de LGO, met name door het
stimuleren van de (economische) samenwerking tussen de EU en de LGO’.205

Daarnaast was voor het Koninkrijk van belang dat de inzet van het nieuwe
LGO-besluit zou bijdragen aan de problemen waar de LGO van het Koninkrijk
rond de eeuwwisseling mee kampten, te wetende hoge werkloosheid en de
‘eenzijdige economie’.206 In tegenstelling tot de Commissie was het Koninkrijk
derhalve voor wat betreft het nieuwe handelsregime van de LGO een voor-
stander van de versterking van de banden van de LGO met de Unie.207 De inzet
van het Koninkrijk was gericht op voornamelijk het verbeteren van de markt-
toegang van de LGO tot de gemeenschappelijke markt.208 Aangezien de LGO
van de andere betrokken lidstaten armer waren dan de LGO van het Koninkrijk,
was de inzet van deze lidstaten eerder gericht op het krijgen van financiële steun
van de Unie aan de LGO dan op markttoegang.209 Om deze reden is de positie
van het Koninkrijk met betrekking tot het nieuwe LGO-besluit van 2000
betrekkelijk geïsoleerd geweest.210 De belangen van de andere lidstaten die
LGO hadden, voor zover zij überhaupt interesse uitten in het nieuwe besluit,
verschilden grotendeels van de belangen van het Koninkrijk, omdat Aruba en de
Nederlandse Antillen in verhouding tot de andere LGO welvarender en
ontwikkelder waren.211

205 Kamerstukken II 2000-2001, 27 407, nr. 1, p. 100.
206 Ibid.
207 Hoewel het Koninkrijk een voorstander was van het versterken van de banden tussen de
LGO en de EU, wordt in verschillende parlementaire stukken benadrukt dat het tevens
relevant is voor de LGO dat zij in de eigen regio samenwerken. Kamerstukken I 2000-2001,
25 599 (R 1639), nr. 63a, p. 3: “In algemene zin is de Koninkrijksvisie dat nauwe
samenwerking tussen de Antillen en de eigen regio belangrijk en noodzakelijk is. Tegen de
achtergrond van voor voortschrijdende globalisering en liberalisering van handelsstromen,
alsmede gelet op de hiermee gepaard gaande (sub-)regionale blokvorming, is het aangaan van
nieuwe – en het uitbouwen van reeds bestaande netwerken van belang voor de duurzame
ontwikkeling van de Nederlandse Antillen.” Idem, p. 4: “Deze gezamenlijke benadering toont
aan dat er noch bij de Koninkrijkspartners, noch bij Nederland, behoefte bestaat aan een
andere benadering met betrekking tot de uitbreiding van de werkingssfeer van de EG/EU-
verdragen tot de Nederlandse Antillen en Aruba. De regeringen van de Nederlandse Antillen
en Aruba hebben aangegeven zich ook op de eigen regio te willen richten, met name het
aangaan van economische banden.” Kamerstukken II 2000-2001, 27 579, nrs. 186 en 1, p. 7:
“Voorts is het zo dat het streven bestaat dat er een regionale samenwerking tot stand komt
tussen de ACP-landen en de LGO’s uit die regio.”
208 Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 IV, nr. 13, p. 6.
209 Ibid.
210 Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-02, nr. 359, p. 4.
211 Idem, p. 4-5.
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Over het eerste voorstel LGO-besluit 2001 is geen overeenstemming bereikt
tussen de betrokken partijen, daar de belangen van de verschillende lidstaten
nogal uiteenliepen. Het Koninkrijk was van mening dat de implicaties van dit
voorstel, onder andere aansluiten bij de eigen regio van het betreffende LGO,
niet in overeenstemming waren met de doelstellingen van de associatieregeling
van de LGO die waren vermeld in art. 182 EG-Verdrag (thans art. 199
VwEU).212 Aangezien er onder de partijen geen compromis kon worden bereikt,
werd besloten het LGO-besluit uit 1991, dat afliep in februari 2001, te verlengen
tot december 2001.213 Over het tweede Commissievoorstel waren de lidstaten
enthousiaster, omdat dit tweede voorstel elementen bevatte van zowel de eerste
als de tweede door de Commissie genoemde opties. Dit had tot gevolg dat deze
optie werd gebruikt voor het LGO-besluit van 2001, dat is vastgesteld op
27 november 2001. Het besluit is in werking getreden op 2 december 2001 en
had een geldigheidsduur tot en met 31 december 2011.214 Een van de wezenlijke
verschillen met het LGO-besluit van 1991 is dat er ten aanzien van ‘gevoelige’
producten zoals rijst en suiker in het nieuwe LGO-besluit van 2001 restricties
zijn ingesteld. Daarover wordt in de considerans van het LGO-besluit van 2001
vermeld:

“(8) Deze regeling voorziet tegelĳkertĳd in toegang voor producten van
oorsprong uit de LGOmet vrĳstelling van douanerechten en in oorsprongsregels
die cumulatie mogelĳk maken met producten van oorsprong uit de ACS-staten,
waarvoor een andere regeling geldt, en uit de Gemeenschap. Dit veroorzaakt
ernstige verstoringen van de werking van bepaalde gemeenschappelĳke markt-
ordeningen in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid, met name
voor de sectoren rĳst en suiker, of dreigt dergelĳke verstoringen te veroorzaken.
Deze verstoringen zĳn voor de Commissie en de Raad herhaaldelĳk aanleiding
geweest om vrĳwaringsmaatregelen vast te stellen.

(9) Voor rĳst kon door aanpassingen bĳ de tussentĳdse herziening van het besluit
(1) waardoor de mogelĳkheid van cumulatie van oorsprong werd beperkt,
worden voorzien in toegang tot de communautaire markt die verenigbaar is
met het evenwicht daarvan voor de producten uit de LGO. Die toegang dient te
worden verbeterd voor de minst ontwikkelde LGO, zonder dat de totale onder de
cumulatieregeling vallende hoeveelheid wordt gewijzigd. Gelet op het feit dat
slechts twee LGO ooit in deze sector actief zijn geweest, zouden de resterende
beschikbare hoeveelheden aan die LGO moeten worden toegewezen, met het
oog op transparantie.

212 Kamerstukken II 2001-2002, 28 005, nr. 1, p. 93.
213 COM(2000)156. De regering van het Koninkrijk merkt hierover op: “De regering wenst op
handelsgebied een duurzame en transparante regeling en is voorstander van een realistische
en coherente aanpak van de relatie tussen de Gemeenschap en de LGO. Een nieuw LGO-
besluit mag geen afbreuk doen aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse LGO.”
Kamerstukken II 2001-2002, 28 005, nr. 1, p. 94.
214 Art. 63 LGO-besluit 2001, PbEU, L 314/1.
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(10) Wat suiker betreft, is het echter zo dat de uitvoer van de LGO op basis van
suiker uit de ACS-staten of de Gemeenschap zich zodanig heeft ontwikkeld dat
de communautaire markt met een overschot te kampen heeft, wat ertoe heeft
geleid dat de quota van de communautaire producenten verder moesten worden
verlaagd, wat derhalve een verdere vermindering van de garantie van hun
inkomen met zich meebracht.”215

De bepalingen in het nieuwe LGO-besluit kunnen worden onderverdeeld in twee
groepen: ten eerste zijn er de bepalingen op het terrein van samenwerking inzake
ontwikkelingsfinanciering en ten tweede de bepalingen op het gebied van
economische en handelssamenwerking.216 De bepalingen over ontwikkelings-
financiering zijn ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van de LGO.217

De nadruk ligt daarbij op de ‘bestrijding, voorkoming en uiteindelijk verdwij-
ning van armoede’.218

Een steeds groeiend aantal lidstaten heeft echter bedenkingen geuit over het naar
elkaar toegroeien van het partnerschap tussen de EU en de LGO en het beleid
van de EU voor ontwikkelingssamenwerking.219 Sinds 2005 heeft de Commis-
sie derhalve voorgesteld om de relatie tussen de EU en de LGO grondig te
herzien en de nadruk minder te leggen op de ontwikkelingsbehoeften van de
LGO.220 Daarover volgt meer in de volgende paragraaf. Eerst volgt een
bespreking van een relevante uitspraak in deze periode over de rechtspositie
van de ingezetenen van de LGO die de nationaliteit hebben van een van de
Unielidstaten: Eman en Sevinger vs. College van burgemeester en wethouders
van Den Haag.221 Deze uitspraak is in dit proefschrift cruciaal, aangezien het
Hof van Justitie hierin uitmaakt dat de LGO-burger aangemerkt kan worden als
Unieburger, met als gevolg dat hij rechten kan ontlenen aan het Unieburger-
schap, mits hij de nationaliteit bezit van een van de lidstaten van de Unie.222

Eman en Sevinger – beiden woonachtig op Aruba – hebben een verzoek
ingediend over de afwijzing van het Haagse college van burgemeester en
wethouders van hun verzoek om te worden geregistreerd als kiesgerechtigden
voor de verkiezingen van het Europees Parlement.223 Volgens Eman en

215 LGO-besluit 2001, considerans, punten 8-10.
216 COM(2008) 383, p. 4.
217 Ibid.
218 Ibid. Voor de ontwikkelingsfinanciering van de LGO wordt gebruik gemaakt van het
Europees Ontwikkelingsfonds, dat tevens wordt gebruikt voor de financiering van de
ontwikkeling van de ACS-staten.
219 Idem, p. 2. Deze lijn zal na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
rechtsorde denkelijk worden voortgezet omdat het aantal LGO nadien drastisch zal worden
verminderd.
220 Ibid.
221 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060.
222 Ook in Hoofdstuk V wordt aandacht besteed aan deze uitspraak.
223 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 2.
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Sevinger brengt hun hoedanigheid van Unieburger met zich dat zij tevens dienen
te worden aangemerkt als kiesgerechtigden voor het Europees Parlement,
ongeacht de omstandigheid dat zij hun woonplaats hebben op een LGO. Het
Hof van Justitie stelt voorop dat uit kracht van het oude art. 12 lid 1 EG-Verdrag
‘burger van de Unie, [eenieder is] die de nationaliteit van een lidstaat bezit’.224

In dit kader doet volgens het Hof van Justitie niet ter zake dat Eman en Sevinger
ingezetenen zijn van de LGO. Om deze reden oordeelt het Hof van Justitie dat
‘degenen die de nationaliteit van een lidstaat hebben en ingezetenen zijn van,
dan wel woonachtig zijn in een gebied dat behoort tot de LGO bedoeld in
art. 199, lid 3, EG, zich kunnen beroepen op de in het tweede deel van het
Verdrag aan de burgers van de Unie toegekende rechten’.225 Deze constatering
brengt echter niet zonder meer met zich dat LGO-Unieburgers het kiesrecht
hebben voor het Europees Parlement. Het Hof van Justitie is van oordeel dat,
aangezien het Verdrag niet nauwkeurig omschrijft wie het kiesrecht heeft voor
het Europees Parlement, het aan de lidstaten is om met inachtneming van het
Gemeenschapsrecht de voorwaarden vast te stellen voor het actief en passief
kiesrecht. In het geval van Eman en Sevinger belet het beginsel van gelijke
behandeling dat Unieburgers overzee worden uitgesloten van het kiesrecht voor
het Europees Parlement zonder objectieve rechtvaardiging daartoe – terwijl
Nederlanders in derde landen, eveneens Unieburgers, hiervan niet zijn uitge-
sloten.226 Deze uitspraak is een treffende illustratie van de uitbreiding van de
territoriale werkingssfeer van het Unierecht. Ook LGO-ingezetenen die de
nationaliteit hebben van een van de lidstaten kunnen zonder uitdrukkelijke
verwijzing daartoe in de Verdragen, rechten ontlenen aan Deel II VwEU.227

Hierop wordt ingegaan in Hoofdstuk V over de toepassing van het Unieburger-
schap in de LGO.

224 Idem, r.o. 27.
225 Idem, r.o. 29.
226 Idem, r.o. 61.
227 Ten aanzien van de status van de inwoner van de LGO, kent het LGO-besluit uit 2001 een
definitie: “gewoonlijk in een LGO verblijvende personen die onderdanen zijn van een lidstaat
of wier juridische status specifiek is voor een LGO. Deze definitie laat de rechten die
voortvloeien uit het burgerschap van de Unie in de zin van het Verdrag onverlet.” Het LGO-
besluit verduidelijkt dat deze ‘inwoner’-status los staat van de verschillende rechten die het
Unieburgerschap met zich kan brengen voor de LGO-Unieburger. Zie Ismaël Omarjee, ‘Les
statuts constitutionnels des ressortissants des outre-mers’, in: Laurent Tesoka, Jacques Ziller,
Union européenne et outre-mers. Unis dans leur diversité, Presses universitaires d’Aix-
Marseille 2008, p. 59: “Cette définition, s’appuyant sur la résidence dans les PTOM,
reconnaît la distinction entre habitants possédant la nationalité d’un Etat membre et ceux,
jouissant d’un statut spécifique. Loin de porter atteinte aux droits conférés par la citoyenneté
de l’Union, cette définition les reconnaît explicitement en précisant qu’elle ‘ne porte pas
atteinte aux droits conférés par la citoyenneté de l’Union au sens du Traité.”
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4.4.3 LGO-besluit 2013

Zoals hiervoor vermeld, was de Commissie voornemens om het partnerschap
tussen de Unie en de LGO substantieel te herzien. In de woorden van de
Commissie was het de bedoeling ‘te onderzoeken hoe afstand kan worden
genomen van de klassieke ontwikkelingsaanpak en tegelijkertijd het concurren-
tievermogen van de LGO te versterken en hun integratie in de regionale en de
wereldeconomie te bevorderen, rekening houdende met niet alleen de problemen
waarmee zij zich geconfronteerd zien, maar ook het potentieel waarover zij
beschikken’.228 Om deze reden heeft de Commissie in 2008 een Groenboek
uitgebracht teneinde het debat tussen de LGO en de Unie te vergemakkelijken,
‘met name waar het gaat om de algemene filosofie die aan deze betrekkingen op
de langere duur ten grondslag moet liggen’.229 De algemene aanpak van de
LGO-regeling heeft gelegen in een ontwikkelingssamenwerking tussen de E(E)
G resp. Unie met de LGO om armoede op de LGO te bestrijden. Deze aanpak
past volgens het Groenboek van de Commissie niet meer bij de huidige stand
van zaken.230

Hoewel de LGO volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie geen
integrerend deel uitmaken van de EU231 kunnen zij volgens de Commissie
niet worden gezien als derde landen. De LGO zijn namelijk staatsrechtelijk
nauw verbonden aan een Unielidstaat, met als gevolg dat zij naar de mening van
de Commissie in feite niet kunnen worden losgezien van de Unie.232 Het
partnerschap tussen de LGO en de EU kreeg door de jaren heen steeds meer
kritiek van sommige lidstaten, omdat de LGO profiteren van de ontwikkelings-
hulp van de Unie, terwijl sommige LGO moeilijk kunnen worden beschouwd als

228 COM(2008) 383, p. 2.
229 Ibid. In 2008 telde de Gemeenschap 21 LGO. Volgens de Commissie verschillen deze
LGO enorm van elkaar, maar zij hebben volgens de Commissie de volgende gemeenschap-
pelijke eigenschappen: “het zijn geen soevereine staten, het zijn parlementaire democratieën,
het zijn eilanden, zij hebben een zeer kleine bevolking en kennen een buitengewone
ecologische rijkdom vergeleken met continentaal Europa. Alle LGO zijn relatief kwetsbaar
voor externe schokken en hebben over het algemeen en smalle economische basis die met
name om dienstverlening draait. Zij zijn ook sterk afhankelijk van ingevoerde goederen en
energie. Over het algemeen voeren de LGO slechts in beperkte mate goederen uit naar de EU
of naar andere delen van de regio waarin zij liggen.” Idem, p. 3-4.
230 Idem, p.6. Volgens de Commissie zorgt deze aanpak, waarbij grote aandacht bestaat voor
armoedebestrijding, ervoor dat de LGO regelmatig worden gezien als ACS-staten, waarvoor
de nodige aandacht wordt besteed aan armoedebestrijding. Idem, p. 8.
231 HvJ EU 14 september 1995, gevoegde zaken T-480/93 en T-483/93 (Antillean Rice Mills
vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-2310, r.o. 91.
232 De Commissie noemt in dit kader de LGO als deel van de ‘uiterste grenzen’ van de Unie.
COM(2008) 383, p. 6.
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een ontwikkelingsland.233 Om die reden vindt de Commissie dat de LGO-
regeling die gold ten tijde van het Groenboek, niet toereikend is voor de LGO.
De problemen waar de LGO mee kampen vereisten volgens de Commissie een
andere aanpak dan louter een klassieke ontwikkelingssamenwerking, zoals dat
het geval is bij ACS-staten en derde landen.234 De duurzame ontwikkeling van
de LGO is naar de mening van de Commissie het beste gediend als de LGO
meer worden geïntegreerd in de regionale markten en in de wereldmarkt.235

Opvallend hierbij is dat de Commissie bij de integratie in de regionale markten
en de wereldmarkt van de LGO ook rekening tracht te houden met het potentieel
van de LGO, zoals de deskundigheid van de LGO op bepaalde terreinen en de
beschikbaarheid van de LGO over bepaalde natuurlijke bronnen.236 Daarnaast
vindt de Commissie het van belang dat ook aandacht wordt besteed aan
bepaalde milieuaspecten, zoals de kwetsbaarheid van de LGO voor klimaat-
verandering.237 Deze nieuwe samenwerking dient dan ook te worden gebaseerd
op wederzijdse belangen tussen de LGO en de Unie. Zo verlangt de Commissie
dat de LGO in de regio waar zij liggen de normen van de Unie op het gebied van
milieu, de rechtsstaat, eerbiediging van mensenrechten bevorderen.238 Daar-
naast is van belang dat de LGO bijvoorbeeld klimatologisch onderzoek over hun
ecologische rijkdom mogelijk maken, aldus de Commissie.239

Tot aan het LGO-besluit van 2013 wordt de rechtsbetrekking tussen de Unie en
de LGO in beginsel niet gebaseerd op wederzijdse belangen van de Unie en de
LGO. De verantwoordelijkheid van de LGO tot aan het LGO-besluit van 2013
beperkt zicht voornamelijk tot de rol van ‘begunstigde van een niet-wederkerige
associatieregeling’.240 Om deze reden acht de Commissie het van belang dat de
LGO die een rijke biodiversiteit hebben, deze toegankelijk moeten maken voor

233 Idem, p. 8-9. Volgens de Commissie van ontwikkelingsbijstand (DAC) van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) kan geen van de LGO worden
gerekend tot de lage-inkomstenlanden.
234 Idem, p. 9.
235 Ibid.
236 Ibid.
237 Ibid.
238 Idem, p. 10.
239 Ibid. Zo wordt bijvoorbeeld in Frans-Polynesië, een LGO, wetenschappelijk onderzoek
gedaan waarbij verschillende onderzoeksinstellingen uit de Franse Republiek en de Verenigde
Staten van Amerika betrokken zijn.
240 Ibid. Hoewel het LGO-besluit uit 2001 wel bepalingen bevat over de samenwerking met
andere landen die in de regio liggen, bevat het geen stimuleringsmaatregelen of enige
verantwoordelijkheid over de uitvoering van de intensieve samenwerking. COM(2008) 383,
p. 11. Een voorbeeld over de beperkte verantwoordelijkheid van de LGO op het gebied van
milieu wordt als volgt door de Commissie onder woorden gebracht in COM(2008) 383, op
p. 11: “De ecologische duurzaamheid van de LGO is niet alleen van belang voor het welzijn
van de LGO zelf; het behoud van de biologische diversiteit van de LGO is ook voor de
Gemeenschap en de gehele wereld van groot gewicht, gezien de internationale dimensie op
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wetenschappelijke documentatie.241 Aangezien Deel IV van het Verdrag vol-
gens de Commissie genoeg speelruimte laat voor een eventuele ‘modernisering’
van de LGO-regeling, verwacht de Commissie dat de EU en de LGO meer
zullen samenwerking op verscheidene terreinen, zoals het economisch beleid,
ondernemings- en werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid, handel en investe-
ringen, infrastructuur enzovoorts.242

Opvallend aan dit Groenboek van de Commissie is dat het een nieuw elan wil
geven aan de relatie tussen de EU en de LGO. De Commissie wil de relatie met
de LGO, die voornamelijk is gebaseerd op armoedebestrijding, binnen de kaders
van het Verdrag veranderen naar een van versterking van de concurrentiekracht
van de LGO en meer samenwerking met andere landen in de eigen regio.243 De
Commissie wil derhalve de rechtsverhouding van de LGO in het nieuwe LGO-
besluit zodanig invullen dat de LGO de ‘voorposten’, of in de woorden van de
Commissie de ‘buitenste grenzen’, van de Unie worden.244 Het Nederlandse
kabinet heeft deze visie van de Commissie sterk onderschreven.245 Nederland
acht het immers van groot belang dat de associatieregeling van de LGO
toegesneden is op de behoeften van de LGO.246 De inzet van de Commissie
om de nadruk van de LGO-regeling te verleggen naar de versterking van de
concurrentiekracht en rechtsstatelijkheid in plaats van armoedebestrijding, sluit
volgens het Nederlandse kabinet goed aan bij de huidige stand van zaken in een
globaliserende wereld.247 In dit licht heeft het Nederlandse kabinet enkele
ideeën en aanbevelingen gedaan voor de nieuwe verhouding tussen de Unie en
de LGO:

het gebied van onderzoek, de duurzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de
bestrijding van klimaatverandering. Het huidige LGO-besluit wijst de LGO echter geen
verantwoordelijkheden toe waarmee zij doeltreffend kunnen werken aan milieubescherming
en milieubehoud overeenkomstig de normen van de Gemeenschap, toezicht op de naleving
van de visserijvoorschriften, effectieve maatregelen ter bestrijding van vervuiling en passende
capaciteit op het gebied van noodhulpverlening, een gebied waar nieuwe commerciële
mogelijkheden kunnen worden benut, of aan wetenschappelijke samenwerking met Europese
onderzoeksinstellingen en -teams uit andere lidstaten dan die waartoe de LGO behoren.”
241 Idem, p. 11.
242 Idem, p. 11-12. Andere terreinen die het Groenboek noemt, zijn: ‘onderzoek, maritieme
zaken en bestuur van zee, energievoorziening, energie-efficiëntie en duurzame energie-
bronnen, goed bestuurd, ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, culturele
uitwisseling, media, onderwijs en opleiding, migratie, bestrijding van georganiseerde misdaad
en mensenhandel, bestrijding van terrorisme, bestrijding van witwassen, belastingfraude en
belastingontduiking, bestrijding van drugs en bestrijding van illegale, niet-aangegeven en
niet-gereglementeerde visserij, alsmede samenwerking op administratief, politieel en justitieel
gebied’.
243 Kamerstukken II 2008-2009, 22 112, nr. 709, p. 2.
244 Ibid.
245 Idem, p. 3.
246 Ibid.
247 Ibid.
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“– Het feit dat de LGO onderdeel van de Europese familie zijn brengt rechten
en plichten met zich mee. In dit licht zou de Commissie de LGO moeten
helpen om op termijn – op vrijwillige basis – Europese standaarden over te
nemen, bijvoorbeeld op het terrein van goed bestuur.
– De toekomstige handelingsregelingen zouden structureel van aard moeten
zijn en gerichter zijn toegesneden op bestaande of potentierijke economische
activiteiten van de verschillende LGO.
– De LGO zouden geholpen moeten worden om verder te integreren in de
regio waarin zij zijn gelegen, onder andere door verdere diversificatie van
hun economieën te stimuleren. Onderzocht zou kunnen worden of er
mogelijkheden zijn om industriële, logistiek of kennisgerichte activiteiten
verder uit te bouwen en te onderscheiden.
–De Commissie zou er op moeten toezien dat de belangen van de LGO
systematisch in aanmerking worden genomen in contacten met derde landen
in de regio’s waarin zij gelegen zijn.
–De Commissie zou de ervaring en expertise die is opgedaan in het kader van
de UPG moeten aanwenden om de risico’s die samenhangen met de klein-
schaligheid van het bestuursapparaat van veel LGO, bijvoorbeeld op het
terrein van economie en de integriteit, te beperken.”248

Deze punten van het kabinet illustreren dat de visie van de Commissie zoals
uiteengezet in het Groenboek volgens het kabinet kan worden beschouwd als
een goed uitgangspunt voor de nieuwe relatie tussen de Unie en de LGO.249

Zowel de rijksregering als de Commissie is derhalve van mening dat afstand
moet worden genomen van de klassieke ontwikkelingssamenwerking ter be-
strijding van armoede zoals die voor ogen stond in 1957. Een stevige positie van
de LGO in het raamwerk van de Unie wordt derhalve toegejuicht. Opvallend is
ook dat het Nederlandse kabinet de wederkerigheid van de rechtsbetrekking
tussen de Unie en de LGO benadrukt, door te stellen dat het onderdeel zijn van
de ‘Europese familie’ verschillende ‘rechten en plichten’ met zich brengt.

Naar aanleiding van reacties op het Groenboek heeft de Commissie eind 2009
een Mededeling gedaan voor een nieuw partnerschap met de LGO.250 In deze
Mededeling meent de Commissie dat er een brede consensus bestaat onder de
lidstaten om de LGO-regeling substantieel te herzien.251 De LGO-regeling dient
volgens de Commissie na het nieuwe LGO-besluit een drieledig doel te hebben:
ten eerste het versterken van het concurrentievermogen van de LGO,252 ten

248 Ibid.
249 Zie in dit kader het proefschrift van M’Saïdié 2013; Louis Dubois, ‘Les outre-mers dans la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes’, in: Laurent Tesoka,
Jacques Ziller, Union européenne et outre-mers. Unis dans leur diversité, Presses univer-
sitaires d’Aix-Marseille 2008.
250 COM(2009) 623.
251 Idem, p. 3.
252 Het versterken van het concurrentievermogen van de LGO wordt één belangrijke
doelstelling voor het nieuwe partnerschap tussen de Unie en de LGO. De LGO kunnen
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tweede het verbeteren van het aanpassingsvermogen van de LGO253 en tot slot
het bevorderen van de samenwerking tussen de LGO en andere partners in hun
regio.254 Daarnaast verdient volgens de Commissie opmerking dat de toekom-
stige betrekkingen tussen de EU en de LGO een wederzijds karakter in zich
dienen te bergen.255 Dit wederkerige karakter heeft onder andere te maken met
de omstandigheid dat de inwoners van de LGO die in beginsel de nationaliteit
hebben van een lidstaat Unieburgers zijn, met als gevolg dat hun verhouding
met de Europese rechtsorde is gebaseerd op ‘nauwe banden die uit de
gemeenschappelijke geschiedenis en de grondwettelijke tradities [voortvloei-
en]’.256 Het Koninkrijk onderschrijft deze nieuwe strekking van de Mededeling
van de Commissie en moedigt de LGO aan om op vrijwillige basis de voor hen
relevante regelgeving van de Unie over te nemen.257 De Unie en het Koninkrijk
willen derhalve, na ongeveer vijftig jaar een relatie van ontwikkelingssamen-
werking te hebben met de LGO, een gelijkwaardiger partnerschap waarin ook
aandacht bestaat voor wat de LGO hebben te bieden aan de Unie.258 In dit kader
wordt gedacht aan bijvoorbeeld instituten op het terrein van ‘duurzame
energie’259 en het uitdragen van Europese normen en waarden in de buurlanden
van de LGO.260 Hiermee lijkt de Commissie volgens het Koninkrijk conver-
gentie na te streven tussen het UPG- en LGO-regime.261

Het LGO-besluit dat thans geldt, is het op 1 januari 2014 in werking getreden
Besluit 2013/755/EU van 25 november 2013. Het besluit heeft een geldigheids-
duur tot 2020 en betreft een aanzienlijke modernisering van het LGO-besluit uit
2001. Als ultieme doelstelling van het besluit is geformuleerd het stimuleren van

volgens de Commissie hun concurrentievermogen versterken door het versterken van
‘onderwijs en beroepsopleiding, technologische vooruitgang en innovatie, informatie- en
communicatietechnologieën, macro-economische stabiliteit, de rechtsstaat, goed bestuur,
transparantie en goed functionerende instellingen’. Idem, p.5.
253 Aangezien de klassieke ontwikkelingssamenwerking met de LGO volgens de Commissie
niet in staat is om de problemen van de LGO aan te pakken, is een belangrijk doel van de
nieuwe aanpak het verminderen van de kwetsbaarheid van de LGO, met als gevolg het
vermogen om gepast te reageren op bijvoorbeeld bepaalde economische schokken en
kwetsbaarheid voor natuurrampen. Idem, p. 6.
254 Idem, p. 4-6. Deze derde doelstelling zal volgens de Commissie naast de economische en
financiële voordelen tevens bijdragen tot het bevorderen van de normen en waarden van de
Unie in de regio van de LGO. Idem, p. 5.
255 Idem, p. 4. In de woorden van de Commissie zal deze relatie niet meer een relatie zijn
‘tussen donor en begunstigde’.
256 Idem, p. 3.
257 Kamerstukken II 2009-2010, 22 112, nr. 981, p. 3.
258 Kamerstukken II 2010-2011, 29 653, nr. 11, p. 7.
259 Hiermee wordt denkelijk gedoeld op duurzaamheid.
260 Kamerstukken II 2010-2011, 29 653, nr. 11, p. 7.
261 Ibid.
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duurzame ontwikkeling, en betreft daarmee dus niet zozeer de bestrijding van
armoede.262 In dit kader worden drie pijlers genoemd die dienen bij te dragen
aan de verwezenlijking van dit doel, te weten (1) de bevordering van het
concurrentievermogen, (2) de vermindering van de kwetsbaarheid en (3) de
samenwerking van de LGO in hun eigen regio.263 Het Koninkrijk ondersteunt
dit nieuwe LGO-besluit voor een groot deel, alhoewel het bezwaar heeft
gemaakt tegen art. 47 Besluit met betrekking tot de afhandeling van adminis-
tratieve fouten van de LGO die voor rekening komen van de lidstaat.264 Volgens
het Koninkrijk staat deze bepaling een gelijkwaardige relatie tussen de Unie en
de LGO in de weg.265 Vermoedelijk is de nationaal-staatsrechtelijke verhouding
in het Koninkrijk de reden voor deze stellingname. Aangezien de landen naar
constitutioneel Koninkrijksrecht autonomie hebben op veel terreinen, ligt het
volgens het Koninkrijk niet voor de hand om de aan de LGO toerekenbare
fouten voor rekening van de lidstaat te laten komen.266

Over dit laatste LGO-besluit gaat de uitspraak van het Hof van Justitie in de
zaak XBV/TBG Limited vs. Staatssecretaris van Financiën.267 Dit geval gaat
over de vraag of het Unierecht inzake het vrij verkeer van kapitaal van
toepassing is, indien een lidstaat, in casu het Koninkrijk der Nederlanden, zijn
handelsverkeer met de eigen LGO kan onderwerpen aan beperkingen.268 In dit
arrest brengt het Hof van Justitie de hoofdregel in Leplat in herinnering;
namelijk dat bepalingen van het VwEU die niet in Deel IV VwEU staan zonder
uitdrukkelijke verwijzing niet van toepassing zijn op de LGO. Vervolgens merkt

262 Kamerstukken II 2012-2013, 22 112, nr. 1469, p. 4.
263 Aanpassing van het vorige LGO-besluit is nodig ‘gezien de politieke prioriteiten op
Europees niveau (Europa 2020) en op internationaal niveau (zoals rond milieu, klimaat-
verandering, beheer van natuurlijke hulpbronnen) sinds vaststelling van het huidige LGO-
besluit in 2001’. Idem, p. 5. Dit laatste LGO-besluit raakt het leven van de LGO-Unieburger
veel concreter dan de oude LGO-besluiten.
264 Idem, p. 4.
265 Ibid. Het Koninkrijk merkt in dit kader op dat het bereid is de verantwoordelijkheid te
dragen voor de administratieve lasten van de zogenoemde BES-eilanden.
266 Het Koninkrijk heeft in EU-verband nimmer aangegeven dat de legitimatie van de Raad bij
het nemen van de LGO-besluiten voor de LGO-Nederlanders ontbreekt. De LGO-besluiten
worden, zoals hiervoor aaangegeven, genomen door de Raad. De legitimatie van de Raad ligt
bij de nationale parlementen van de lidstaten. In Hoofdstuk VII zal echter blijken dat de
Staten-Generaal de iure fungeren als het vertegenwoordigende orgaan van het land Nederland
en niet van het Koninkrijk.
267 HvJ EU 5 juni 2014, gevoegde zaken C-24/12 en C-27/12 (X BV/TBG Limited vs.
Staatssecretaris van Financiën), ECLI:EU:C:2014:1385.
268 Idem, r.o. 42.
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het Hof van Justitie op dat in Deel IV VwEU bepalingen inzake het vrij verkeer
van kapitaal ontbreken.269 Het Hof van Justitie oordeelt vervolgens:

“Gelet op de in punt 45 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak
[o.a. Leplat en Eman en Sevinger] en gelet op het feit dat het vierde deel van
het EG-Verdrag noch het LGO-besluit, met als rechtsgrondslag dat deel van
het Verdrag, uitdrukkelijk verwijst naar artikel 56 EG, dient de prejudiciële
vraag te worden getoetst aan dat artikel 47, lid 1, en dient te worden nagegaan
of de draagwijdte van deze bepaling is gepreciseerd of afgebakend in andere
regels van de bijzondere regeling waaronder de associatie EU-LGO valt. […]
Gelet op het bovenstaande dient op de eerste prejudiciële vraag te worden
geantwoord, zonder dat behoeft te worden onderzocht in welke mate de
Unierechtelijke regels betreffende de verhoudingen tussen de Unie en de
LGO van toepassing zijn op een lidstaat en zijn eigen LGO, dat het recht van
de Unie aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een
belastingmaatregel van een lidstaat waardoor het kapitaalverkeer tussen deze
lidstaat en zijn eigen LGO wordt beperkt, in zoverre daarmee de doelstelling
van bestrijding van belastingontduiking daadwerkelijk en evenredig wordt
nagestreefd.”270

Hoewel het Hof van Justitie zich in deze uitspraak niet expliciet uitlaat over de
vraag of het kapitaalverkeer tussen de lidstaat en de eigen LGO dient te worden
getoetst aan Unierechtelijke regels inzake het vrij verkeer van kapitaal, toetst het
Hof van Justitie deze kapitaalbetrekking aldus wel aan het LGO-besluit.

De trend dat de rechtsbetrekking tussen de LGO en de Unie verandert naar een
wederkerig partnerschap met over en weer verplichtingen, blijkt tevens uit het
voorstel van de Raad voor het toekomstige LGO-besluit 2020/21.271 De
structuur van het huidige LGO-besluit uit 2013 wordt hoofdzakelijk overgeno-
men door het toekomstige LGO-besluit. Ook het toekomstige besluit zal bestaan
uit drie pijlers, zijnde politieke zaken, handen en tot slot samenwerking.272 Het
toekomstige besluit besteed aandacht aan duurzame ontwikkeling en klimaat.273

Dit past in de geconstateerde verandering dat de LGO-EU-rechtsbetrekking niet

269 Idem, r.o. 47.
270 Idem, r.o. 50 en 55.
271 Europese Commissie, COM(2018) 461, Brussel 14.6.2018, Voorstel voor een besluit van
de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden oversee met de Europese Unie, met
inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het
Koninkrijk Denemarken anderzijds, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:
a22696d6-6fe2-11e8-9483-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_3&format=PDF. In de preambule,
onder 8: “Bovendien dient de solidariteit tussen de Unie en de LGO te zijn gebaseerd op hun
unieke relatie en op het feit dat zij allen tot de ‘Europese familie’ behoren.”
272 Europese Commissie, COM(2018) 461, Brussel 14.6.2018, p. 10. In de preambule, onder
10: “De associatie tussen de Unie en de LGO moet ook in de toekomst worden gebaseerd op
drie pijlers, namelijk versterking van het concurrentievermogen, vergroting van de veerkracht
en vermindering van de kwetsbaarheid, en stimulering van samenwerking en integratie tussen
de LGO en andere partners en naburige regio’s.”
273 Zie in dit verband Fiche 8: MFK-LGO-besluit.
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(meer) ziet op ontwikkelingssamenwerking.274 In overeenstemming met het
huidige LGO-besluit worden in het voorstel voor het toekomstige LGO-besluit
verschillende vraagstukken van wederzijds belang genoemd. Deze betreffen

274 Een tweetal zaken is in dit verband interessant: ten eerste HvJ EU zaak C-391/17, tussen
de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk, en ten tweede HvJ EU zaak C-395/17,
tussen de Europese Commissie en het Koninkrijk der Nederlanden. De zaak tegen het
Koninkrijk der Nederlanden heeft betrekking op het in strijd met het LGO-besluit afgegeven
EUR.1.-certificaten door Curaçao en Aruba. De Commissie is de mening toegedaan dat het
Koninkrijk der Nederlanden krachtens het Unierecht aansprakelijk is voor het verlies van
eigen middelen dat door deze LGO is veroorzaakt. De Commissie stelt in dit kader dat het
Koninkrijk krachtens de verplichting tot loyale samenwerking er zorg voor moet dragen dat
niet geïnde douanerechten door de lidstaat ter beschikking moeten worden gesteld van de
begroting van de EU. De zaak tegen het Verenigd Koninkrijk heeft betrekking op het
volgende. De Commissie betoogt in die zaak dat het Verenigd Koninkrijk geen vergoeding
heeft verstrekt tot het verlies van eigen middelen die ter beschikking hadden moeten worden
gesteld van de EU-begroting. Het gevorderde bedrag heeft betrekking op douanerechten die
bij invoer naar Italië van uit derde landen afkomstige zendingen niet zijn geïnd. Anguilla, een
LGO van het Verenigd Koninkrijk, heeft ten onrechte geen uitvoercertificaten afgegeven.
Volgens de Commissie is het Verenigd Koninkrijk op grond van het beginsel van loyale
samenwerking verantwoordelijk voor het door de eigen LGO veroorzaakte verlies aan eigen
middelen. De arresten van het Hof van Justitie op deze zaken zijn nog niet openbaar. De
conclusies van A-G Bobek daarentegen wel. In beide conclusies brengt Bobek naar voren ‘dat
er op een lidstaat die bijzondere betrekking heeft met de betrokken LGO, in elk geval een
algehele verantwoordelijkheid rust om alle passende maatregelen te nemen ter voorkoming en
monitoring van schendingen van het Unierecht die kunnen voortvloeien uit de gedragingen
(handelingen of nalatigheden) in het kader van de associatieregeling’. Echter zijn volgens
Bobek ‘behoorlijk wat argumenten nodig om de kloof te overbruggen (voor zover dat
mogelijk is) tussen die algemene verklaring en de slotsom dat die lidstaat dan ook
automatisch financieel aansprakelijk is voor elk door de Commissie genoemd bedrag dat in
een andere lidstaat als eigen middelen van de Unie had moeten worden vastgesteld en
beschikbaar gesteld’. Het voorgaande brengt Bobek op relevante vragen die betrekking
hebben op het nationaal-constitutionele kader van de desbetreffende lidstaat: kan de
Commissie namelijk de lidstaten die bijzondere betrekkingen hebben met een LGO,
verzoeken om betaling voor elke vermeende schending van de LGO-besluiten? Zou het
Unierecht in een dergelijk geval dan vereisen dat ‘rechtstreeks bestuur’ wordt ingevoerd door
de lidstaat die de LGO rijk is? Conclusie A-G Bobek 6 februari 2019, zaak-395/17,
overweging 56. De constitutionele bezwaren die het Verenigd Koninkrijk aanvoert in deze
zaak hebben betrekking op de omstandigheid dat het Verenigd Koninkrijk op grond van zijn
constitutionele regelingen met Anguilla geen algemene wetgevende bevoegdheden heeft, met
als gevolg dat toezicht kan worden gehouden op de individuele administratieve besluiten die
worden genomen door de autoriteiten van Anguilla. Deze redenering van het Verenigd
Koninkrijk overtuigt Bobek niet, vanwege de omstandigheid dat de feiten in deze zaak een
ander beeld laten zien – namelijk dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk als eerste in
Anguilla onderzoek hebben uitgevoerd. Conclusie A-G Bobek 6 februari 2019, zaak C-391-
17, overweging 98. De conclusie van Bobek in de zaak tegen het Koninkrijk der Nederlanden
illustreert dat het lastig is om de lidstaat financieel aansprakelijk te stellen voor een misslag
van de LGO. Er zijn in de woorden van de Bobek namelijk ‘behoorlijk wat argumenten
nodig’ om tot een financiële aansprakelijkheidsstelling van de lidstaat te komen. Deze
overweging past goed in het beeld dat de rechtsbetrekking tussen de LGO en de EU een
wederkerige is.
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onder meer economische diversifiëring van de economieën van de LGO, het
bevorderen van de groene economie, het duurzaam beheer van natuurlijke
bronnen en het bevorderen van rampenrisicovermindering.275 Een relevante
wijziging die het voorstel voor het LGO-besluit met zich brengt, is dat het een
specifieke bepaling bevat die regionale samenwerking tussen de LGO en de
UPG bevordert.276 Art. 82 van het voorstel maakt het namelijk mogelijk dat een
financiële toewijzing wordt gegeven aan één of meer LGO en één of meer
UPG.277

4.4.4 Tussenconclusie Periode III

In deze laatste periode is de LGO-regeling grondig herzien. Opvallend is dat de
vernieuwingen in de LGO-besluiten beduidend groter zijn ten aanzien van
de voorgaande perioden. Nadat in 1991 grotendeels afstand is genomen van de
parallellie die bestond tussen de relatie E(E)G-LGO enerzijds en E(E)G-ACS
anderzijds, hebben de LGO zich een zelfstandige positie verworven in het
Gemeenschaps- onderscheidenlijk Unierecht. De rechtenvrije toegang van licht
bewerkte producten uit ACS-staten en derde landen in de LGO had tot gevolg
dat deze producten zonder beperkingen konden worden opgenomen in de
gemeenschappelijke markt en zorgde daarmee voor een ernstige verstoring
van de markt inzake rijst en suiker. Om deze reden werd in 1997 een besluit
genomen tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit uit 1991. Dit herzie-
ningsbesluit maakte het mogelijk dat vrijwaringsmaatregelen zouden worden
genomen ten aanzien van producten van ACS-origine die na een toereikende
bewerking in de LGO de Gemeenschap werden ingevoerd. Naar aanleiding van
deze wijziging zijn er verschillende uitspraken geweest van het Hof van Justitie
in zaken waarin het rechtscollege werd verzocht om de nietigverklaring van het
herzieningsbesluit van 1997 en daarnaast de nietigverklaring van verschillende
Verordeningen die uitvoering gaven aan de vrijwaringsmaatregelen. Alle beroe-
pen, behalve in de gevoegde zaken T-32/98 en T-41/98 (Nederlandse Antillen vs.
Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-205, werden ongegrond
verklaard door het Hof van Justitie.

275 Europese Commissie, COM(2018) 461, art. 5 lid 1.
276 Europese Commissie, COM(2018) 461, p. 10.
277 Europese Commissie, COM(2018) 461, art. 82 lid 2 onder a. Mochten, bijvoorbeeld, Sint
Maarten (een LGO) en Saint Martin (een UPG) naar aanleiding van een natuurramp financiële
toewijzing willen ontvangen van de EU, dan is een gezamenlijke aanvraag op grond van deze
bepaling van het toekomstige LGO-besluit mogelijk.
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In Verklaring nr. 36 – gehecht aan de slotakte van het Verdrag van Amsterdam –
kwamen de lidstaten tot de conclusie dat de LGO-regeling zoals die destijds
gold niet toereikend was voor de overgebleven LGO en aldus toe was aan
herziening. Deze herziening, waarin belangrijke restricties zijn gesteld ten
aanzien rijst en suiker, volgde in 2001. De Commissie presenteerde in het
Groenboek uit 2008 dat de samenwerking met de LGO niet meer in het teken
moet staan van de bestrijding van armoede, maar juist van de versterking van
duurzaamheid, waarbij aandacht wordt besteed aan het versterken van het
concurrentievermogen van de LGO, het versterken van het aanpassingsvermo-
gen en tot slot het stimuleren van de samenwerking van de LGO in de eigen
regio teneinde de Europese normen en waarden uit te dragen aan de buiten-
grenzen van de Unie. Het Koninkrijk steunt deze brede aanpak van de
Commissie. Naast de verschillende arresten inzake het herzieningsbesluit van
1997 en de vrijwaringsmaatregelen die waren genomen op grond van dit besluit,
heeft het Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan in Eman en Sevinger.
Hierin werd geoordeeld dat de ingezetenen van de LGO die de nationaliteit
hebben van een lidstaat zich kunnen beroepen op de rechten die zijn gekoppeld
aan het Europees burgerschap. Over deze laatste uitspraak volgt meer in
Hoofdstuk V, bij de bespreking van het Unieburgerschap in de LGO.

4.5 Besluit

Hoofdstuk IV
In dit vierde hoofdstuk ging het om de ontwikkeling van LGO in de LGO-
besluiten van de Raad en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.
Daartoe is de tijdsduur sinds de inwerkingtreding van het eerste LGO-besluit in
1964 tot aan het laatste Raadsbesluit van 2013 onderverdeeld in drie verschil-
lende tijdvakken. Gedurende elk tijdvak zijn drie Raadsbesluiten en relevante
rechtspraak aan de orde gesteld.

Parallellie LGO-ACS
Uit vorenstaande inventarisatie blijkt dat aanvankelijk de LGO in tegenstelling
tot de ACS-staten tot het LGO-besluit in 1991 weinig prioriteit genoten op de
agenda van de Gemeenschap. Zij werden beschouwd als het verlengstuk van de
ACS-staten, met als gevolg dat de eerste vijf Raadsbesluiten inzake de LGO
nagenoeg overeenkwamen met de eerste vijf Overeenkomsten die zijn gesloten
met de ACS-staten. Ook de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de LGO
kent zijn hoogtepunt niet in de eerste drie decennia na de inwerkingtreding van
het eerste LGO-besluit in 1964. Pas in 1991 is op initiatief van het Koninkrijk
getracht het zesde LGO-besluit in overeenstemming te brengen met de doel-
stellingen van het E(E)G-Verdrag inzake de LGO-associatieregeling. Een
belangrijk verschil tussen het LGO-regime en het ACS-regime na de inwer-

HOOFDSTUK IV

176



kingtreding van het LGO-besluit in 1991 was dat de producten van de LGO
rechtenvrij konden worden ingevoerd in de Gemeenschap. Daarnaast gold ook
dat de producten van ACS-origine na een lichte bewerking in de LGO zonder
beperkingen konden worden ingevoerd in de gemeenschappelijke markt. Deze
constructie zorgde echter, zoals was voorzien door enkele verontruste lidstaten,
voor een verlegging van handelsstromen, met als gevolg een verstoring van de
gemeenschappelijke markt inzake voornamelijk rijst en suiker.

Het besluit tot tussentijdse herziening van het LGO-besluit van 1991 trachtte
tegemoet te komen aan deze gemeenschappelijke marktverstoring door vrijwa-
ringsmaatregelen inzake enkele producten van ACS-origine mogelijk te maken
door een maximum te koppelen aan de jaarhoeveelheid van enkele producten
van ACS-origine die in de Gemeenschap konden worden ingevoerd na een
bewerking in de LGO. Hierover is relatief veel geprocedeerd bij het Hof van
Justitie en het Gerecht, waarbij deze rechterlijke instanties werd verzocht de
nietigverklaring uit te spreken van zowel het herzieningsbesluit van 1997 als de
verschillende vrijwaringsmaatregelen die in beginsel bij wijze van verordenin-
gen werden vastgesteld. In deze uitspraken werden in de regel de betreffende
beroepen, die afwisselend waren ingesteld door particulieren en door de LGO
zelf, verworpen.

Convergentie LGO-UPG
Naast de rechtspraak over deze zogenoemde verlegging van de handelsstromen
is opvallend dat het Hof van Justitie in zijn rechtspraak verschillende basis-
principes inzake de gelding van het Gemeenschaps- resp. Unierecht op de LGO
heeft uiteengezet. Zo valt bijvoorbeeld uit Kaefer en Procacci af te leiden dat
ook LGO-rechters rechterlijke instanties zijn in de zin van art. 267 VwEU, met
als gevolg dat zij prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Hof van Justitie.
Daarnaast kunnen particulieren van de LGO een beroep doen op het Unierecht
dat de LGO bindt. Uit Leplat volgt dat bepalingen van het Gemeenschapsrecht
zonder uitdrukkelijke verwijzing niet van toepassing zijn op de LGO. Deze regel
kan echter worden beperkt indien het effet utile van Deel IV VwEU zich verzet
tegen een dergelijke strikte interpretatie. Daarnaast verduidelijkt het Gerecht in
Antillean Rice Mills dat de instellingen en organen van de Gemeenschap zich
dienen te houden aan alle beginselen waarop de Gemeenschap is gestoeld bij het
vaststellen van LGO-besluiten. Met betrekking tot het verleggen van de
werkingssfeer van de Gemeenschaps- resp. Unierecht ging het Hof van Justitie
verder. In het baanbrekende arrest Eman en Sevinger oordeelde het Hof van
Justitie dat ingezetenen van de LGO die de nationaliteit hebben van een van de
lidstaten van de Unie rechten kunnen ontlenen aan Deel II VwEU. Over deze
uitspraak volgt meer in Hoofdstuk V van dit proefschrift. De huidige stand van
zaken met betrekking tot de gelding van het Unierecht op de LGO is dat naast
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Deel IV VwEU, tevens de Delen I (‘De beginselen’) en II (‘Non-discriminatie en
burgerschap van de Unie’) en art. 267 VwEU (Deel VI Institutionele en
financiële bepalingen) gelden ten aanzien van LGO.

Strekking LGO
Naast de verruiming van de werkingssfeer van de Verdragen naar de LGO, valt
uit verschillende documenten, waaronder Commissiemededelingen en Neder-
landse parlementaire stukken, af te leiden dat het doel en de strekking achter de
LGO-regeling gedurende de laatste periode aan verandering onderhevig is
geweest. Verklaring nr. 36, gehecht aan de slotakte van het Verdrag van
Amsterdam, illustreert dat de in 1997 geldende LGO-regeling niet toereikend
was voor de twintig LGO die waren overgebleven. Om die reden werd het LGO-
besluit van 2001 tegen de achtergrond geplaatst van de vierledige oogmerken
van deze Verklaring. In het Groenboek van de Commissie in 2008 en in de
Mededeling in 2009 is duidelijk dat de Commissie afstand wil nemen van een
LGO-regeling die de nadruk legt op ontwikkelingssamenwerking ter bestrijding
van armoede. De Commissie stelde voor om de LGO-regeling in het LGO-
besluit van 2013 zodanig in te kleuren dat de nadruk komt te liggen op de
bevordering van duurzaamheid, waarbij aandacht wordt besteed aan voorname-
lijk het bevorderen van het concurrentievermogen, het verminderen van de
kwetsbaarheid van de LGO en tot slot het bevorderen van de samenwerking van
de LGO in hun regio. De samenwerking met de LGO wordt derhalve na het
LGO-besluit van 2013 ingekleurd op grond van wederzijds partnerschap.

Stand van zaken en vervolg
Tot dusver kan het volgende worden gesteld over de stand van zaken van dit
onderzoek. Uit de analyse van het burgerschapsbegrip vloeit voort dat dit een
wederkerige rechtsbetrekking met zich brengt tussen de burger en zijn rechts-
orde. Dit proefschrift onderzoekt de betekenis van de rechtsverhouding tussen
de Unie en de LGO-Unieburger voor een duiding van het Nederlanderschap. Uit
het voorgaande is naar voren gekomen dat het LGO-regime, dat Franse wortels
kent, van kleur is verschoten: waar de LGO-regeling oorspronkelijk gestoeld
was op de gedachte van ontwikkelingssamenwerking, blijkt uit dit hoofdstuk dat
na de loskoppeling van de LGO-regeling van de ACS-regeling de rechtsbetrek-
king tussen de LGO en de Unie zoals ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof
van Justitie en de LGO-besluiten van de Raad veeleer moet worden gekwali-
ficeerd als een wederkerige rechtsbetrekking met rechten en verplichtingen over
en weer tussen de LGO en de Unie. Nu vaststaat dat de LGO, hoewel deze
buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht vallen, door instellingen
van de Unie worden beschouwd als de uiterste grenzen van de Unie, kan de stap
worden gezet naar het Unieburgerschap en de werking ervan ten aanzien van de
LGO. Welke rechtsbetrekking brengt het Unieburgerschap teweeg in de LGO
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tussen de LGO-Unieburger en de EU? Daarover volgt meer in Hoofdstuk V. In
de Hoofdstukken VI en VII worden de gevolgen van de Unierechtelijke
rechtsbetrekking tussen de LGO-Unieburger en de EU geanalyseerd voor de
nationaal-Franse en Koninkrijkse rechtsverhouding.
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Hoofdstuk V
Het burgerschap van de EU. Over de

rechtsbetrekking tussen de LGO-Unieburger en
de EU

5.1 Inleiding

Dit onderzoek nam als startpunt de vraag wat de essentialia zijn van het begrip
burgerschap. In Hoofdstuk II is stilgestaan bij deze vraag. Daar is naar voren
gekomen dat het begrip burgerschap een wederkerige rechtsverhouding, dat wil
zeggen een verhouding met rechten en plichten over en weer, met zich brengt
tussen de burger en zijn rechtsorde. Een (politiek) burgerschapsrecht betreft het
kiesrecht voor het vertegenwoordigende orgaan van de desbetreffende entiteit.
Een burgerplicht kan het sterven voor het vaderland betreffen. Deze wederkerige
rechtsverhouding wordt na de Franse Revolutie ingekleurd door middel van
politieke representatie. Dat houdt in dat de burger in zijn rechtsorde wordt
gerepresenteerd door een door hem gekozen representant. De burger heeft, zo
volgt daaruit, bij het kiesrecht voor de eigen politieke representant direct
zeggenschap. Dat wil zeggen dat de burger door middel van algemene,
rechtstreekse verkiezingen zijn representant kiest.

In de Hoofdstukken III en IV is aandacht besteed aan het ontstaan en de
ontwikkeling van de LGO in zowel de regelgeving van de EU als de rechtspraak
van het Hof van Justitie van de EU. Een bestudering van het ontstaan en de
ontwikkeling van de LGO is noodzakelijk om het Nederlanderschap te duiden
vanuit het perspectief van de LGO-Unieburger. Het Europeesrechtelijk feno-
meen van de LGO kent zijn historische wortels in het Franse recht, zo blijkt uit
Hoofdstuk III. Het onderscheid in het Franse recht met betrekking tot de DOM
en de TOM is gevolgd in het toenmalige Gemeenschapsrecht. In het Gemeen-
schapsrecht, en thans ook in het Unierecht, wordt immers een onderscheid
gemaakt tussen enerzijds de LGO en anderzijds de UPG. In Hoofdstuk IV kwam
aan het licht dat de relatie tussen de E(E)G/EU en de LGO zich sinds de
beginjaren van hun ontstaan tot het heden beweegt van een klassieke ontwikke-
lingssamenwerking naar een wederkerig partnerschap tussen de LGO en de
Unie. In het Groenboek van de Commissie uit 20081 en de Mededeling uit

1 COM(2008) 383.



20092 blijkt dat de Commissie afstand wil nemen van de LGO-associatieregeling
die de nadruk legt op ontwikkelingssamenwerking tussen de LGO en de EU ter
bestrijding van armoede. In het meest recente LGO-besluit, uit 2013, wordt de
LGO-regeling zodanig ingekleurd dat de aandacht voornamelijk komt te liggen op
het bevorderen van duurzaamheid in de LGO, het verminderen van de kwetsbaar-
heid van de LGO en tot slot het bevorderen van onderlinge samenwerking van de
LGO in hun regio. Dit duidt op een kwalitatieve inkleuring van de rechtsbetrek-
king tussen de LGO en de Unie. Teneinde vast te stellen wat de betekenis is van de
toepassing van het Unieburgerschap op de Franse (Hoofdstuk VI) en de Konink-
rijkse (Hoofdstuk VII) LGO, is vooreerst van belang om de rechtsrelatie tussen de
LGO-Unieburger en de Unie aan een analyse te onderwerpen.

In dit vijfde hoofdstuk staat de rechtsverhouding centraal die het Unieburger-
schap met zich brengt tussen de Unieburger overzee en de rechtsorde van de Unie.
Op welke wijze wordt deze rechtsverhouding politiek vormgegeven? Is deze
rechtsverhouding wederkerig? Welke rechten en plichten hebben de overzeese
burgers ten aanzien van de Unie, gezien de recente ontwikkelingen van de LGO
zoals geschetst in de Hoofdstukken III en IV? Het analyseren van de rechtsver-
houding tussen de Europese Unieburger overzee en de Unie en het beantwoorden
van de genoemde en vergelijkbare vragen is noodzakelijk om de betekenis te
achterhalen van de toepassing van het Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de duiding van het Nederlanderschap.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In de volgende, tweede, paragraaf wordt
aandacht besteed aan het ontstaan van het Unieburgerschap. In dit hoofdstuk
wordt onder meer de vraag beantwoord waartoe dit burgerschap is ontstaan. Is
het Unieburgerschap ontstaan om het Europese integratieproces te legitimeren
en de Unieburgers te belonen en, zo ja, waarmee? In dit hoofdstuk zullen twee
aan elkaar verwante onderwerpen, die uitvoerig zijn behandeld in Hoofdstuk II,
terugkeren. Deze zijn ten eerste de individuele vrijheid en het emancipatiemotief
die verwant zijn aan het burgerschapsdenken en ten tweede de intimiteit die het
burgerschapsbegrip met zich brengt in de rechtsbetrekking tussen de burger en
de desbetreffende rechtsorde. In de derde paragraaf komt vervolgens het
fundamentele karakter dat het Unieburgerschap heeft in het integratieproject
van de Europese Unie ter sprake. Daar zal worden getracht de ontwikkelings-
geschiedenis van het Unieburgerschap in ’s Hofs rechtspraak en de verslagen
van de Europese Commissie aangaande het Unieburgerschap in het licht te
plaatsen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het burgerschapsconcept zoals
uiteengezet in Hoofdstuk II.3 Op welke wijze benaderen de Commissie en het

2 COM(2009) 623.
3 In dit kader verdient opmerking dat in dit hoofdstuk wordt verwezen naar de Engelstalige
versies van documenten die tevens in het Nederlands te raadplegen zijn. Een reden voor deze
aanpak betreft de omstandigheid dat met betrekking tot deze documenten met name Engels-
talige rechtswetenschappelijke literatuur is geraadpleegd.
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Hof van Justitie het Unieburgerschap en hoe kan dit begrip worden gekwalifi-
ceerd in het licht van de ontwikkeling van het begrip burgerschap? Daarbij zal
aandacht worden besteed aan uiteenlopende doch aan elkaar verwante onder-
werpen, zoals de toekenning van het Unieburgerschap, het mogelijk zelfstandige
en wederkerige karakter ervan, de correlatie tussen het kiesrecht voor het
Europees Parlement en het Unieburgerschap, enzovoorts. In dit kader wordt
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ten
aanzien van de term ‘wetgevende macht’, voor zover relevant voor het Unie-
recht en in de rechtspraak van het Hof van Justitie, kort besproken. Vervolgens
wordt in de vierde paragraaf met behulp van de voorgaande hoofdstukken de
rechtsbetrekking tussen de overzeese Unieburger in de LGO en de Unie, waarbij
het kiesrecht voor het Europees Parlement centraal staat, geduid en onderworpen
aan een analyse. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele observaties
aangaande deze rechtsbetrekking.

5.2 Het EU-burgerschap als legitimatie- en beloningsinstrument

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in 1993 is de iure het
Unieburgerschap ingevoerd. De gedachte om een geprivilegieerde rechtsbetrek-
king in het leven te roepen tussen ‘Europese’ burgers en de staten waarvan deze
burgers de nationaliteit ontberen, is echter eerder ontstaan. Tijdens de opening
van het Congres van Europa van 7 tot 10 mei 1948 te Den Haag en de
Westminster-Conferentie van 20 tot 25 april 1949 werd al gesproken over een
dergelijke status.4 Hoewel de agenda van beide bijeenkomsten verschilde, had
het samenzijn in zowel Den Haag als Westminster eenzelfde doel: Europa
economisch en politiek versterken.5 Zo wordt in een van de tijdens het
Westminster congres aangenomen resoluties aangaande ontheemde Europeanen
na de Tweede Wereldoorlog gesteld dat de staatlozen na de oorlog niet dienen te
worden beschouwd als staatloze vluchtelingen, maar, integendeel, als Europese
burgers die bepaalde rechten hebben, gelijk aan de burgers van staten waar zij
verblijven.6

4 J.B. Bierbach, Frontiers of Equality in the Development of EU and US Citizenship,
Den Haag: T.M.C. Asser Press 2015, p. 203.
5 Voor een analyse van hetgeen is besproken tijdens deze bijeenkomsten, zie Bierbach 2015,
hoofdstuk 6.
6 Resolutions adopted by the European Movement at the Westminster Conference (20-25
April 1949): “The Conference considers that these homeless Europeans, who are unable to
return to their own countries, should cease to be treated as stateless refugees and should,
instead, as European citizens, be afforded rights and opportunities comparable to those of the
citizens of the countries in which they reside [cursivering van mij, GK]”. Bierbach 2015,
p. 203.
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In het verlengde van deze bijeenkomsten wordt enigszins vergelijkbaar met
het idee achter het huidige Unieburgerschap de zogenoemde intercitoyenneté
voorgesteld door Roger Picard, hoogleraar aan de juridische faculteit van de
Parijse universiteit. In zijn L’Unité européenne par l’intercitoyenneté introdu-
ceert hij deze gedachte.7 Dit voorstel brengt volgens Picard wederkerige rechten
en plichten met zich voor de burgers van de staten die het zogenoemde pacte
d’intercitoyenneté sluiten. Vooropgesteld dat Staten A en B dit pact hebben
ondertekend, brengt dat met zich dat de burgers van Staat A de rechten en
plichten die gekoppeld zijn aan het staatsburgerschap in Staat B bezitten, indien
zij zich verplaatsen dan wel vestigen in Staat B. Daarnaast brengt dit pact met
zich dat de burgers van beide staten zonder visa of andere belemmeringen vrij
toegang hebben tot het grondgebied van de staat waarvan zij de iure geen
staatsburger zijn.8 Het voorstel van Picard heeft echter niet mogen rekenen op
politieke steun; het door hem voorgestelde pact met de daaraan gekoppelde
verplichtingen is immers nimmer tot stand gekomen. Vermoedelijk was de tijd
nog niet rijp voor een dergelijke gewichtige en institutionele verandering.

Hoewel het voorstel van Picard geen politieke steun kreeg, veranderde in de
jaren zestig van de vorige eeuw in het Gemeenschapsrecht het een en ander ten
aanzien van rechten van economisch actieve burgers van lidstaten in de
Gemeenschap. Zo werden Verordening 1612/68 en Richtlijn 68/360 ingevoerd
ten behoeve van toegangsrechten en vestigingsrechten in andere lidstaten van de
Gemeenschap voor economisch actieve burgers.9 De individuele vrijheid van de
(economisch actieve) burger stond dan ook in de beginjaren van het Europese

7 R. Picard, L’Unité européenne par l’intercitoyenneté, Paris: SPID 1948. Deze term heeft Picard
een jaar eerder, in 1947, geïntroduceerd in een opinie die hij heeft uitgebracht voor het Amerikaanse
tijdschrift Commonweal. R. Picard, ‘Intercitizenship’, Commonweal 1947, 46(4):86.
8 Picard trekt deze redenering tevens door naar politieke rechten. Dit zou tot gevolg hebben
dat de burgers van Staat A, indien zij zich vestigen in Staat B, onder dezelfde voorwaarden als
de burgers van Staat B politieke rechten kunnen uitoefenen die gekoppeld zijn aan
het burgerschap van Staat B. In dit opzicht gaat het voorgestelde door Picard verder dan
het huidige Unieburgerschap, omdat Picards voorstel met zich zou brengen dat burgers ook
het kiesrecht zouden krijgen voor de leden van het nationale parlement van de staat waar zij
zich vestigden indien deze staat het zogenoemde pacte d’intercitoyenneté zou hebben
getekend. Bierbach 2015, p. 205. Cf. conclusie A-G Léger 14 november 1995, zaak
C-214/94 (Boukhalfa), I-2255, punt 63.
9 Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije
verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, OJ 1968, L.257/2; Richtlijn 68/360/EEG
van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de
verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen
de Gemeenschap, OJ 1968, L.257/13.
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integratieproject hoog in het vaandel.10 Als economisch actieve burger van een
lidstaat was men vrij in het kiezen van de eigen woonplaats binnen de
Gemeenschap. Dit vrije verkeer van personen stond voor een aanzienlijke
uitbreiding van de individuele vrijheid van de burger.11 De nadruk op de
individuele vrijheid zien we terug in de werken van de in Hoofdstuk II
behandelde (van Zwitserse origine) Fransman Benjamin Constant. Constant
stelt dat de toevoeging van politieke representatie aan het burgerschapsbegrip
met zich brengt dat de burger meer tijd heeft om zich individueel te ontplooien.
De individuele vrijheid is door de Commissie in 1961 is omschreven als ‘le
premier aspect d’une citoyenneté européene’.12 Bijzonder aan de ontwikkeling
van het Unieburgerschap is derhalve dat in de beginjaren de aandacht is
gevestigd op de individuele vrijheid van de burger. In de klassieke oudheid
was de vraag in hoeverre de individuele ontplooiing van de burger aandacht
kreeg, sterk afhankelijk van de polis, zoals is uiteengezet in paragraaf 2.2 (‘De
geboorte van burgerschap in de Griekse poleis’) en verder. Waar in Athene de
focus lag op de culturele ontwikkeling van de burger en zijn betrokkenheid bij
de beslissingen die in de polis worden genomen, lag de focus in Sparta veeleer
op de militaire toewijding van de burger. Gedurende de jaren van de Franse
Revolutie was het begrip politieke representatie, zoals geïllustreerd in Hoofd-
stuk II, volgens Constant noodzakelijk om individuele ontplooiing en vrijheid
mogelijk te maken. Deze worsteling tussen politieke representatie en individuele
vrijheid lijkt in de jaren negentig van de vorige eeuw, bij de inwerkingtreding
van het Unieburgerschap, minder hevig te zijn bediscussieerd vanwege de
omstandigheid dat de burgers van de lidstaten van de Unie sinds 1979 door
middel van rechtstreekse verkiezingen werden vertegenwoordigd in het Euro-
pees Parlement.

Enige tijd nadat de Commissie de individuele vrijheid als ‘le premier aspect
d’une citoyenneté européene’ bestempelde, is door het Hof van Justitie een
relevante uitspraak gedaan ten aanzien van de rechtspositie van de burgers van
de lidstaat van de (destijds) Gemeenschap in de befaamde zaak tussen de NV
Van Gend & Loos en de Nederlandse administratie der belastingen.13 Hierin
oordeelt het Hof van Justitie dat de burgers van de lidstaten van de Gemeen-

10 Vermeldenswaardig in dit kader is de economische component ten aanzien van de
toegangs- en vestigingsrechten van de economisch actieve burgers. Deze component
illustreert tevens een wederkerige relatie tussen de Unieburger die economisch actief is in
een lidstaat (niet zijnde die waarvan hij de nationaliteit heeft) en de desbetreffende lidstaat. De
gedachte is immers dat, indien de burger in economische zin bijdraagt aan de desbetreffende
staat, hij gemachtigd is aldaar te verblijven.
11 A.C. Evans, ‘European Citizenship’, The Modern Law Review, Vol. 45, no 5, September
1982, p. 499.
12 P.E.Deb., mp. 48, 135, November 22, 1961. Evans 1982, p. 500.
13 HvJ EU 3 februari 1963, zaak 26/62 (Van Gend en Loos), Jur. I-3. Voor een overzicht van
de feiten en de procedure van de casus kan volstaan worden met een verwijzing naar de
overwegingen 1-13 van het arrest.
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schap rechtstreeks een beroep kunnen doen op de Gemeenschapsverdragen.14

Deze uitspraak illustreert niet alleen dat burgers rechten kunnen ontlenen aan het
Gemeenschapsrecht,15 in het geval van Gend & Loos het EEG-Verdrag, maar
tevens dat zij direct betrokken zijn bij de controle ten aanzien van de correcte
naleving van het Gemeenschapsrecht. Dit laatste draagt bij aan de legitimiteit
van het Gemeenschapsrecht.

De gedachte om een Unieburgerschap te introduceren wordt enigszins concreter
in de aanloop naar de in oktober 1972 gehouden topconferentie in Parijs. De
voorzitter van de Europese Commissie, destijds Mansholt, lichtte het Europees
Parlement in hetzelfde jaar in dat de Commissie voornemens was een burger-
schap van de Unie in het leven te roepen.16 Dit burgerschap zou volgens deze
inlichting van de voorzitter van de Commissie het recht omvatten van alle
burgers om vrij te reizen in de lidstaten en daarnaast het kiesrecht te hebben
voor de lokale vertegenwoordigende organen van de lidstaten. Nieuw aan dit
voorstel was dat de rechten niet louter beperkt waren tot economisch actieve
burgers.17 De Belgische Commissaris Davignon stelde in dit kader dan ook voor
om Europa te ‘personaliseren’. Dit idee om de Gemeenschap te ‘personaliseren’
door middel van het tot stand brengen van een Unieburgerschap werd
niet door alle lidstaten met gejuich ontvangen. Dat had te maken met de
verwachting dat de Gemeenschap door de invoering van een eigen burgerschap
zou bewegen naar een federaal construct – hetgeen door verschillende lidstaten
uitdrukkelijk niet werd beoogd. Een fervente voorstander van een burgerschap
voor de burgers van de lidstaten was de Italiaanse Republiek, die destijds
grosso modo 1,5 miljoen geëmigreerde burgers in de Gemeenschap kende.18

14 Idem: “Dat dit verbod [art. 12 EEG] er zich krachtens zijn aard geheel toe leent
onmiddellijk effect te verlangen in de rechtsbetrekkingen tussen de Lid-Staten en hun
justitiabelen; […] dat de omstandigheid dat deze bepaling de Lid-Staten aanduidt als
onderwerp van de verplichting zich te onthouden, niet meebrengt dat hun ingezetenen
daaraan geen rechten zouden kunnen ontlenen; Overwegende dat uit het voorgaande volgt,
dat naar de geest, de inhoud en de bewoordingen van het Verdrag artikel 12 in die zin moet
worden uitgelegd dat het directe werking heeft en rechten schept welker handhaving aan de
nationale rechters kan worden gevraagd; […];” Paul Magnette, La citoyenneté européenne.
Droits politiques, institutions, Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles 1999.
15 In dit opzicht kan ’s Hofs arrest Van Gend & Loos worden gezien als het equivalent van het
arrest Grenstractaat Aken uit 1919 (HR 3 maart 1919, NJ 1919, 371). Hierin oordeelt de
Strafkamer van de Hoge Raad dat verdragen als zodanig doorwerken in de Nederlandse
rechtsorde. Met andere woorden, waar NV Van Gend & Loos rechtstreeks een beroep kan
doen op het EEG-Verdrag, kan de in kwestie zijnde landbouwer in het arrest van de Hoge
Raad een beroep doen op een bepaling uit het Grenstractaat Aken.
16 Evans 1982, p. 505.
17 Anjo G. Harryvan, Jan van der Harst, ‘From free cross-border movement to backing
legitimacy: European citizenship in a political-historical perspective 1970-2000’, in: Jan van
der Harst, Gerhard Hoogers, Gerrit Voerman (red.), European Citizenship in Perspective.
History, Politics and Law, Cheltenham: Edward Elgar 2018, p. 44.
18 Harryvan & Van der Harst 2018, p. 44-45.
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Gedurende de hiervoor genoemde Topconferentie van 1972 stelde de Italiaanse
premier Andreotti:

“We could as of now decide to establish a European Citizenship, which would
be in addition to the citizenship which the inhabitants of our countries now
possess. It should permit the citizens of the Community countries, after a stay
of a certain length in one of our countries, to exercise some political rights,
such as that of participating in communal elections.”19

De Italiaanse wens was duidelijk: de geëmigreerde Italianen die zich elders in de
Gemeenschap hadden gevestigd dienden aldaar rechten te hebben. Behalve Italië
stond ook België positief ten aanzien van het idee om Europa nader tot de burger
te brengen. De reden voor deze instelling van België verschilde echter van die
van Italië. Waar de Italianen pleitten voor meer rechten van hun nationalen
elders in de Gemeenschap, lag de focus van België meer op het faciliteren van
verschillende programma’s voor studenten en docenten en het harmoniseren van
diploma’s. Hiermee werd beoogd eendracht te creëren binnen de Gemeenschap
en zodoende tegemoet te komen aan Davignons voorstel.20

Op de Topconferentie twee jaar later, die in 1974 eveneens in de Franse
hoofdstad werd gehouden, werd een tweetal werkgroepen geïnstalleerd. Deze
werkgroepen waren ingesteld ter bestudering van de zogenoemde ‘speciale
rechten’ voor burgers van andere lidstaten van de Gemeenschap en het creëren
van een zogenoemde ‘paspoortunie’.21 De ‘speciale rechten’ hadden betrekking
op het directe en indirecte kiesrecht van de burgers van de lidstaten voor de
lokale vertegenwoordigende organen van de lidstaat waar zij zich hadden
gevestigd en het uitoefenen van publieke functies op lokaal niveau. De
paspoortunie diende tot het creëren van een uniform Europees paspoort en de
afschaffing van paspoortcontrole binnen de Gemeenschap.22 Op deze Topcon-
ferentie in Parijs werd Leo Tindemans, destijds premier van België, gevraagd
om een rapport te schrijven over zijn visie op de Europese Unie.23 Dit rapport
van Tindemans, genaamd European Union, zag eind 1975 het licht.24

19 Antje Wiener, ‘European’ Citizenship Practice. Building Institutions of a Non-State,
Colorado: Westview Press 1998, p. 82, voetnoot 27; Bulletin EC 1972, p. 39-46.
20 Harryvan & Van der Harst 2018, p. 45.
21 Evans 1982, p. 506.
22 Evans 1982, p. 506. Over deze werkgroepen, zie: Wiener 1998, hoofdstukken 5-6.
23 De opdracht die Tindemans van de Conferentie in Parijs in 1974 heeft gekregen definieert
hij in zijn brief aan de collegae van de Europese Raad als volgt: “At the Conference of Heads
of Government of Member States of the European Communities, which was held in Paris on
10 and 11 December 1974, you asked me to define what was meant by the term ‘European
Union’.” Text of Mr. Leo Tindemans’ letter to his European Council Colleagues, sent on
29 December 1975, Bulletin of the European Communities 1976, Supplement 1, Bruxelles:
European Communities.
24 L. Tindemans, European Union, 1975, IV A citizen’s Europe, p. 26 e.v.; Magnette 1999,
p. 110 e.v.
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Hoofdstuk 4 van dit rapport draagt als titel ‘A citizen’s Europe’. Tindemans
vangt dit hoofdstuk aan met de constatering dat de Gemeenschap niet louter een
samenwerkingsverbond tussen staten is, maar een ‘rapprochement of peoples
who wish to go forward together, adapting their activity to the changing
conditions in the world while preserving those values which are their common
heritage’.25 Gelijk aan de in Hoofdstuk II behandelde visie van De Mably
respectievelijk Marx op het burgerschapsbegrip, waarin de nadruk wordt gelegd
op de emancipatie van de burger, stelt Tindemans in dit rapport de emancipatie
en solidariteit tussen de burgers van de lidstaten centraal. Uit Tindemans’ betoog
kunnen drie belangwekkende aspecten worden afgeleid. Ten eerste dient de
Gemeenschap de rechten van Europeanen te waarborgen, aangezien volgens de
auteur deze niet langer gegarandeerd kunnen worden door de lidstaten alleen.26

De gedachte is dat vanwege de toenemende mobiliteit van burgers zij zich niet
alleen op het grondgebied van hun staat bevinden, met als gevolg dat de
moederstaat niet altijd de zorg kan dragen voor dan wel rechten kan toekennen
aan de eigen burgers. Het is belangwekkend dat in Tindemans’ betoog naar
voren komt dat in beginsel de lidstaten de kwaliteit van burgerschap garanderen,
maar vanwege de omstandigheid dat burgers door de jaren heen mobieler zijn
geworden deze niet langer kunnen garanderen. De gedachte dat de publieke orde
burgerschap garandeert is in de ontwikkelingsgeschiedenis van het burger-
schapsbegrip nogal dominant geweest, zoals blijkt uit Hoofdstuk II.27 Daarnaast
illustreert deze stelling van Tindemans de spanning tussen de individuele
vrijheid van de burger en de intimiteit met de nationale rechtsorde, door als
vooronderstelling te hanteren dat de individuele vrijheid van de burger niet ten
optimale kan worden ontplooid louter in nationaal verband. Ten derde dient de
Europese solidariteit concreter naar buiten te worden gedragen.28 Ook deze
gedachte, namelijk dat solidariteit en burgerschap nauw verweven zijn met

25 Tindemans vervolgt: “Europe must be close to its citizens.” L. Tindemans, European
Union, IV A citizen’s Europe 1976, p. 26.
26 Tindemans 1976, p. 26.
27 Een uitzondering hierop lijkt het feodale stelsel met zich te brengen, waarbij rechten die
enigszins te vergelijken zijn met burgerschapsrechten niet worden verschaft door de publieke
orde maar juist door een leenheer. Zie daarover uitgebreider paragraaf 2.4 (‘Burgerschap in de
Renaissance: de teloorgang en de wedergeboorte’).
28 Tindemans 1976, p. 26. In Tindemans woorden: “I propose that the European Council
should decide to create a European Foundation, to be financed partly by subsidies from the
Community or the States but whose activities will to a large extent be financed from private
funds. Its object will be to promote, either directly or by assisting existing bodies, anything
which could help towards greater understanding among our peoples by placing the emphasis
on human contact: youth activities, university exchanges, scientific debates and symposia,
meetings between the socio-professional categories, cultural and information activities. This
Foundation will also have a role to play in presenting abroad the image of a United Europe.”
Tindemans 1976, p. 28.
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elkaar, zien wij terug in Hoofdstuk II. Niettemin werd (ook) dit rapport niet door
alle lidstaten even positief ontvangen.29

Het belang van de discussies rondom een Unieburgerschap verminderde echter
geenszins. Andere rapporten, zoals het Scelba-rapport30 (1977) en de twee
Adonnino-rapporten31 (1985), volgden op het Tindemans-rapport. Deze rapporten
vestigden de aandacht op verschillende aspecten van het Unieburgerschap. Waar
het Scelba-rapport ging om het concretiseren van de rechten van de burgers van de
lidstaten van de Gemeenschap, betroffen beide Adonnino-rapporten de centrale
plaats van de burger in de Gemeenschap, niet alleen vanuit politiek maar ook
vanuit educatief en cultureel perspectief.32 De genoemde rapporten illustreren in
ieder geval de toegenomen relevantie die werd gehecht aan het burgerschapsbegrip
in de Gemeenschap. Volgens de rapporten was het noodzakelijk de Gemeenschap
en de burger nader tot elkaar te brengen. Een relevante verandering die optrad in
het Gemeenschapsrecht tussen het verschijnen van het Scelba-rapport en de
Adonnino-rapporten was dat er sinds 1979 rechtstreekse verkiezingen werden
uitgeschreven voor het Europees Parlement. Gelijk aan de ontwikkeling van het
concept burgerschap na de Franse Revolutie, werd het ook in de Gemeenschap
noodzakelijk geacht om rechtstreekse verkiezingen uit te schrijven voor het
Europees Parlement teneinde de legitimatie van het Europese integratieproces te
versterken. De gedachte achter rechtstreekse verkiezingen van het vertegenwoor-
digende orgaan door burgers kan worden getraceerd tot de in Hoofdstuk II
behandelende werken gedurende en na de Franse Revolutie.33

Vóór 1979 werden de leden van het Europees Parlement gekozen uit de
nationale parlementen van de lidstaten van de Gemeenschap. De verkiezing
van de leden van het Europees Parlement, dat destijds luisterde naar de naam ‘de
Vergadering’, werd geregeld in art. 138 van het EEG-Verdrag. Lid 1 van deze
bepaling luidde: “De Vergadering bestaat uit afgevaardigden die de Parlementen
uit hun midden aanwijzen volgens de door iedere Lid-Staat vastgestelde

29 Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken uitten de nodige kritiek op het idee achter de
komst van het Unieburgerschap en de uitgewerkte ideeën van Tindemans ten aanzien daarvan.
Het voornaamste punt van kritiek was dat door de inwerkingtreding van het Europees
Unieburgerschap de constitutionele orde van de Unie zou bewegen naar een federale.
Harryvan en Van der Harst 2018, p. 47.
30 M. Scelba, Granting Special Rights to the Citizens of the Community, 1977.
31 P. Adonnino, ‘A People’s Europe. Reports from the ad hoc Committee’, Bulletin EC,
Supplement 7/85.
32 Harryvan & Van der Harst 2018, p. 47-50. Het tweede Adonnino-rapport besteedt aandacht
aan onder meer onderwijs, cultuur en communicatie.
33 Zie Hoofdstuk II, paragraaf 2.5 (‘Burgerschap en revolutie: soevereiniteit en politieke
representatie’). Zoals zal blijken uit Hoofdstuk VII, worden in de staatsleer binnen het
Koninkrijk der Nederlanden de noties burgerschap en politieke representatie niet gekoppeld
aan elkaar. Niet alle Nederlanders worden politiek gerepresenteerd in het orgaan dat in de
statutaire rechtsorde functioneert als het vertegenwoordigende orgaan.
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procedure.”34 Bijzonder in dit kader is dat lid 3 van deze bepaling het mogelijk
maakte voor de Vergadering om ontwerpen op te stellen ‘voor het houden van
rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle Lid-Staten eenvormige
procedure’.35 Deze clausule was er om de legitimatie van de Unie te vergroten
en eendracht te creëren in de Gemeenschap, zoals blijkt uit de volgende passage
uit het Vedel-rapport uit 1972:

“Het houden van verkiezingen door de Europese volkeren zou ongetwijfeld een
unificerend element zijn, omdat hierdoor zowel de bestaande partijen in het
geweer zouden komen met politieke thema’s op Europees niveau, als ruimere
groeperingen zouden ontstaan, waarbij uiteenlopende, in de Lid-Staten verte-
genwoordigende politieke richtingen zich op grond van bepaalde affiniteiten
aaneen zouden sluiten. Aan bepaalde problemen mag ongetwijfeld niet worden
voorbijgegaan: de keuze van de beste omstandigheden voor het aanzien en het
succes van de verkiezingen, de noodzaak om nieuwe banden tussen het
Europese Parlement en de nationale parlementen aan te knopen als de
systematische persoonlijke eenheid tussen laatstgenoemden en eerstgenoemden
komt te vervallen. Maar deze problemen kunnen worden overwonnen.”36

Het Europees Parlement heeft in 1960, twee jaar na de inwerkingtreding van
voornoemde bepaling in het EEG-Verdrag, reeds een ontwerpregeling opgesteld ten
aanzien van de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement. De
meningsverschillen tussen de lidstaten van de Gemeenschap waren echter dusdanig
groot dat lange tijd geen overeenstemming kon worden bereikt. Pas op de hiervoor
genoemde topconferentie in 1974 in Parijs werd deze discussie nieuw leven
ingeblazen. Aldaar werd besloten dat in 1978 rechtstreekse verkiezingen zouden
worden gehouden voor het Europees Parlement. Op 14 januari 1975 werd de nieuwe
ontwerpregeling, genoemd naar de rapporteur van het ontwerp, Patijn, aanvaard
door het Europees Parlement.37 Met name de zetelverdeling tussen de lidstaten heeft
gezorgd voor enige vertraging, als gevolg waarvan de rechtstreekse verkiezing van
de leden van het Europees Parlement voor het eerst in 1979 plaatsvonden.38

34 Het aantal afgevaardigden werd geregeld in art. 138 lid 2 EEG-Verdrag. Het aantal
afgevaardigden van de destijds zes lidstaten was als volgt: 14 uit België, 36 uit Duitsland,
36 uit Frankrijk, 36 uit Italië, 6 uit Luxemburg en tot slot 14 uit Nederland.
35 Art. 138 lid 3 EEG-Verdrag.
36 Videl, ‘Report of the Working Party examining the problem of the extension of the powers
of the European Parliament, 25 March 1972’, Supplement bij Bulletin EG 4/72, p. 64. Voor de
vraag wie het Europees Parlement vertegenwoordigt, zie M. Duchateau, Het Europees
Parlement als transnationale volksvertegenwoordiging. Een onderzoek naar volkssoeverei-
niteit, (con)federalisme en Europese volksvertegenwoordiging, Kluwer BV, 2014.
37 PbEG 1975, C 32/15, 14 januari 1975.
38 In een resolutie uit 1977 erkent het Europees Parlement het belang van de versterking van
saamhorigheid van burgers door middel van het verlenen van civiele en politieke rechten en
‘de vorming van een Europees communautair bewustzijn’. Resolutie over de toekenning van
speciale rechten aan de burgers van de Europese Gemeenschap, ter uitvoering van het besluit
van de Topconferentie te Parijs van December 1974, PbEG nr. 299/26, 12-12-1977.
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De parlementariërs van de Unie stemmen zonder last.39 Dit heeft tot gevolg dat
de notie van het vrije mandaat en het belang daarvan zoals aan bod gekomen in
Hoofdstuk II ook is doorgevoerd in de Unie. Indien deze vaststelling wordt bezien
tegen de achtergrond van de in Hoofdstuk II behandelde werken ten aanzien van
het vrije dan wel gebonden mandaat, dan is vermeldenswaardig dat na 1979 in de
Unie is gekozen voor de oplossing die Sieyès als voorstander van het vrije
mandaat heeft voorgedragen. Zoals betoogd in Hoofdstuk II, verschillen Rousseau
en Sieyès fundamenteel van mening met betrekking tot de positie van de
representanten. Waar Rousseau in zijn Considérations sur le Gouvernement de
Pologne et sur sa réformation projetée de notie van het vrije mandaat verwerpt,
accepteert Sieyès dit in zijn Vues sur les moyens d’exécution dont les Représen-
tants de la France pourront disposer en 1789. De Unie lijkt derhalve door de
keuzes in 1979 het pad te bewandelen dat onder meer door Sieyès is afgelegd.40

In de aanloop naar het Verdrag van Maastricht werd het Unieburgerschap een
van de relevante agendapunten. Het onderscheid tussen de noordelijke en
zuidelijke Uniestaten kwam wederom, wellicht zelfs in grotere mate dan
voorheen, naar voren. Inmiddels hadden meer zuidelijke lidstaten hun lidmaat-
schap van de Gemeenschap bevestigd gezien. In de jaren tachtig van de vorige
eeuw waren Griekenland (1981) en Portugal en Spanje (beide in 1986) lid
geworden van de Gemeenschap. Ook deze staten hadden, gelijk aan Italië, eigen
burgers die elders in de Gemeenschap verbleven.41 Het memorandum ‘Towards
European citizenship’, dat werd voorgedragen door de Spaanse delegatie in
september 1990, was van groot belang voor de inwerkingtreding van het
Unieburgerschap.42 Het uitgangspunt van dit memorandum was dat de burgers
van de Gemeenschap elders in de Gemeenschap meer dienden voor te stellen
dan louter ‘geprivilegieerde vreemdelingen’.43 In het voorstel werden vijf
rechten onderscheiden die burgers van de Gemeenschap elders in de Gemeen-
schap dienden te bezitten. Deze rechten omvatten het vrije reis- en vestigings-
recht (het kiesrecht voor lokale vertegenwoordigers incluis); exclusieve rechten
ten aanzien van gezondheid, sociale zaken, onderwijs, cultuur, milieu en
consumentenbescherming; diplomatieke en consulaire bescherming door andere

39 Art. 6 lid 1 Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door
middel van rechtstreekse verkiezingen (PbEG L 278 van 8.10.1976) luidt: “De leden van het
Europees Parlement brengen hun stem individueel en persoonlijk uit. Zij mogen niet
gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.”
40 Een Rousseauaans pad zou zijn dat de Europarlementariërs wel waren gebonden aan hun
mandaat. Zie daarover uitgebreider: H.G. Hoogers, ‘Considérations sur le Gouvernement de
l’Europe’, in: J.L.W. Broeksteeg, N.S. Efthymiou, H.G. Hoogers, C.W. Noorlander, Het volk
regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2008, p.141-157.
41 Grosso modo 840.000 Portugezen, 470.000 Spanjaarden en 360.000 Grieken verbleven
destijds in andere lidstaten van de Gemeenschap; Harryvan & Van der Harst 2018, p. 51.
42 Harryvan & Van der Harst, 2018, p. 50.
43 Harryvan & Van der Harst, 2018, p. 50.
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lidstaten; het recht van petitie en de benoeming van een Europese Ombudsman;
en tot slot andere nog te ontwikkelen rechten.44 Hierdoor zou de Gemeenschap
een directe en uitdrukkelijke rechtsbetrekking aangaan met de burgers van de
lidstaten.45 Daarnaast werden de burgers, door de rechten die zij verkregen door
middel van het Unieburgerschap, geattendeerd op de voordelen die kleven aan
het Europees integratieproject.46 De gedachte hierachter is als volgt. Maakt de
burger gebruik van de mogelijkheden die het Europese integratieproject biedt,
dan is het gevolg daarvan dat hij wordt beloond met bepaalde Unierechten. Is
bijvoorbeeld voor de toetreding tot de gemeenschappelijke markt wenselijk dat
een Franse burger dient te verhuizen naar Nederland, dan wordt hij door deze
verhuizing in de Nederlandse rechtsorde verzekerd van bepaalde rechten, zoals
het vrije reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor het Europees Parlement en
de vertegenwoordigers van de gemeente waar hij zich zal vestigen onder
dezelfde voorwaarden als Nederlanders. Met andere woorden, door de directe
rechtsbetrekking van de burger met de Gemeenschap, wordt de burger geholpen
de voordelen van de integratie van de Gemeenschap in te zien. De gedachtegang
is aldus dat, indien een Unieburger activiteiten onderneemt in een andere
lidstaat, hij wordt beloond met de rechten die zijn gekoppeld aan het Uniebur-
gerschap. Het zij gememoreerd dat deze wens oorspronkelijk is ontstaan op
initiatief van zuidelijke lidstaten die pleitten voor rechten van hun staatsburgers
in andere lidstaten.47

Zoals hiervoor reeds opgemerkt, zorgde het Spaanse memorandum voor (weer)
een meningsverschil tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten. Waar de
zuidelijke lidstaten van de Gemeenschap, zoals Italië, Griekenland en Portugal,
zich achter het Spaanse voorstel schaarden, hadden de noordelijke lidstaten hun

44 Harryvan & Van der Harst, 2018, p. 51.
45 P. Magnette, ‘European Citizenship from Maastricht to Amsterdam: The Narrow Path of
Legitimation’, Journal of European Integration, 21:1, p. 37-69, 1998, p. 41.
46 In dit kader vermeldde de Spaanse delegatie dat de Gemeenschap ‘has had positive results
for the activities of its businessmen but only a limited effect on the daily life of its citizens as
such’. ‘Spanish delegation, Intergovernmental Conference on Political Union, The road to
European citizenship, 24 September 1990’, in: F. Laursen en S. Vanhoonacker, The
Intergovernmental Conference on Political Union, Maastricht: European Institute of Public
administration 1992, p. 328.
47 In dit opzicht lijkt het Unieburgerschap tevens een compensatie voor het verlies van
nationale rechten met zich te brengen. Indien de burger namelijk uit de territoriale grens van
de staat waarvan hij burger is treedt, kan het voorkomen dat hij op grond van het nationale
recht bepaalde rechten verliest. Het Unieburgerschap tracht in een bepaalde mate dit verlies te
compenseren. Om de voorgaande gedachtegang enigszins te verduidelijken kan als voorbeeld
het Deense staatsrecht worden genomen. Op grond van het Deense staatsrecht verliest iedere
Deense staatsburger het kiesrecht voor het Deense Folketing indien hij zich buiten het
grondgebied van Denemarken bevindt. Echter, zoals blijkt uit het voorgaande, hoewel de
Deense staatsburger dan het kiesrecht voor het Deense Folketing verliest, verkrijgt hij, indien
hij zich elders in de Unie vestigt, het kiesrecht voor het Europees Parlement onder dezelfde
voorwaarden als de nationale burgers van de desbetreffende staat.
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bedenkingen. Met name het Verenigd Koninkrijk en Denemarken stonden nogal
gereserveerd ten aanzien van het Spaanse voorstel. Dit voorstel met daarin de
inwerkingtreding van een burgerschap droeg bij aan de federale natuur van de
Gemeenschap, zo was de gedachte in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken,
nu de Gemeenschap direct een publiekrechtelijke rechtsbetrekking zou aangaan
met de burger. De aanduiding van deze federale natuur was juist met grote
inspanning – onder meer van de zijde van het Verenigd Koninkrijk – uit de
ontwerptekst van het Verdrag van Maastricht gehaald. Daarnaast waren in het
bijzonder de genoemde lidstaten fervente tegenstanders van de verschuiving van
de loyaliteit van de staatsburger jegens zijn staat naar één tussen de burger en de
Gemeenschap. Dit denken over een verschuiving doet in sterke mate denken aan
de spanningen tussen het aardse burgerschap en het christelijke burgerschap,
zoals beschreven in Hoofdstuk II. Het Unieburgerschap heeft in dit opzicht
verwantschap met het christelijk burgerschap, aangezien het Unieburgerschap,
gelijk aan christelijk burgerschap, aards (staats)burgerschap overstijgt.48 Daar
waar een Fransman of een Nederlander het burgerschap van het Koninkrijk van
God kan bezitten, zoals uiteengezet door Augustinus, zijn beiden naar huidige
stand van zaken tevens Unieburger. Hoewel vaststaat dat het bezit van het ene
burgerschap het andere niet uitsluit, hebben vergelijkbare vragen zich voorge-
daan tussen het staatsburgerschap van de lidstaten en het Unieburgerschap als
bij het aards burgerschap en christelijk burgerschap zoals behandeld in Hoofd-
stuk II.49 Een voorbeeld betreft de vraag naar de hiërarchie tussen beide
burgerschappen. Welk burgerschap heeft voorrang, indien strijdigheid wordt
geconstateerd tussen het Europees en nationaal burgerschap? Waar de kerk-
vaders tot de conclusie kwamen dat bij collisie tussen het aards burgerschap en
christelijk burgerschap voorrang dient te worden gegeven aan het christelijk

48 De Commissie stelt in het derde rapport inzake het Unieburgerschap (COM 2001, 506) van
7 september 2001 op p. 7: “Citizenship of the Union […] is thus something ‘superimposed’
on national and in some cases regional or local citizenship to give the effect of multiple levels
[mijn cursivering, GK].”
49 In de jaren zeventig van de vorige eeuw was dan ook een relevante vraag of het überhaupt
mogelijk was om een burgerschap in het leven te roepen naast het staatsburgerschap. Deze
vraag werd ontkennend beantwoord door Raymond in zijn bijdrage ‘Is Multinational
Citizenship Possible?’ A. Raymond, ‘Is Multinational Citizenship Possible?’, Social Re-
search, Vol. 41, no 4, 1974, p. 638-656. Zie voor relevante vraagpunten ten aanzien van het
Unieburgerschap en de correlatie tussen burgerschap en staat U.K. Preuß, ‘Problems of a
Concept of European Citizenship’, European Law Journal, Vol. 1, no 3, 1995, 267-281; U.K.
Preuß, ‘Two Challenges to European Citizenship’, Political Studies, 1996, XLIV, p. 534-552.
Zie ook: T. Kostakopoulou, ‘Towards a Theory of Constructive Citizenship in Europa’,
Journal of Political Philosophy, Vol. 4, no 4. 1996, p. 337-358; C. Closa, ‘European Union
citizenship and supranational democracy’, in: M. Nentwich, A. Weale (red.), Political Theory
and the European Union. Legitimacy, Constitutional Choice and Citizenship, London:
Routledge 1998, p. 130-140; T. Kostakopoulou, ‘European Union citizenship as a model
of citizenship beyond the nation state. Possibilities and limits’, in: M. Nentwich, A. Weale
(red.), Political Theory and the European Union. Legitimacy, Constitutional Choice and
Citizenship, London: Routledge 1998, p. 120-129.
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burgerschap, dient bij strijdigheid tussen het staatsburgerschap van de lidstaat
met het Unieburgerschap volgens het Hof van Justitie voorrang te worden
gegeven aan het Unieburgerschap.50 Dit hangt samen met de omstandigheid dat
bij strijdigheid tussen nationaal recht en Unierecht, dit laatste voorrang heeft
– althans, volgens het Hof van Justitie.51

De hiervoor uiteengezette onder meer Britse en Deense argumenten weerhielden
de Commissie er niet van om in 1991 een ontwerptekst uit te vaardigen over het
Unieburgerschap.52 In deze ontwerptekst noemt de Commissie een tweetal
principes waarop het Unieburgerschap is gebaseerd. Ten eerste is het Uniebur-
gerschap ‘a component factor in the move to strengthen democratic legitimacy
in the Community, both supplementing and transcending national citizenship’.53

Ten tweede ‘it [het Unieburgerschap] reflects the aims of the Union, involving
as it does an indivisible body of rights and obligations stemming from the
gradual and coherent development of the Union’s political, economic and social
dimension’.54 Daar waar de Commissie stelt dat het motief achter het Uniebur-
gerschap het versterken van de democratische legitimatie van de Gemeenschap
is, werd volgens menigeen een ‘paard van Troje’ binnengehaald doordat de
nadere invulling van het Unieburgerschap afhankelijk werd gemaakt van de
politieke, economische en sociale ontwikkeling van de Unie.55

Het voorstel van de Commissie creëert in art. 1 de status van het Uniebur-
gerschap op een wederkerige basis, gelijk aan het burgerschapsbegrip zoals

50 Over het christelijk burgerschap, zie paragraaf 2.3 (‘Burgerschap en Gods Koninkrijk: de
relatie tussen de burger en zijn aardse rechtsorde volgens de theologisch-christelijke
literatuur’).
51 HvJ EU 9 maart 1978, zaak C-106/77 (Simmenthal), I-630; HvJ EU 17 december 1970,
zaak C-11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), I-1126.
52 Commission of the European Communities, ‘Intergovernmental Conference on Political
Union, Draft Text on Union Citizenship’, Bulletin of the European Communities, Supplement
2/91, p. 85-88. In het verklarende memorandum stelt de Commissie: “In its opinion of
21 October 1990 the Commission endorsed the proposal put forward by the Spanish Prime
Minister, Mr. González, for the introduction of the concept of European citizenship, which
‘would take shape gradually, without encroaching in any way on national citizenship, which it
would supplement rather ran replace’. The object was that this ‘would encourage a feeling of
involvement in European integration.’”
53 Commission of the European Communities, ‘Intergovernmental Conference on Political
Union, Draft Text on Union Citizenship’, Bulletin of the European Communities, Supplement
2/91, p. 87.
54 Idem. De woordkeuze van de Commissie is opvallend, met name het gebruik van de
woorden ‘transcending’ en ‘indivisible body’. Deze woorden, die een zelfstandige betekenis
hebben gekregen in het christelijk-theologisch denken, zijn dusdanig ingeworteld in ons
stelsel dat de Commissie deze gebruikt bij het beschrijven van de principes waarop het
Unieburgerschap is gebaseerd.
55 Magnette 1998, p. 44. Deze formulering heeft om die reden (‘paard van Troje’) het Verdrag
van Maastricht niet gehaald.
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behandeld in Hoofdstuk II.56 De burgers krijgen verschillende rechten en
plichten voorvloeiend uit het Verdrag in andere lidstaten van de Gemeenschap.
De redenering achter deze gedachte is dat burgers die bijdragen aan de Europese
integratie door middel van mobiliteit verschillende rechten die het Unieburger-
schap aan hen toekent kunnen genieten.57 Het voorgaande bevestigt dat ook het
Unieburgerschap is ontstaan als een beloningsinstrument. Dit voorstel van de
Commissie heeft in aangepaste vorm geleid tot de uiteindelijke tekst in het Verdrag
vanMaastricht. Voor de inwerkingtreding van het Verdrag vanMaastricht heeft het
Europees Parlement in 1991 twee relevante resoluties aangenomen aangaande het
burgerschap van de Unie.58 Beide resoluties stipuleren kenmerken van het
Unieburgerschap die sterke verwantschap vertonen met de essentialia van burger-
schap, zoals deze aan de orde zijn gesteld in Hoofdstuk II. Enkele voorbeelden uit
beide resoluties worden hieronder besproken.

In beide resoluties wordt gesteld dat het Unieburgerschap ‘essentieel is voor
de Europese eenwording’ en dat ‘er een nauw verband bestaat tussen de
invoering van het burgerschap en de vorming van de Europese Unie’.59 De
aanname dat de rechtsbetrekking tussen de burger en een rechtsorde de eenwor-

56 Art. X1 lid 2 van het voorstel luidt: “Union citizens shall enjoy the rights conferred by this
Treaty and be subject to the obligations imposed by it, which shall supplement the rights and
obligations attaching to their status as citizens of a Member State.” Een wezenlijk verschil is
dat bij het Unieburgerschap de rechtsbetrekking niet wordt aangegaan met een staat, maar met
de Europese Unie. G. Delanty, ‘Models of citizenship: defining European identity and
citizenship’, Citizenship Studies, Vol. 1. No 3, 1997, p. 285-303; A. Evans, ‘Nationality
law and European integration’, European Law Review, Vol. 16. no 3, 1991, p. 190-215;
E. Meehan, Citizenship and the European Community, London: Sage 1993; U. Preuß,
‘Citizenship and Identity: aspects of a political theory of citizenship’, in R. Bellamy,
V. Bufacchi and D. Castiglione (red.), Democracy and Constitutional Culture in Europe,
London: Lothian Foundation Press, 1995, 107-120; J. Shaw, ‘The many pasts and futures of
citizenship in the European Union’, European Law Review, Vol. 22, 1997, p. 554-572;
T. Kostakopoulou, ‘European citizenship and immigration after Amsterdam: openings,
silences, paradoxes’, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24, no 4, 1998, p. 639-
656. Zoals echter uiteengezet in Hoofdstuk II is het begrip burgerschap niet louter beperkt tot
de staten naar Westfaals model. De polis in de klassieke oudheid, de stadstaten in de
Renaissance, staten naar Westfaals ideaal, maar ook de EU kunnen entiteiten zijn die het
burgerschap toekennen aan de burgers.
57 Magnette 1998, p. 45.
58 Resolutie over het burgerschap van de Unie, PbEG C 183/473, 14 juni 1991; Resolutie over
het staatsburgerschap van de Unie, PbEG C326/205, 21 november 1991. De titels van beide
resoluties illustreren de nogal onhandige vertaling en daarmee het onhandige taalgebruik in
Nederland ten aanzien van het begrip burgerschap. Hoewel in het Engels beide resoluties de
titel ‘Resolution on the Citizenship of the Union’ dragen, is de ene resolutie vertaald met
‘resolutie over het burgerschap van de Unie’ en de andere met ‘resolutie over het staats-
burgerschap van de Unie [mijn cursivering, GK]’. Buijs 1883, p. 33, heeft gelijk wanneer hij
schrijft: “Immers is burgerschap het genus, staatsburgerschap slechts de species.” Dit geldt
ook ten aanzien van het Unieburgerschap – het Unieburgerschap is de species van het genus
burgerschap.
59 Resolutie over het burgerschap van de Unie, PbEG C 183/473, 14 juni 1991, onder A en B.
Resolutie over het staatsburgerschap van de Unie, PbEG C326/205, 21 november 1991 onder A.
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ding van de desbetreffende rechtsorde versterkt, is niet nieuw. Deze gedachte is
reeds voorbij gekomen in Hoofdstuk II. Zo was een van de doelen achter de
invoering van het burgerschap in de klassieke oudheid om eendracht in de polis
te creëren. De burgers van, bijvoorbeeld, Athene werden beloond voor hun
weldaden ten gunste van de polis, omdat dit leidde tot eensgezindheid.60 Ook
gedurende het revolutionaire denken eind achttiende eeuw in Frankrijk werd
burgerschap een sleutelbegrip omdat dit leidde tot liberté, egalité, fraternité. De
verandering in het burgerschapsdenken door de Franse Revolutie – te denken
valt met name aan Constants bijdrage hieraan, zoals beschreven in paragraaf
2.6.1 (‘De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de individuele
vrijheid’) – zorgt ervoor dat de burger vanwege de omstandigheid dat hij
politiek vertegenwoordigd wordt meer tijd heeft voor persoonlijke ontplooiing,
en derhalve vrij is in zijn keuzen. Daarnaast zorgde de status van burgerschap
ervoor dat alle burgers in gelijke gevallen gelijk dienen te worden behandeld.
Tot slot zorgde burgerschap naar Frans revolutionair gedachtegoed voor broe-
derlijkheid, omdat het uitgaat van de principiële gelijkwaardigheid tussen de
burgers van een staat. In het verlengde hiervan stipt de Resolutie van juni 1991
aan dat het burgerschap van de Unie gebaseerd is op solidariteit en het besef deel
uit te maken van een bepaalde gemeenschap. Dit besef te behoren tot een
bepaalde gemeenschap heeft raakvlakken met hetgeen hiervoor is uiteengezet,
namelijk de eenwording van de desbetreffende gemeenschap. Het maakt immers
uit, als het aankomt op de rechten en plichten, of men Spartaan was of niet,
Romeins burger was of niet, en zo ook Europese Unieburger is of niet.
Vermeldenswaardig is tevens de nadruk die in de Resolutie van juni 1991 wordt
gelegd op de ‘noodzaak van volledige erkenning en toepassing van sociale
rechten’.61 Een vergelijkbare opmerking ten aanzien van de burgerschapsnotie
hebben De Mably en Marx gemaakt, zoals blijkt uit Hoofdstuk II. Gelijk aan het
denken over burgerschap is de gedachte van het Europees Parlement dat het
Unieburgerschap niet alleen politieke rechten met zich brengt, maar tevens
emancipatie door middel van het garanderen van sociale rechten.62 Dat de
politieke rechten echter centraal staan, blijkt uit de Resolutie van novem-
ber 1991. Hierin wordt erkend dat de ‘politieke band met de Unie het essentiële

60 Daarnaast is in dit kader vermeldenswaardig dat menigeen de teloorgang van het Romeinse
Rijk wijt aan het niet uitbreiden van het burgerschap ervan naar de burgers van het rijk,
waardoor eendracht binnen het rijk verloren ging. N. Machiavelli, Discorsi. Gedachten over
Staat en Politiek, Ambo: Amsterdam 2007. Ook de Constitutio Antoniniana van 212, zoals
aan bod gekomen in paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het
Keizerrijk: experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’) heeft niet mogen baten.
61 Resolutie over het burgerschap van de Unie, PbEG C 183/473, 14 juni 1991, onder M.
62 Zie ook Resolutie over het staatsburgerschap van de Unie, PbEG C326/206, 21 novem-
ber 1991, onder G: “overwegende voorts dat de Unie zich de waarborging en ontwikkeling
van de rechten van de burger tot hoofddoel dient te stellen en de uitoefening van hun plichten
dient te vergemakkelijken, met name door een einde te maken aan toestanden van zware
armoede die de zelfontplooiing van de burger, niet alleen als individu maar ook in het
maatschappelijke leven en vooral in gezinsverband in de weg staan, […]”.
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element van het staatsburgerschap is en dat de Unie bijgevolg haar legitimiteit
ontleent aan haar burgers’.63 Waar de nadruk derhalve wordt gelegd op de
zelfontplooiing van de Unieburger, wordt tegelijkertijd bevestigd dat ten aanzien
van het Unieburgerschap het ook (of beter, juist) gaat om de politieke
rechtsbetrekking die de Unie expliciet aangaat met haar burger.

Bij bestudering van de definitieve tekst van het Verdrag van Maastricht ten
aanzien van het Unieburgerschap valt op dat het een en ander is veranderd aan
de verschillende voorstellen die zijn gedaan voor de verdragstekst over het
Unieburgerschap. Deel II van het Verdrag krijgt de titel ‘Burgerschap van de
Unie’, bestaande uit zes bepalingen.64 Art. 8 vestigt het Unieburgerschap en
stelt dat ‘burger van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een Lid-Staat
heeft’. Het Unieburgerschap heeft derhalve een derivatief karakter. Enkel het
bezitten van de nationaliteit van een burger kan tot gevolg hebben dat een burger
het Unieburgerschap verkrijgt. Deze eigenschap van het Unieburgerschap is
eigenaardig, omdat, zoals blijkt uit Hoofdstuk II, een van de wezenlijke
elementen van de notie van burgerschap is dat de rechtsorde zelf bepaalt wie
de eigen burgers zijn door middel van het eigen nationaliteitsrecht. In het
onderstaande zal worden verduidelijkt dat, hoewel het aan de lidstaten van de
Unie is om de voorwaarden op te stellen voor de verkrijging dan wel intrekking
van de eigen nationaliteit, de lidstaten daarbij wel het Unierecht hebben in acht
te nemen. Lid 2 van art. 8 stelt dat de Unieburgers de rechten genieten en
onderworpen zijn aan de plichten die voortvloeien uit het Verdrag. Deze
bepaling beklemtoont de wederkerige rechtsbetrekking (met rechten en plichten
over en weer) tussen de Unieburger en de rechtsorde van de Unie. Art. 8A
betreft het vrije reis- en vestigingsrecht van Unieburgers. Art. 8B heeft
betrekking op het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen van de
gemeenteraden en het Europees Parlement in de lidstaat waar de Unieburger
verblijft onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de desbetreffende
staat. Art. 8C betreft het recht van de Unieburger op diplomatieke en consulaire
bescherming van iedere andere lidstaat onder dezelfde voorwaarden als de
onderdanen van die lidstaat. Art. 8D betreft het recht van iedere Unieburger om
een verzoekschrift te richten tot het Europees Parlement en zich te wenden tot de
ombudsman. Tot slot stelt art. 8E dat de Commissie voor 31 december 1993 en
vervolgens om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal Comité verslag uitbrengt over de toepassing van de
bepalingen van Deel II van het Verdrag. Ook wordt daarbij opgemerkt dat
de Commissie in de verslagen rekening houdt met de ontwikkelingen van de

63 De vertaling ‘staatsburgerschap’ is hier nogal ongelukkig en illustreert wederom het
onhandige gebruik van het burgerschapsbegrip in de Nederlandse vertaling van de resolutie.
Met deze term wordt gedoeld op het burgerschapsbegrip van de EU en niet van een staat.
64 Art. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E Verdrag van Maastricht.
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Unie.65 Dit laatste duidt op de omstandigheid dat de Unie, en daarmee ook het
de iure geïntroduceerde Unieburgerschap in het Verdrag van Maastricht, geen
statisch bezit is. De ondertoon luidt dat de ontwikkelingen die zich voordoen in
het recht van de Unie gevolgen kunnen hebben voor de inkleuring van het
burgerschap van de Unie.

Vergeleken met de verschillende voorstellen die zijn gedaan voor de tekst, wordt
de uiteindelijke tekst aangaande het Unieburgerschap door menigeen gezien als
een ‘pragmatische concessie zonder concrete politieke implicaties’.66 Het aantal
rechten (civiele, sociale en culturele) blijft beperkt in het Verdrag van Maas-
tricht, in tegenstelling tot de voorstellen van het Europees Parlement in zijn
resoluties. Van belang is dat de Europese Commissie de bevoegdheid krijgt op
grond van art. 8E ieder drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal Comité verslag uit te brengen over de toepassing van de
bepalingen van Deel II van het Verdrag.

De potentie die het burgerschapsbegrip in de Europese Unie heeft, wordt
relevanter wanneer deze verslagen van de Commissie in combinatie met de
rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot het Unieburgerschap
worden bestudeerd. Mede uit deze bronnen blijkt, zoals zal blijken uit het
navolgende, dat het Unieburgerschap in ontwikkeling is. De dynamiek die het
Unieburgerschap met zich brengt in het Europese integratieproject blijkt aldus
veeleer uit de Commissieverslagen en de rechtspraak van het Hof van Justitie
dan de daadwerkelijke formulering van het Unieburgerschap in Deel II van het
Verdrag.

Op grond van het voorgaande kan in ieder geval worden vastgesteld dat het
Unieburgerschap is ontstaan als instrument om de burgers die gebruik maken
van de voordelen van het integratieproject te belonen met verschillende rechten
die zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap. Daarnaast wordt, niet minder
relevant, het bestaan van de Unie gelegitimeerd aan de hand van dit concept.67

In de volgende paragraaf wordt een blik geworpen op de hiervoor genoemde

65 De tweede alinea van art. 8E luidt: “Op basis van dat verslag en onverminderd de overige
bepalingen van dit Verdrag, kan de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van
het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen bepalingen ter aanvulling van de in
dit deel vastgelegde rechten vaststellen, waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten
overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.”
66 Magnette 1998, p. 49; M. Everson, ‘The Legacy of the Market Citizen’, in: J. Shaw, G.
More (red.), New Legal Dynamics of European Union, Oxford: Oxford University Press
1995; H.U. Jessurun d’Oliveira, ‘Union Citizenship: Pie in the Sky?’, in: A. Rosas, E. Antola
(red.), A Citizens’ Europe: In Search of a New order, London: Sage 1995; P. Lehning,
‘European Citizenship: a mirage?’, in: P. Lehning, A. Weale (red.), Citizenship, Democracy
and Justice in the New Europe, London and New York: Routledge 1997.
67 Dit wordt tevens erkend door de Commissie in haar derde rapport ten aanzien van het
Unieburgerschap. European Commission, Third Report from the Commission on Citizenship
of the Union, COM(2001) 506, 07.09.2001, Brussels.

HOOFDSTUK V

198



Commissieverslagen en de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van
het Unieburgerschap, teneinde te bezien op welke wijze het burgerschapsbegrip
in de Europese Unie wordt gekwalificeerd. De kwalificatie van het Uniebur-
gerschap is noodzakelijk om verderop in dit hoofdstuk te reflecteren op de
rechtsverhouding tussen de rechtsorde van de Unie en de LGO-Unieburger.

5.3 Het Unieburgerschap als species van het genus burgerschap

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat het Unieburgerschap is ontstaan ten
behoeve van de legitimatie van de Unie en de beloning van de burgers van de
lidstaten die door middel van onder andere grensoverschrijdende handelingen
bijdragen aan het Europese integratieproject. Vóór de inwerkingtreding van het
Verdrag van Maastricht was het grootste deel van de rechten reeds verschaft aan
de Unieburger. Onder meer om deze reden werd het Unieburgerschap in zijn
beginjaren gekwalificeerd als een concept waarvan de politieke implicaties van
begin af aan niet duidelijk waren.68 Deze kwalificatie maakt het voor dit
onderzoek des te interessanter te bezien op welke wijze het burgerschapsbegrip
van de Unie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

Om de betekenis van het Unieburgerschap in de LGO te kwalificeren is
vooreerst van belang te achterhalen wat voor rechtsverhouding het Unieburger-
schap in het leven roept tussen de Unieburger en de Unie. In deze paragraaf staat
deze vraag centraal. Ter beantwoording van de vraag zal aandacht worden
besteed aan de rapporten van de Commissie aangaande het Unieburgerschap69

en de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake het Unieburgerschap met de
daarbij behorende conclusies van de A-G. De rechtspraak van het Hof van
Justitie, waarin het Unieburgerschap grotendeels tot ontwikkeling is gekomen, is
aanzienlijk. Gezien de omvang van de jurisprudentie waren keuzes in de
bespreking van de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van het
Unieburgerschap dan ook onvermijdelijk. Er is in deze paragraaf derhalve niet
beoogd alle rechtspraak over het Unieburgerschap te bespreken, maar alleen de
rechtspraak waarin het Hof van Justitie het Unieburgerschapsbegrip als notie
nader inkleurt en stroomlijnt. De focus zal meer liggen op de rechtspraak van het
Hof van Justitie dan de verslagen van de Commissie aangaande het Uniebur-

68 Het Unieburgerschap werd in deze fase door menigeen gekwalificeerd als decoratief en
symbolisch. Magnette 1998, p. 49; Everson 1995; Oliveira 1995; Lehning 1997.
69 Tot dusver zijn acht rapporten verschenen van de Commissie over het Unieburgerschap. In
1993 (COM(93) 72), 1997 (COM(97) 230), 2001 (COM(2001) 506), 2004 (COM(2004)
695), 2008 (COM(2008) 85), 2010 (COM(2010) 602), 2013 (COM(2013) 270) en 2017
(COM(2017)30).
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gerschap, omdat het Unieburgerschap, zoals hiervoor opgemerkt, grotendeels in
de rechtspraak van het Hof van Justitie tot ontwikkeling is gekomen.

5.3.1 De eerste levensjaren van het Unieburgerschap: een kopschuw Hof van
Justitie

Zoals hiervoor uiteengezet bevatte art. 8E Verdrag van Maastricht de verplich-
ting voor de Commissie om voor 31 december 1993 verslag uit te brengen over
de toepassing van de bepalingen van Deel II van het Verdrag, de bepalingen
aangaande het Unieburgerschap. Het eerste rapport van de Commissie over het
Unieburgerschap verscheen op 21 december 1993.70 Dit eerste rapport had
betrekking op een kort tijdsbestek, aangezien het Verdrag van Maastricht in
werking was getreden op 1 november 1993.71 De Commissie grijpt de rechts-
grondslag in het Verdrag aan om het Europees Parlement, de Raad en het
Economisch en Sociaal Comité deelgenoot te maken van haar eerste bevindin-
gen over het burgerschapsbegrip in de Unie en de nieuwe bepalingen in het
Verdrag.72 Na de weergave van enkele historische mijlpalen in de totstandko-
ming van het Unieburgerschap, brengt de Commissie naar voren dat de
toegevoegde bepalingen 8 tot en met 8E onderstrepen dat het Verdrag van
Rome tot de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap niet louter
van economische aard zijn.73 De Commissie stelt dat voor de eerste keer in het
Europese integratieproject, het Verdrag van Maastricht een ‘directe politieke
band’ in het leven heeft geroepen tussen de burgers van de lidstaten en de

70 Commission of the European Communities, Report from the Commission on the Citizen-
ship of the Union, COM(93) 702, Brussels, 21 December 1993.
71 Het rapport miskent niet dat het tijdsbestek nogal kort is. Om die reden wordt in het rapport
aangegeven dat voor het einde van het jaar 1994 een nieuw rapport zal verschijnen over de
periode van grosso modo een jaar. De Commissie vervolgt: “By then the Commission would
hope to have a reasonably clear picture of the state of implementation of these provisions [i.e.
art. 8 tot en met 8E Verdrag, GK] and to be able to assess the need for the adoption of
additional measures pursuant to the second paragraph of Article 8E.” Het tweede rapport is
echter niet verschenen voor het einde van 1994, maar op 27 mei 1997. Commission of the
European Communities, Second Report from the Commission on the Citizenship of the Union,
COM(97) 230, Brussels, 27 May 1997.
72 Commission of the European Communities, Report from the Commission on the Citizen-
ship of the Union, COM(93) 702, Brussels, 21 December 1993. In dit kader wordt door de
Commissie gesteld dat het belang van het concept van het Unieburgerschap en de nieuwe
bepalingen niet genoeg kan worden benadrukt. Om deze reden zijn de bepalingen aangaande
het Unieburgerschap geplaatst in Deel II van het Verdrag, dat wil zeggen voordat de vier
vrijheden van de Unie ter sprake komen. Dit in tegenstelling tot de hierboven aangehaalde
auteurs, die het Unieburgerschap en de bepalingen in Deel II van het Verdrag louter
kwalificeerden als een compromis zonder politieke implicaties.
73 Men lette op het wegvallen van het bijvoegelijk naawoord ‘economische’ in de naamgeving
van de Gemeenschap. De ‘Europese Economische Gemeenschap’ werd gewijzigd in de
‘Europese Gemeenschap’. COM(93) 72, p. 2.
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Europese Unie die voorheen afwezig was in de Gemeenschap.74 Het doel van
het creëren van deze band is volgens de Commissie het bevorderen van een
gevoel van Europese identiteit met de Unie. Twee opmerkingen zijn in dit
verband op hun plaats. In de eerste plaats is op te merken dat reeds voor de
inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht een band aanwezig was tussen
de burger van de lidstaat enerzijds en de Unie anderzijds die politiek was te
noemen.75 Zoals hierboven is geschetst bestaat het Europees Parlement sinds
1979 uit direct gekozen vertegenwoordigers van de lidstaten van de Unie. In de
tweede plaats is het kwestieus in hoeverre er sprake kan zijn van een directe
band tussen de Unieburger en de Unie, aangezien een burger slechts het
Unieburgerschap toekomt indien deze burger de nationaliteit bezit van een
van de lidstaten.76 Er bestaat immers geen Europees Unienationaliteitsrecht,
hoewel daartoe wel voorstellen zijn gedaan.77 Onbetwist is overigens dat deze
indirecte wijze van verkrijging van het Unieburgerschap niet in de weg staat aan
de directe werking en effectiviteit van het Unierecht ten aanzien van het
Unieburgerschap.78

74 COM(93) 72, 1993, p. 2.
75 E.D.H. Olsen, ‘The origins of European citizenship in the first two decades of European
integration’, Journal of European Public Policy, 15:1, January 2008, p. 40-57.
76 T. Kostakopoulou 1998b, p. 640. C. Closa, ‘The Concept of Citizenship in the Treaty on
European Union’, Common Market Law Review 29, 1992, p. 1160. Dat het Unierecht echter
relevant kan zijn bij de toekenning dan wel het verlies van de nationaliteit van de lidstaat
blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie. HvJ EU 7 juli 1992, zaak C-369/90
(Micheletti), Jur. I-4258; HvJ EU 2 maart 2010, zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467. Zie
daarover: V. Bex-Reimert, G. Karapetian, M. de Mik, ‘De Unierechtelijke evenredigheids-
toets bij het verlies van het Nederlanderschap. Drie gevallen nader toegelicht’, Tijdschrift
voor Europees recht, afl. 3, 2018. Een vergelijkbare redenering als in Micheletti wordt door
het Hof van Justitie gehanteerd in de zaak Elsen. Het Hof van Justitie stelt aldaar: “dat de
lidstaten weliswaar nog steeds bevoegd blijven om hun stelsels van sociale zekerheid in te
richten, doch dat zij niettemin bij de uitoefening van deze bevoegdheid het gemeenschaps-
recht moeten eerbiedigen, in het bijzonder de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer
van werknemers […] of ook die betreffende de vrijheid van elke burger van de Unie om te
reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten”. HvJ EU 23 november 2000, zaak
C-135/99 (Elsen), Jur. I-10423, r.o.33. Relevante kanttekening in dit kader is wel dat het de
Unie is die de rechten toekent aan het Unieburgerschap. Vanuit dit perspectief kan de
rechtsverhouding als een directe worden gekwalificeerd.
77 Zie bijvoorbeeld: G.R. de Groot, Towards a European Nationality Law – Vers un droit
européen de nationalité (inaugural lecture Universiteit Maastricht), 13 November 2003; R.
Hansen, P. Weil, Towards a European Nationality. Citizenship, Immigration and Nationality
Law in the EU, Palgrave Macmillan UK 2001; S. Carrera Nuñez, G.R. de Groot (red.),
European Citizenship at the Crossroads. The Role of the European Union on Loss and
Acquisition of Nationality, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2015; L. Orgad, J. Lepoutre
(red.), ‘Should EU Citizenship Be Disentangled from Member State Nationality?’, in EUI
Working Papers (RSCAS), no 24, 2019.
78 Closa 1992, p. 1160.
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De bepaling in het Verdrag die het Unieburgerschap toekent aan eenieder die de
nationaliteit bezit van een van de lidstaten van de Unie, dient volgens de
Commissie te worden gelezen in het licht van de Verklaring van de Intergou-
vernementele Conferentie betreffende de nationaliteit van een Lid-Staat.79 Deze
declaratie, die gehecht is aan het Verdrag van Maastricht, maakt het mogelijk
voor de lidstaten om door middel van een verklaring aan te geven welke
personen voor doeleinden van de Unie dienen te worden aangemerkt als hun
burgers.80 Ook erkent de Commissie, in overeenstemming met de tekst in het
Verdrag (art. 8E), dat de bepalingen in Deel II niet een statisch, maar juist een
dynamisch karakter hebben.81 De Commissie besteedt in het rapport vervolgens
aandacht aan de bepalingen van Deel II van het Verdrag, met daarin de rechten
die zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap.82

Het tweede rapport van de Commissie over het Unieburgerschap verschijnt op
27 mei 1997.83 Het rapport vangt aan met de constatering dat het burgerschap
van de Unie is bedoeld ‘om het Europese integratieproces relevanter te maken
voor de individuele burger door zijn betrokkenheid te vergroten, de bescherming
van zijn rechten te verbeteren en het idee van Europese identiteit te bevorde-
ren’.84 Anders dan in het eerste rapport, waar een chronologische bespreking
plaatsvindt van de rechten die zijn vervat in Deel II van het Verdrag, wordt in het
tweede rapport een onderscheid gemaakt in de aard van de verschillende
rechten. In beginsel zijn, zo stelt de Commissie, de rechten gekoppeld aan het
Unieburgerschap niet inroepbaar in louter nationale situaties met een zuiver

79 Commission of the European Communities, Report from the Commission on the Citizen-
ship of the Union, COM(93) 702, Brussels, 21 December 1993, p. 2.
80 Dit verwijst naar de mogelijkheid waarvan het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland gebruik hebben/hadden gemaakt. Voor het Verenigd Koninkrijk, zie PbEG C 23
van het jaar 1983. Voor de Bondsrepubliek Duitsland is de verklaring gehecht aan het Verdrag
van Rome. Zie Commission of the European Communities, Report from the Commission on
the Citizenship of the Union, COM(93) 702, Brussels, 21 December 1993, p. 3. Zie hierover
nader paragraaf 5.4.2 (‘Lidstaatburgers die voor Uniedoeleinden Unieburgers zijn: het geval
LGO’). Zie voor de Franse Republiek paragraaf 6.4 (‘Het Unieburgerschap in de Franse
LGO’) en voor het Koninkrijk der Nederlanden paragraaf 7.5 (‘Het Unieburgerschap in de
LGO van het Koninkrijk’).
81 Commission of the European Communities, Report from the Commission on the Citizen-
ship of the Union, COM(93) 702, Brussels, 21 December 1993, p. 2.
82 Commission of the European Communities, Report from the Commission on the Citizen-
ship of the Union, COM(93) 702, Brussels, 21 December 1993, p. 2 e.v. Aandacht wordt
besteed aan het recht om vrij te reizen, het verblijfsrecht, het kiesrecht bij gemeente-
raadsverkiezingen, het kiesrecht bij de Europese verkiezingen in andere lidstaten dan waarvan
de burger de nationaliteit heeft, het recht op diplomatieke en consulaire bescherming, het
petitierecht en tot slot de toegang tot de Ombudsman.
83 Commission of the European Communities, Second Report from the Commission on the
Citizenship of the Union, COM(97) 230, Brussels, 27 May 1997.
84 Commission of the European Communities, Second Report from the Commission on the
Citizenship of the Union, COM(97) 230, Brussels, 27 May 1997, p. 6.
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intern karakter.85 Zo kan het kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van
andere lidstaten slechts worden ingeroepen indien er sprake is van een
grensoverschrijdend element. De Commissie vervolgt: “terwijl andere, zoals
de toegang tot de Ombudsman of het indienen van een verzoekschrift bij het
Europees Parlement, zich uitstrekken tot alle natuurlijke en rechtspersonen die
in een Lid-Staat verblijven en aldaar hun statutaire zetel hebben”.86 Relevant
aan deze passage is dat de Commissie een onderscheid maakt tussen de aard van
de verschillende rechten die gekoppeld zijn aan het Unieburgerschap. De
Commissie maakt in ieder geval duidelijk dat er ook rechten zijn die voort-
vloeien uit het Unieburgerschap die kunnen worden ingeroepen in een zuiver
intern geval, waarbij een grensoverschrijdend element ontbreekt. De voorbeel-
den die de Commissie aanhaalt zijn de volgende. Om gebruik te willen maken
van het kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van andere lidstaten is
noodzakelijk dat de Unieburger zich bevindt in de andere lidstaat, omdat
voldaan dient te worden aan het vereiste van het grensoverschrijdend element.
Ten aanzien van het verzoekschrift bij het Europees Parlement en de toegang tot
de Ombudsman waarbij door Unieburgers wanbeheer door Unie-instellingen of
-organen (het Hof van Justitie van de EU uitgezonderd) is geconstateerd, wordt
dit vereiste van grensoverschrijdend element losgelaten.87 Een bijzonder geval
biedt, zoals aan de orde is gesteld in Hoofdstuk IV, het geval Eman en Sevinger
ten aanzien van het kiesrecht van Nederlandse overzeese burgers (in casu
Aruba) voor het Europees Parlement. Kwestieus was in de zaak Eman en
Sevinger dan ook of er wel of niet sprake was van een intern Koninkrijks-
geval.88 Daarover volgt meer in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, alwaar de
rechtsverhouding tussen de Unieburger overzee en de Unie ter sprake komt.

In het tweede rapport wordt verder gesteld dat de bekendheid en (daarmee) het
gebruik van de Unieburgerschapsrechten moeten worden verbeterd.89 Anders

85 Idem, p. 6.
86 Idem, p. 6.
87 A-G Sharpston stelt in haar conclusie bij de uitspraak Ruiz Zambrano dat er burgerschaps-
zaken bekend zijn waarbij de factor van een daadwerkelijke grensverplaatsing niet waar-
neembaar is. Zij besteedt in dit kader aandacht aan de zaken inzake Garcia Avello, Zhu en
Chen en Rottmann. Deze uitspraken komen in het navolgende ter sprake. Conclusie A-G
Sharpston 30 september 2010, zaak C-34/09 (Ruiz Zambrano), punt 77-78.
88 Zie daarover uitgebreider: G. Karapetian, ‘De genesis van de Europese burger overzee.
Over het personenverkeer van Nederlanders binnen het Koninkrijk’, TvCR 2016 (2).
89 Commission of the European Communities, Second Report from the Commission on the
Citizenship of the Union, COM(97) 230, Brussels, 27 May 1997, p. 18. Kostakopoulou stelt
in dit kader: “the rather limited material scope of European citizenship, coupled with the fact
that it means very little to the vast majority of Europe’s citizens who for whatever reason
cannot or do not want to cross borders, makes it a status inferior to that of national
citizenship”. T. Kostakopoulou, ‘European citizenship and immigration after Amsterdam:
openings, silences, paradoxes’, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24, no 4, 1998,
p. 640.
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zal volgens de Commissie het Unieburgerschap door de Unieburgers worden
ervaren als een ‘vaag en ongrijpbaar begrip dat in de praktijk weinig betekent’.90

Teneinde dit doel te bereiken dienen de Commissie en de lidstaten er zorg voor
te dragen dat het volgende wordt gedaan: ten eerste moet worden gestreefd naar
een algemene bekendheid van Unieburgerschapsrechten bij de burger, waardoor
zij gemakkelijk toegang kunnen hebben tot betrouwbare informatie hierover,91

en ten tweede dienen de door de lidstaten overeengekomen regels en procedures
in de praktijk te worden toegepast, opdat de Unieburgers de rechten kunnen
genieten waar zij aanspraak op maken.92 Deze twee te bewandelen paden
worden nader ingevuld.93

In de eerste jaren tussen de inwerkingtreding van het Unieburgerschap en het
verschijnen van de twee rapporten komt het Unieburgerschap impliciet en soms
expliciet ter sprake in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Een voorbeeld
vormt het geval van Boukhalfa.94 Mevrouw Boukhalfa, van Belgische nationa-
liteit, is werkzaam bij de Duitse ambassade te Algiers, Algerije. De prejudiciële
vraag die door het Duitse Bundesarbeitsgericht wordt gesteld aan het Hof van
Justitie luidt of een burger van een lidstaat die op het grondgebied van een derde
land bij de ambassade van een andere lidstaat werkzaam is, aanspraak kan
maken op toepassing van de gemeenschapsbepalingen inzake het verbod van
discriminatie95 op grond van nationaliteit. Hoewel het Hof van Justitie deze
vraag bevestigend beantwoordt, gaat het rechtscollege merkwaardigerwijs in het
geheel niet in op het Unieburgerschap.96 Merkwaardigerwijs, omdat het
– inmiddels in werking getreden – Unieburgerschap de grondslag vormt voor
het discriminatieverbod op grond van nationaliteit. A-G Léger besteedt aan het

90 Commission of the European Communities, Second Report from the Commission on the
Citizenship of the Union, COM(97) 230, Brussels, 27 May 1997, p. 18.
91 In dit kader is vermeldenswaardig dat ook ten aanzien van het christelijk burgerschap zoals
ontwikkeld door Augustinus een streefpunt was om de notie van het christelijk burgerschap
bekend(er) te maken onder de christenburgers.
92 Idem, p. 18.
93 Idem, p. 18 e.v. Ten aanzien van het streven om meer bekendheid te creëren rondom de
Unieburgerschapsrechten wordt bijvoorbeeld verwezen naar het initiatief van 26 novem-
ber 1996 om voorlichting te verschaffen aan burgers over de rechten en mogelijkheden die zij
beschikken naar Unierecht. Over het tweede punt, de tenuitvoerlegging van de rechten, wordt
geconstateerd dat de primaire verantwoordelijkheid van de uitvoering van de Unieburger-
schapsrechten op de schouders van de lidstaten ligt. De lidstaten wordt derhalve op het hart
gedrukt om de verleende Unieburgerschapsrechten op een grondige wijze toepassing te laten
vinden in de praktijk.
94 HvJ EU 30 april 1996, zaak C-214/94 (Boukhalfa), Jur. I-2273.
95 In de zaak wordt het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit bedoeld vervat in
art. 48 lid 2 Verdrag (oud) en art. 7 lid 1 en 4 Verordening 1612/68.
96 HvJ EU 30 april 1996, zaak C-214/94 (Boukhalfa), I-2273, r.o. 22. Het verbod van
discriminatie op grond van nationaliteit zoals bedoeld in art. 48 lid 2 Verdrag (oud) en art. 7
lid 1 en 4 Verordening 1612/68 is van toepassing ‘op een onderdaan van een Lid-Staat die
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einde van zijn conclusie voor de uitspraak inzake Boukhalfa, bij wijze van een
‘post scriptum’, aandacht aan de notie van het Unieburgerschap. Hij stelt:

“Tot slot nog een laatste opmerking. Het Hof heeft zich nog niet kunnen
uitspreken over het ‘nieuwe’ begrip Europees burgerschap, dat in het Verdrag
betreffende de Europese Unie is ingevoegd. De erkenning van een dergelijk
in de artikelen 8 tot en met 8E EG-Verdrag verankerd burgerschap heeft een
sterk symbolische waarde en is vermoedelijk een van de in het oog
springende onderdelen van de Europese constructie die de meeste aandacht
in de publieke opinie heeft gekregen. Weliswaar omvat dit begrip aspecten
die reeds grotendeels zijn verwezenlijkt door de evolutie van het gemeen-
schapsrecht, en vormt het in dat opzicht een consolidatie van het acquis
communautaire, doch het Hof dient dit begrip zijn volle betekenis te
verlenen. Welnu, indien alle aan dit begrip verbonden consequenties worden
getrokken moeten alle burgers van de Unie, ongeacht hun nationaliteit,
precies dezelfde rechten en plichten hebben. In het uiterste geval zou een
dergelijk begrip een volledige gelijksteling van de burgers van de Unie,
ongeacht hun nationaliteit, mogelijk moeten maken. Deze gelijkstelling zou
op dezelfde wijze moeten werken als tussen de onderdanen van een zelfde
staat.”97

Dit citaat van Léger komt dicht in de buurt van het hiervoor aan bod gekomen
plan van Picard ter invoering van intercitoyenneté. Ook ten aanzien van dit
voorstel betoogde Picard dat dit op den duur zou moeten leiden tot absolute
gelijkheid tussen de burgers van de staten die een pacte d’intercitoyenneté
hebben getekend. A-G Léger stelt enerzijds dat het burgerschapsbegrip in de
Unie een sterk symbolische waarde heeft en anderzijds dat het aan het Hof van
Justitie is om nadere invulling te geven aan dit begrip. Uit de uitspraken Stöber
en Pereira98 en Uecker en Jacquet99 kan worden afgeleid dat het Hof van
Justitie geen majeure aspecten toevoegt aan het Unieburgerschapsbegrip in de
eerste jaren na de invoering hiervan. Zo wordt bijvoorbeeld in Uecker en
Jacquet overwogen dat ‘het burgerschap van de Unie […] niet tot doel heeft de
materiële werkingssfeer van het Verdrag uit te breiden tot interne situaties die
geen enkel aanknoping met het gemeenschapsrecht hebben’.100 Dit is een

permanent in een derde land verblijft, door een andere Lid-Staat bij zijn ambassade in dat
derde land wordt tewerkgesteld, en wiens arbeidsovereenkomst ter plaatse is gesloten en
aldaar duurzaam wordt uitgevoetd en wel voor alle aspecten van de arbeidsverhouding die
worden beheerst door de wetgeving van de Lid-Staat waarbij hij in dienst is’.
97 Conclusie A-G Léger 14 november 1995, zaak C-214/94 (Boukhalfa), I-2255, punt 63.
98 HvJ EU 30 januari 1997, gevoegde zaken C-4/95 en C-5/95 (Stöber en Pereira), Jur. I-531.
Hoewel het Hof van Justitie in het arrest het Unieburgerschap niet aanhaalt, stelt A-G La
Pergola onder verwijzing naar de hiervoor aangehaalde conclusie van A-G Léger bij
Boukhalfa dat het einddoel van het Unieburgerschap ‘een grotere assimilatie tussen de
burgers van de Unie’ is.
99 HvJ EU 5 juni 1997, gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96 (Uecker en Jacquet), Jur. I-3182.
100 HvJ EU 5 juni 1997, gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96 (Uecker en Jacquet), Jur. I-3182,
r.o. 23.
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welbekend uitgangspunt in het Unierecht: gevallen dienen, om binnen de
materiële werkingssfeer van de Verdragen te vallen, een aanknopingspunt te
hebben met het Unierecht. Deze uitspraken illustreren dat het Hof van Justitie
aanvankelijk gereserveerd is ten opzichte van het institutioneel vormgeven van
het begrip Unieburgerschap. Het Unieburgerschap wordt, al dan niet expliciet,
gebruikt door het Hof van Justitie als secundaire bron voor het bevestigen van
enkele van zijn oordelen. 101 In het jaar 1998 komt daar verandering in, wanneer
het Hof van Justitie uitspraak doet in de zaak Martínez Sala.102

De uitspraak in Martínez Sala heeft betrekking op de weigering van de Freistaat
Bayern om aan Martínez Sala, een Spaanse die sinds 1968 in Duitsland woont,
ouderschapsuitkering (Erziehungsgeld) te betalen.103 Zij is, hoewel zij legaal
verblijft in Duitsland, niet in het bezit van een verblijfstitel. De vraag doet zich
voor of Martínez Sala in Duitsland onder dezelfde voorwaarden als een Duitse
onderdaan ouderschapsuitkering dient te ontvangen.104 Teneinde deze vraag te
beantwoorden, dient allereerst te worden onderzocht of dit geval onder het
Unierecht valt. De Duitse regering beantwoordt deze vraag ontkennend door te
stellen dat het Verdrag, in het bijzonder art. 8A,105 niet van toepassing is in het
geval van Martínez Sala, omdat zij niet in het bezit was van een verblijfstitel.
Martínez Sala was echter, zoals hierboven opgemerkt en beaamd door de Duitse
regering, wel toegestaan in Duitsland te verblijven. Het beschikken over een
verblijfstitel werd niet geëist van Duitse onderdanen die een aanvraag om een
ouderschapsuitkering indienden.106 Het Hof van Justitie stelt dat, indien een
onderdaan van een lidstaat legaal verblijft op het grondgebied van een andere
lidstaat, het gegeven geval binnen de personele werkingssfeer van de bepalingen
van het Verdrag inzake het Unieburgerschap valt.107 Martínez Sala kon volgens
het Hof van Justitie rechtens aanspraak maken op art. 8A van het Verdrag.

101 D. Kostakopoulou, ‘The evolution of European Union Citizenship’, European Political
Science, Vol. 7, no 3, 2008, p. 288.
102 HvJ EU 12 mei 1998, zaak C-85/96 (Martínez Sala), Jur. I-2708.
103 Idem, r.o. 2.
104 Conclusie A-G HvJ EU 1 juli 1997, zaak C-85/96 (Martínez Sala), I-2694.
105 Deze bepaling heeft, zoals hiervoor opgemerkt, betrekking op het vrije reis- en vesti-
gingsrecht van iedere Unieburger op het grondgebied van de lidstaten, onder voorbehoud van
de beperkingen en voorwaarden die het Verdrag en secundair recht hieraan stelt.
106 HvJ EU 12 mei 1998, zaak C-85/96 (Martínez Sala), I-2708, r.o. 54.
107 Idem, r.o. 61. De terminologie die het Hof van Justitie in zijn rechtspraak hanteert, in het
bijzonder het gebruik van het woord ‘onderdaan’, is opvallend te noemen. Het Hof van
Justitie gebruikt dit woord ter aanduiding van de burger van de lidstaat. Het is bij de
kwalificatie van de Unieburger dat het Hof van Justitie het woord ‘burger’ bezigt. Het Hof
van Justitie is consistent hierin: personen die de nationaliteit hebben van een Unielidstaat zijn
‘onderdaan’ van de lidstaat, terwijl diezelfde personen in de rechtsorde van de Unie ‘burger’
van de Unie zijn. Uit Hoofdstuk II blijkt dat verschillende auteurs met deze termen bedoelen
dat de onderdaan, anders dan een burger, een individu is dat zich houdt aan het recht, terwijl
hij niet in decisieve zin betrokken is bij de totstandkoming van bindende regelgeving. Deze
door het Hof van Justitie gehanteerde terminologie is in lijn met ’s Hofs standpunt dat de
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Louter het rechtmatige verblijf van Martínez Sala op het grondgebied van een
andere lidstaat was derhalve voldoende om haar binnen de ratio personae van
het Unieburgerschap te brengen.108 In de conclusie bij het arrest stelt A-G La
Pergola dat niet valt te ontkennen dat het Unieburgerschap in tweeërlei
opzichten gevolgen heeft voor de toepassingssfeer van de Verdragen. 109 Ten
eerste brengt het Unieburgerschap volgens de A-G met zich dat het onder-
scheidscriterium van nationaliteit niet langer van betekenis is voor de burger van
de lidstaat, omdat hem de status en ‘subjectieve hoedanigheid’ van Unieburger
is toegekend.110 Ten tweede, zo wordt gesteld, ‘verbindt artikel 8A van het
Verdrag aan de subjectieve hoedanigheid van burger van de Unie het recht zich
in elke lidstaat te bewegen en aldaar te verblijven’.111 Gesteld kan worden op
grond van het voorgaande dat het Unieburgerschap in de zaak Martínez Sala
door het Hof van Justitie voor het eerst zelfstandige betekenis wordt toegekend.
In deze zaak wordt het nodige belang gehecht aan de omstandigheid dat
Martínez Sala Unieburger is, met als gevolg dat zij onder de personele
werkingssfeer van het Unierecht valt.112 Het was dus gedurende deze jaren

hoedanigheid van Unieburger de primaire hoedanigheid is van de Unieburger. Vanuit het
perspectief van enkele in Hoofdstuk II behandelde auteurs wekt deze terminologie de indruk
dat in de gedachtegang van het Hof van Justitie burgers van de lidstaten in een minder
decisieve zin tot de lidstaat staan dan tot de EU.
108 Het Hof van Justitie stelt in r.o. 62: “Artikel 8, lid 2, van het Verdrag verbindt aan de status
van burger van de Unie de in het Verdrag neergelegde rechten en plichten, waaronder het in
artikel 6 van het Verdrag neergelegde recht om binnen de materiële werkingssfeer van het
Verdrag niet te worden gediscrimineerd op grond van nationaliteit.” In r.o. 57 was het Hof van
Justitie om onduidelijke redenen tot het oordeel gekomen (met verwijzing naar de antwoorden
op de eerste drie prejudiciële vragen) dat dit geval ‘ontegenzeggelijk binnen de werkingssfeer
van het gemeenschapsrecht valt’. Zie ook: conclusie A-G Geelhoed, HvJ EU 5 juli 2001, zaak
C-413/99, punt 51. Zie voor een kritische bespreking: Christian Tomaschat, ‘Radical Equality
under Article 12 of the EC Treaty? The Case of Martínez Sala’, Common Market Law Review
2000, p. 449.
109 A-G La Pergola HvJ EU 1 juli 1997, zaak C-85/96 (Martínez Sala), I-2694. De A-G stelt
tevens dat het Unieburgerschap de fundamentele rechtspositie is die de rechtsorde van de
Unie garandeert aan de burgers van de lidstaten, zie Jur. I-2703. A-G La Pergola loopt in dit
opzicht vooruit op ’s Hofs uitspraak in Grzelczyk, waarin het Hof van Justitie stelt dat de
hoedanigheid van Unieburger de primaire hoedanigheid is van de onderdanen van de
lidstaten. HvJ EU 20 september 2001, zaak C-184/99 (Grzelczyk), Jur. I-6229.
110 Conclusie A-G HvJ EU 1 juli 1997, zaak C-85/96 (Martínez Sala), I-2704.
111 Conclusie A-G HvJ EU 1 juli 1997, zaak C-85/96 (Martínez Sala), I-2704.
112 Zie ook: S. O’Leary, ‘Putting flesh on the bones of European Union Citizenship’,
European Law Review 24, 1999, p. 68-79. Hoewel het Hof van Justitie in de uitspraak
Bickel en Franz niet expliciet ingaat op het burgerschapsbegrip van de Unie, staat ook hier het
discriminatieverbod op grond van nationaliteit in de weg aan een nationale wettelijke regeling
‘die burgers die een bepaalde andere taal dan de hoofdtaal van de betrokken lidstaat spreken
en op het grondgebied van een bepaalde gemeenschap wonen, het recht toekent te verzoeken
om behandeling van de strafzaak in hun taal, wanneer dit recht wordt onthouden aan
onderdanen van andere lidstaten die dezelfde taal spreken en op dat grondgebied reizen en
verblijven’. HvJ EU 24 november 1998, zaak C-274/96 (Bickel en Franz), I-7660. In de
conclusie bij deze uitspraak schrijft A-G Jacobs: “Het begrip ‘burgerschap van de Unie’
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dat in ’s Hofs rechtspraak de eerste stappen worden gezet om het Unieburger-
schapsbegrip te institutionaliseren.

Gedurende dezelfde jaren werd het Verdrag van Amsterdam ondertekend
(oktober 1997) en in werking gesteld (mei 1999). Tijdens de intergouvernemen-
tele conferentie ter voorbereiding van de tekst van het Verdrag van Amsterdam
werden verschillende overwegingen gegeven door meerdere delegaties van
lidstaten over Deel II van het Verdrag. Deze waren:

“(a) any rights to be added to those at present contained in Part Two of the
TEC should clearly be appropriate for consideration in the context of Union
citizenship. Fundamental rights being of universal application should apply to
all persons within the territory of the Union and should not be linked to
citizenship of the Union;
(b) no direct effect should derive from the inclusion of new rights in the
Treaty;
(c) the economic and financial consequences that could ensue in practice
from the implementation of any additional rights would need to be carefully
assessed.”113

Deze gereserveerde houding van de lidstaten om nadere invulling te geven aan
het Unieburgerschap, zorgde ervoor dat in het Verdrag van Amsterdam een
belangrijke wijziging werd doorgevoerd in de relatie tussen het Unieburgerschap
en het staatsburgerschap.114 De wijziging luidde dat aan art. 8 lid 1 een derde
volzin werd toegevoegd, luidend: “Het burgerschap van de Unie vult het
nationale burgerschap aan doch komt niet in de plaats daarvan.” Deze volzin
brengt de hiervoor geschetste terughoudendheid van de lidstaten tot uitdrukking
om, in dit geval door middel van regelgeving, nadere invulling te geven aan het
begrip Unieburgerschap.115 Bovendien komt hieruit naar voren dat het Unie-
burgerschap louter een aanvullend karakter heeft. Deze wijziging ondermijnde
derhalve expressis verbis de zelfstandige betekenis van het Unieburgerschap. In
de latere rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals zal blijken in het

impliceert een gemeenschap van rechten en plichten die de burgers van de Unie verenigt door
een gemeenschappelijke band die de nationaliteit van de lidstaat overstijgt. De invoering van
dit begrip was grotendeels ingegeven door het streven om de Unie dichter bij haar burgers te
brengen en uitdrukking te geven aan de aard van de Unie, die meer is dan een zuiver
economische unie.” Conclusie A-G F.G. Jacobs 19 maart 1998, zaak C-274/96 (Bickel en
Franz), Jur. I-7645. Cf. conclusie A-G Léger 14 november 1995, zaak C-214/94 (Boukhalfa),
Jur. I-2255, punt 63, waarin wordt gesteld dat burgerschap een uniformerende en legitime-
rende werking heeft.
113 Conference of the Representatives of the Governments of the Member States, Secretariat,
Presidency Introductory Note on Citizenship, 26 July 1996, Brussels, CONF/3878/96
LIMITE, p. 2.
114 Zie Magnette 1998. Voor de drie wijzigingen die werden toegevoegd aan Deel II van het
Verdrag door het Verdrag van Amsterdam, zie PbEG 10 november 1997, C 340/27.
115 Zie ook Kostakopoulou 1998b, p. 640, waarin wordt gesteld: “[…] the Amsterdam Treaty
has not added anything of substance to Union citizenship. Nor has it extended the personal
scope of Union citizenship to include long-term resident third country nationals.”
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navolgende, treedt de autonomie en zelfstandigheid van het Unieburgerschap
echter op de voorgrond.

Ook in het Verdrag van Amsterdam behoudt het Unieburgerschap zijn deriva-
tieve karakter. Het Unieburgerschap komt immers toe aan eenieder die de
nationaliteit bezit van een van de lidstaten. In het derde rapport116 van de
Commissie ten aanzien van het Unieburgerschap worden enkele punten verdui-
delijkt met betrekking tot de wijze van verkrijging en verlies van het Uniebur-
gerschap.117 De Commissie benadrukt in dit kader dat het aan de lidstaten is om
in het eigen nationaliteitsrecht de wijze van verkrijging en verlies van de eigen
nationaliteit te bepalen.118 Het is namelijk enkel door middel van de verkrijging
van de nationaliteit van de lidstaat dat het Unieburgerschap kan worden
verkregen.119 Deze overweging van de Commissie is te volgen, indachtig het
feit dat de lidstaat in beginsel essentieel is bij de daadwerkelijke realisatie van de
rechten die zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap.120

116 European Commission, Third Report from the Commission on the Citizenship of the
Union, COM(2001) 506, 07.09.2001, Brussels.
117 Ibid.
118 Idem, p. 7: “It is for each Member State to lay down the conditions for acquiring and
losing the nationality of that state. Declaration no 2 annexed to the Treaty of Maastricht
(which instituted citizenship of the Union) clearly states that whenever in the Treaty
establishing the European Community reference is made to nationals of the Member States,
the question whether an individual possesses the nationality of a Member State is to be settled
solely by reference to the national law of the Member State concerned; […].”
119 Ibid, p. 7. Met een verwijzing naar De Condorcet maakt de Commissie de lezer deelgenoot
van haar gedachten over de definitie van het burgerschapsbegrip: “The term ‘citizenship’ is
difficult to define, particularly when it is used almost as a synonym for words like
‘nationality’ or even ‘identiy’. While one might share Condorcet’s view that ‘we are not
born citizens but become citizens through education’, the EC Treaty defines citizenship of the
Union more prosaically: every person having the nationality of a member state shall be a
citizen of the Union. Citizenship of the Union, as commentators have pointed out, is thus
something ‘superimposed’ on national and in some cases regional or local citizenship to give
the effect of multiple levels.”
120 Een voorbeeld voldoet. Voor het kiesrecht voor het Europees Parlement heeft de Unie het
organisatieapparaat van de lidstaat nodig om deze verkiezingen uit te schrijven en daadwer-
kelijk te houden. Vermeldenswaardig in dit derde rapport is voorts de volgende overweging
van de Commissie: “When considering the scope of citizenship of the Union, attempts to
draw parallels with national citizensihp should be avoided. Because of its origins and the
rights and duties associated with it, citizenship of the Union is sui generis and cannot be
compared to national citizenship of a Member State.” COM(2001) 506, p. 7. Zoals hierboven
gesteld bestaat er geen precedent van het Unieburgerschap. Niettemin wordt in de Unie
teruggegrepen op het eeuwenoud concept burgerschap. Dit begrip burgerschap is door de
eeuwen heen gebruikt in verschillende entiteiten en verschillende politieke rechtsordes,
varieerde van de Griekse poleis en de Italiaanse stadstaten tot de post-Westfaalse natiestaten.
Eigen aan het gebruik van dit begrip in de verschillende politieke rechtsordes is dat het de
rechtsverhouding heeft gereguleerd en reguleert tussen de burger en de rechtsorde, zo ook de
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Vergelijkbare overwegingen zijn te vinden in de uitspraak Kaur van het Hof van
Justitie ten aanzien van de ratio personae van het Unieburgerschap.121 In dit
arrest oordeelt het Hof van Justitie dat voor de vraag of een persoon onderdaan
is van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, te rade
moet worden gegaan bij de verklaring van de regering van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van 1982 betreffende ‘de
definitie van het woord ‘onderdaan’ welke de verklaring van de regering van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, gehecht aan de
slotakte van het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Dene-
marken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-
Ierland tot de Europese Gemeenschappen, heeft vervangen’.122 Voordat het Hof
van Justitie tot dit oordeel komt, overweegt het dat het Verenigd Koninkrijk, in
verband met zijn imperiale en koloniale verleden op grond van het beginsel van
internationaal gewoonterecht dat het aan de staat is om de voorwaarden te
bepalen ter verkrijging en verlies van de nationaliteit, verschillende categorieën
van Britse burgers heeft. Deze categorieën van Britse burgers hebben naargelang
de aard van hun rechtsverhouding tot het Verenigd Koninkrijk uiteenlopende
rechten gekregen.123 Op deze uitspraak wordt in de context van de LGO nader
ingegaan in paragraaf 5.4.2.

5.3.2 De tienerjaren van het Unieburgerschap: naar autonomie en
zelfstandigheid

Het Verdrag van Amsterdam markeert, zoals hiervoor gesteld, een gereserveerde
houding van de lidstaten van de Unie jegens het Unieburgerschap. Gedurende de
eerste jaren na het opnemen van dit begrip in de Verdragstekst speelt het
Unieburgerschap in de rechtspraak van het Hof van Justitie nauwelijks een
rol.124 Martínez Sala is een van de eerste uitspraken waarin het Hof van Justitie
het Unieburgerschap institutioneel invult. De ingezette lijn wordt op een

rechtsorde van de Europese Unie. Ervan uitgaande dat dit begrip, toegegeven in een
verschillende context, de rechtsverhouding reguleert tussen de Unieburger en de Unie,
worden er in dit proefschrift overeenkomsten en verschillen benadrukt tussen het begrip
burgerschap en het Unieburgerschap om dit laatste te duiden.
121 HvJ EU 20 februari 2001, zaak C-192/99 (Kaur), Jur. I-1252.
122 Idem, r.o. 27.
123 Idem, r.o. 20. A-G Léger schrijft in zijn conclusie bij dit arrest dan ook: “Het Verdrag
betreffende de Europese Unie heeft […] een burgerschap van de Unie ingesteld en dat
burgerschap verleend aan wie de ‘nationaliteit van een lidstaat’ bezit. Aldus heeft de
communautaire wetgever bevestigd, dat hij gehecht is aan de voorafgaande nationale
verankering van wie zich op het gemeenschapsrecht wenst te beroepen.” Conclusie A-G
Léger 7 november 2000, zaak C-192/99 (Kaur), punt 2.
124 D. Kostakopoulou, ‘Ideas, Norms and European Citizenship: Explaining Institutional
Change’, The Modern Law Review Limited 2005, 68(2), p. 233-267.
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intensieve en innovatieve wijze voortgezet door het Hof van Justitie na het
millennium. Alvorens wordt ingegaan op deze rechtspraak, is relevant te
vermelden dat na de eeuwwisseling in ieder geval twee belangrijke documenten
het licht zagen in de Unie, waarvan kan worden gesteld dat deze het Uniebur-
gerschap in belangrijke mate aanvullen: het Handvest van Grondrechten van de
Europese Unie (EU-Handvest)125 en het voorstel van de Commissie met
betrekking tot de Richtlijn betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf
op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden.126 De genoemde Richtlijn is in werking getreden op 30 april 2006
en is een codificatie van complexe regelgeving en rechtspraak ten aanzien van
het vrij verkeer en verblijf van Unieburgers en hun familieleden.127 Het EU-
Handvest, dat juridisch bindend is sinds 1 december 2009, bevat rechten die
gekoppeld zijn aan het Unieburgerschap, zoals art. 39 over het actief en passief
kiesrecht voor het Europees Parlement, en rechten die zijn gekoppeld aan het
mens-zijn, zoals art. 10 en 11 over het recht op vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting respectievelijk. De
Commissie stelt in haar derde rapport dat met het uitvaardigen van het EU-
Handvest waarin de fundamentele rechten staan die de instituties van de Unie
dienen te respecteren bij het toepassen van het Unierecht, tot uitdrukking wordt
gebracht dat de burger centraal staat in de Europese integratie.128 Geheel in lijn
met de ontwikkeling dat fundamentele rechten een steeds relevantere positie
krijgen in de Unie, wordt in de rechtspraak van het Hof van Justitie het
burgerschapsbegrip van de Unie gaandeweg geïnstitutionaliseerd.

Een relevante uitspraak na de eeuwwisseling met betrekking tot het begrip
van het Unieburgerschap, is de uitspraak van het Hof van Justitie in
Grzelczyk.129 Een voor dit proefschrift relevante vraag in deze zaak is of
Grzelczyk, een Franse burger die lichamelijke opvoeding studeert in het Belgische
Leuven, zich op het Unierecht mag beroepen, in het bijzonder de bepalingen
inzake het burgerschap van de Unie en het non-discriminatiebeginsel om op grond

125 OJ C364, 2000.
126 COM (2001) 257, Brussel 23 mei 2001, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68
en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG,
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG.
127 Zie hierover COM(2008) 85, p. 4 e.v. Deze richtlijn vergemakkelijkt volgens de
Commissie de uitoefening van het recht van verblijf, versterkt de rechten van familieleden,
stelt een onvoorwaardelijk duurzaam verblijfsrecht in na vijf jaar onafgebroken legaal verblijf
in een andere lidstaat en vergroot, tot slot, de bescherming van Unieburgers en hun
familieleden tegen verwijdering wegens verstoring van openbare orde, openbare veiligheid
en volksgezondheid.
128 COM(2001) 506, p. 23; dit wordt tevens erkend in het vierde rapport van de Commissie
(COM(2004) 695). Ook in COM(2010)602 wordt door de Commissie erkend dat het juridisch
bindende EU-Handvest een belangrijke stap is ‘in welke mate de EU zich politiek voor de
grondrechten wil [in]zetten’. In paragraaf 5.4 (‘Het Unieburgerschap in de LGO’) wordt
onder meer ingegaan op de toepasbaarheid van dit Handvest in de LGO.
129 HvJ EU 20 september 2001, zaak C-184/99 (Grzelczyk), Jur. I-6229.
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van het Belgische recht een tegemoetkoming in het bestaansminimum te verkrij-
gen.130 Vermeldenswaardig zijn de schriftelijke opmerkingen die in deze zaak zijn
ingediend door sommige regeringen van de betrokken lidstaten. Zo wordt
bijvoorbeeld door de Belgische en de Deense regering gesteld dat het burgerschap
van de Unie ‘geen autonome inhoud’ heeft, maar louter in samenhang met andere
Verdragsbepalingen kan worden ingeroepen.131 Daarnaast stelt de Franse regering
dat het beginsel van gelijke behandeling inzake de sociale voordelen voor alle
Unieburgers zal leiden ‘tot een globale gelijkheid tussen de burgers van de Unie
die in een lidstaat zijn gevestigd, en de onderdanen van deze lidstaat, wat moeilijk
te verenigen lijkt met de aan de nationaliteit verbonden rechten’.132 De Franse
regering kaart hier het discriminatoire karakter aan dat burgerschap met zich
brengt. De titel van ‘burger’wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden
van de ‘rest’, de niet-burgers. De Franse regering doelt hier op de rechten die zijn
gekoppeld aan het Franse staatsburgerschap. Dit standpunt is gebaseerd op de
gedachte dat burgerschap prima facie discriminatoir is, zoals in Hoofdstuk II is
gesteld, omdat het bepaalde groepen uitzondert van deze status. De Portugese
regering, daarentegen, heeft hier blijkens haar schriftelijke opmerkingen geen
bezwaren tegen. Zij stelt dat de burgers van de lidstaten sinds de inwerkingtreding
van het Verdrag van Maastricht niet louter worden beschouwd als economische
actoren binnen de unitaire gemeenschap. Nu de burgers van de lidstaten zijn
verheven tot Unieburgers en om die reden niet worden gezien als alleen
economische actoren binnen de Unie, dienen de voordelen die gekoppeld waren
aan economisch actievelingen in de Unie te worden uitgebreid tot alle Unie-
burgers, ongeacht de omstandigheid of zij zijn te kwalificeren als werknemer in de
zin van Verordening 1612/68, aldus de Portugese regering.133 Het Hof van Justitie
benadrukt in zijn uitspraak het belang van de status van de Unieburger:

“De hoedanigheid van burger van de Unie dient immers de primaire
hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten te zijn en verleent degenen
onder hen die zich in dezelfde situatie bevinden, ongeacht hun nationaliteit en

130 Idem, r.o. 10-14. A-G Alber vermeldt in de conclusie bij deze zaak: “Het burgerschap van
de Unie wint aan belang, vergeleken met de benadering in het kader van het EG-Verdrag om
de persoon als louter economische factor te beschouwen. De voorwaarden waarvan het vrije
verkeer afhankelijk kan worden gesteld, zijn voortaan niet meer economisch van aard, zoals
dat nog het geval was in de richtlijnen van 1990. De aan het vrije verkeer gestelde
‘beperkingen en voorwaarden’ hebben enkel nog betrekking op redenen van openbare
orde, veiligheid en volksgezondheid.” Conclusie A-G Alber, HvJ EU 28 september 2000,
zaak C-194/99 (Grzelczyk), punt, 52. Dit citaat verduidelijkt dat volgens A-G Alber een
economische bijdrage aan de lidstaat waarvan men de nationaliteit ontbeert, niet (meer)
relevant is. Met andere woorden, de Unieburger wordt beloond – ook als men in economische
zin geen bijdrage levert aan de gastlidstaat.
131 HvJ EU 20 september 2001, zaak C-184/99 (Grzelczyk), Jur. I-6229, r.o. 21.
132 Idem, r.o. 22.
133 Idem, r.o. 23.
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onverminderd de uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen, aanspraak op
een gelijke behandeling rechtens [mijn cursivering, GK].”134

Deze rechtsoverweging van het Hof van Justitie heeft de nodige pennen in
beweging gebracht.135 Het Hof van Justitie erkent hierin dat de status van
Unieburger de meest fundamentele hoedanigheid is van de burger van de
lidstaat. Deze primaire hoedanigheid suggereert dat de status van Unieburger
derhalve fundamenteler is dan welke andere status van de burger, inclusief de
status van de burger als staatsburger van een van de lidstaten van de Unie. In dit
opzicht is het Unieburgerschap sterk verwant met het christelijk burgerschap
zoals uiteengezet door Augustinus.136 Ook voor het christelijk burgerschap
geldt immers dat het christen-zijn de meest fundamentele hoedanigheid is van de
christen, die daarnaast tevens een rechtsverhouding heeft tot zijn (wereldse)
staat.137 Relevant in dit kader is dat, hoewel de Verdragstekst na het Verdrag van
Amsterdam in 1999 was gewijzigd met als gevolg dat het Unieburgerschap
volgens het Verdrag het nationaal burgerschap louter aanvult, het Hof van
Justitie in 2001 de hoedanigheid van de Unieburger kwalificeert als de primaire
hoedanigheid van de burger. Onder verwijzing naar de hierboven behandelde
uitspraak inzake Martínez Sala overweegt het Hof van Justitie dat een Unie-
burger die legaal verblijft op het grondgebied van een andere lidstaat, zich op het
non-discriminatieverbod van het Verdrag kan beroepen, indien zijn situatie valt
binnen de materiële werkingssfeer van het Unierecht.138 De omstandigheid dat
de burger een universitaire studie volgt en economisch niet actief is, betekent
niet dat hij zich niet kan beroepen op het in het Verdrag neergelegde verbod van
discriminatie op grond van de nationaliteit van de student.139 Het voorgaande

134 Idem, r.o. 31.
135 Zo gaat dit uitgangspunt van het Hof van Justitie dat de hoedanigheid van de Unieburger
de primaire hoedanigheid dient te zijn van de onderdanen van de lidstaat regelrecht in tegen
het standpunt dat Kovar inneemt, zie: R. Kovar, ‘L’émergence et l’affirmation du concept de
citoyenneté européenne dans le processus d’intégration européenne’, in: La citoyenneté
européenne, Université de Montréal 2000, p. 81-94. A-G Sharpston daarentegen schrijft in
haar conclusie bij de uitspraak Ruiz Zambrano “Ik acht de wijze waarop het Hof het
burgerschap van de Unie heeft omschreven in het arrest Gryzelczyk in potentie even
belangrijk als de historische uitspraak in het arrest Van Gend en Loos dat “de gemeenschap
in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten [...] hun
soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lidstaten, maar ook hun
onderdanen gerechtigd zijn.” Conclusie A-G Sharpston 30 september 2010, zaak C-34/09
(Ruiz Zambrano), punt 68. Over de primaire hoedanigheid, zie: W.T. Eijsbouts, Onze
primaire hoedanigheid (oratie Universiteit Leiden), Europa Instituut 2011. J. Shaw, ‘EU
Citizenship: Still a Fundamental Status?’, EUI Working Papers, 2018/14; R. Bauböck (red.),
Debating European Citizenship, IMISCOE series, 2018.
136 Zie paragraaf 2.2 (‘Burgerschap en Gods Koninkrijk: de relatie tussen de burger en de staat
volgens de theologisch christelijke literatuur’).
137 Ibid.
138 HvJ EU 20 september 2001, zaak C-184/99 (Grzelczyk), Jur. I-6229, r.o. 32.
139 Idem, r.o. 36.
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leidt er volgens het Hof van Justitie toe dat het burgerschap van de Unie en het
discriminatieverbod op grond van nationaliteit, beide onderdeel van het primaire
Unierecht, eraan in de weg staan dat het recht op een sociale uitkering voor
onderdanen van andere lidstaten op het grondgebied van de lidstaat waar de
Unieburger legaal verblijft, afhankelijk wordt gesteld aan de voorwaarde dat de
Unieburger binnen de werkingssfeer dient te vallen van Verordening 1612/
68.140 Deze uitspraak versterkt derhalve de rechten van economisch niet-actieve
Unieburgers in andere lidstaten dan waarvan zij het staatsburgerschap bezitten,
als het aankomt op sociale voordelen die zijn gekoppeld aan het burgerschap van
de betreffende lidstaat.141

Een geval dat raakvlakken vertoont met en voortbouwt op Grzelczyk betreft de
uitspraak inzake de gevoegde zaken Baumbast en R.142 Dit geval betreft twee
zaken over het gezin van R en van het gezin van Baumbast. In het bijzonder
staat de vraag centraal of personen die zijn toegelaten tot in casu het Verenigd
Koninkrijk in hun hoedanigheid van gezinslid van een migrerende werknemer in
de zin van het Verdrag, kunnen blijven profiteren van de voordelen van het
Unierecht indien de hoedanigheid die hun dit recht heeft verschaft, namelijk de
hoedanigheid van gezinslid van de werknemer, is komen te vervallen. Het geval
van R heeft betrekking op een echtscheiding waarna de kinderen bij de moeder
zijn blijven wonen, en het geval van Baumbast heeft betrekking op de
verhuizing van de vader naar een derde land om beroepsmatige redenen, terwijl
het huwelijk in stand is gebleven.143 In deze zaken staat de positie van
economisch niet-actieve gezinsleden van werknemers in de zin van het Verdrag
van wie de hoedanigheid van werknemer is komen te vervallen centraal. A-G

140 Idem, r.o. 46.
141 Kostakopoulou 2008, p. 290. Zie ook HvJ EU 15 maart 2005, zaak C-209/03 (Bidar), r.o.
63, waarin het Hof van Justitie stelt: “[…] dat artikel 12, eerste alinea, EG aldus moet worden
uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regelgeving die studenten slechts recht
geeft op steun ter dekking van hun kosten van levensonderhoud indien zij in de ontvangende
lidstaat gevestigd zijn, en die tegelijkertijd uitsluit dat een onderdaan van een andere lidstaat
als student de status van gevestigd persoon kan verwerven, ook al verblijft die onderdaan
legaal in de ontvangende lidstaat en heeft hij er een groot deel van zijn middelbaar onderwijs
gevolgd, waardoor hij een reële band met de samenleving van deze staat heeft gelegd”. A-G
Geelhoed wijst in zijn conclusie, verwijzend naar onder meer de uitspraken inzake D’Hoop en
Grzelczyk dat het Unieburgerschap ‘geen leeg of symbolisch concept is maar dat het de
basisstatus vormt van alle onderdanen van lidstaten van de Europese Unie, die een aantal
rechten en privileges oplevert in andere lidstaten, waar zij gevestigd zijn’. Conclusie A-G
Geelhoed 11 november 2004, zaak C-209/03, Jur. I-2122.
142 HvJ EU 17 september 2002, zaak C-413/99 (Baumbast R), Jur. I-7136.
143 Idem, r.o. 16-27.
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Geelhoed maakt bij het vrij personenverkeer een onderscheid tussen twee
categorieën geadresseerden:

“De eerste categorie betreft de personen die zich in het kader van een
economische activiteit binnen de Europese Unie verplaatsen of verblijf
houden. Hun specifieke aanspraken zijn geregeld bij of krachtens de ver-
dragsbepalingen over het werknemersverkeer […], het vrije vestigingsver-
keer […] en het vrije dienstenverkeer […]. Ik duid hen verder aan als
(economisch) actieven. De tweede categorie zijn de personen die los van een
economische activiteit reizen of verblijven binnen de Europese Unie, de
economisch niet-actieven, zoals bijvoorbeeld studenten of gepensioneerden.
Hun aanspraken berusten op secundair gemeenschapsrecht […]. Voor beide
categorieën zijn aldus afzonderlijke regelgevingscomplexen tot stand geko-
men, die ook niet rechtstreeks met elkaar in verband staan”. Artikel 18 EG
voegt aan deze beide complexen van regelgeving een algemeen verblijfsrecht
toe, voor de burger van de Europese Unie. Dit recht is – in de woorden van
advocaat-generaal La Pergola – onlosmakelijk met het burgerschap verbon-
den. Artikel 18 vormt – in mijn woorden – de bevestiging van een grondrecht
voor de burger van de Europese Unie om op het grondgebied van de
Europese Unie vrij te kunnen reizen en verblijven. Het brengt het reis- en
verblijfsrecht voor de actieve en voor de niet-actieve burger onder één
noemer.”144

Dit onderscheid tussen enerzijds economisch actieve burgers en anderzijds
economisch niet-actieve burgers doet in sterke mate denken aan het in
Hoofdstuk II behandelde, en door Sieyès geïntroduceerde, onderscheid tussen
actieve burgers en passieve burgers.145 Een verschil is evenwel dat, waar Sieyès
met dit onderscheid doelt op de politieke betrokkenheid door middel van het
kiesrecht voor de Assemblée nationale, de discussie in het Uniedenken betrek-
king heeft gehad op de economische betrokkenheid en economische activiteit
van de burger. Het onderscheid tussen actieve en niet-actieve burgers (politiek
dan wel economisch) illustreert in ieder geval dat er sprake is van een weder-
kerige (politieke dan wel economische) relatie tussen de burger en de rechtsorde.
De rechtspraak van het Hof van Justitie inzake Baumbast en R illustreert de
ontkoppeling die het Hof van Justitie aanbrengt tussen het Unieburgerschap en
de economische activiteit van de desbetreffende burger.146 De hiervoor behan-
delde zaak Grzelczyk vormt daar tevens een voorbeeld van. Het Hof van Justitie
benadrukt in Baumbast en R onder verwijzing naar Grzelczyk dat de hoedanig-
heid van burger van de Unie de primaire hoedanigheid van de onderdaan van de

144 A-G Geelhoed HvJ EU 5 juli 2001, zaak C-413/99 (Baumbast R), Jur. I-7094, punten 104-
105.
145 Dit onderscheid werd opgenomen in Loi du 22 décembre 1789 relative à la constitution
des assemblées primaires et des assemblées administratives. Zie daarover paragraaf 2.5.2
(‘Politieke representatie, kiesrecht en vrij mandaat’) van dit proefschrift.
146 Zie hierover meer: D. Kochenov, R. Plender, ‘EU Citizenship: From an Incipient Form to
an Incipient Substance? The Discovery of the Treaty Text’, E.L. Rev., 2012 (37).
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lidstaat is.147 Vervolgens vervolgt het Hof van Justitie door te stellen dat het
Verdrag niet verlangt dat de burgers van de Unie economisch actief zijn teneinde
aanspraak te maken op de rechten die zijn gekoppeld aan het Unieburger-
schap.148 Het Verdrag bevat, aldus het Hof van Justitie, geen enkele aanwijzing
om te concluderen dat, indien Unieburgers in een andere lidstaat een activiteit in
loondienst verrichten, zij de Unieburgerschapsrechten verliezen indien een eind
komt aan deze economische activiteiten.149 Het eindoordeel luidt dat de Unie-
burger die in een andere lidstaat niet langer kan worden gekwalificeerd als een
werknemer in de zin van het Verdrag, alsnog in zijn hoedanigheid van Unie-
burger een verblijfstitel kan genieten op grond van het Unieburgerschap.150 Het
autonome karakter van het Unieburgerschap lijkt aldus geleidelijk aan te worden
vormgegeven door het Hof van Justitie.

Waar de voorgaande uitspraken betrekking hebben op belemmeringen die zich
voordoen bij (gezinsleden van) Unieburgers in andere lidstaten, doet een
omgekeerde situatie zich voor in de uitspraken van D’Hoop.151 D’Hoop,
Belgisch staatsburger, die een periode van haar middelbaar schoolonderwijs in
Frankrijk heeft gevolgd, wordt geconfronteerd met nationale belemmeringen in
België als zij een verzoek doet tot toekenning van een zogeheten ‘wachtuit-
kering’.152 Deze wachtuitkering, bestaande uit een geldelijke vergoeding en
recht op deelname aan verscheidene werkgelegenheidsprogramma’s, is bedoeld
voor jonge werklozen die op zoek gaan naar een eerste baan. Het verzoek van

147 HvJ EU 17 september 2002, zaak C-413/99 (Baumbast R), Jur. I-7136, r.o. 82.
148 Idem, r.o. 83.
149 Ibid.
150 Idem, r.o. 94. Een interessant geval in dit kader biedt de uitspraak van het Hof van Justitie
in Garcia Avello. In deze zaak stelt de Belgische Raad van State de volgende prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie: verzetten de beginselen van het gemeenschapsrecht inzake het
Unieburgerschap en het vrij verkeer van personen zich ertegen dat de Belgische overheid,
waarbij een verzoek om naamsverandering is ingediend met betrekking tot minderjarige
kinderen die in België verblijven en de dubbele Belgisch-Spaanse nationaliteit bezitten, deze
weigert? Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag bevestigend door te oordelen dat de
weigering van de Belgische overheid om een kind dat een dubbele nationaliteit bezit de
achternamen te geven van beide ouders in strijd is met het discriminatieverbod op grond van
nationaliteit (de oude artikelen 12 en 17 EG-Verdrag). Ten aanzien van de problematiek
inzake een mogelijk aanknopingspunt met het Unierecht oordeelt het Hof van Justitie als
volgt: “Van een aanknoping met het gemeenschapsrecht is evenwel sprake in het geval van
personen die zich bevinden in een situatie als die van de kinderen van Garcia Avello,
onderdanen van een lidstaat die legaal op het grondgebied van een andere lidstaat verblijven.”
HvJ EU 2 oktober 2003, zaak C-148/02 (Garcia Avello), Jur. I-11635, r.o. 27. Dit standpunt
herhaalt het Hof van Justitie in HvJ EU 19 oktober 2004, zaak C-200/02 (Zu en Chen), Jur.
I-9951, r.o. 19 en 26, wanneer het Hof van Justitie stelt: ‘louter op grond dat zij onderdaan
van een lidstaat, en dus burger van de Unie is, kan Catherine zich op artikel 18, lid 1, EG,
beroepen’.
151 HvJ EU 11 juli 2002, zaak C-224/98 (D’Hoop), Jur. I-6212.
152 Idem, r.o. 3-15.
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D’Hoop wordt afgewezen op de grond dat zij niet voldoet aan de voorwaarde
dat het middelbare schoolonderwijs dient te zijn voltooid in België. Anders dan
de hiervoor behandelde uitspraken, doet bij D’Hoop zich het geval voor dat de
studieactiviteiten in Frankrijk de reden is dat D’Hoop de wachtuitkering wordt
ontzegd.153 Het Hof van Justitie besteedt in zijn uitspraak stapsgewijs aandacht
aan de temporele, personele en materiële werkingssfeer van de verdragsbepalin-
gen betreffende het burgerschap van de Unie.154 Het Hof van Justitie brengt in
herinnering dat de status van D’Hoop als Unieburger haar primaire hoedanig-
heid is.155 Ten aanzien van de materiële werkingssfeer overweegt het Hof van
Justitie, onder verwijzing naar de hierboven behandelde uitspraken inzake
Bickel en Franz en Grzelczyk dat situaties die de uitoefening betreffen van de
door het Verdrag gewaarborgde fundamentelere vrijheden, in het bijzonder het
recht om op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, vallen
binnen de materiële werkingssfeer van het Unierecht. Het Hof van Justitie
oordeelt in deze zaak dat het beginsel van vrij verkeer eraan in de weg staat dat
de Unieburger in de lidstaat waarvan hij staatsburger is minder gunstig zou
worden behandeld indien hij geen gebruik zou maken van de rechten inzake het
vrij verkeer die door het Verdrag zijn verleend.156 Het effect van de rechten

153 A-G Geelhoed 21 februari 2002, zaak C-224/98, punt 1. De A-G gaat in punt 38 van de
conclusie in op het zogenoemde grensoverschrijdende element: “Dit argument stelt dat in
casu een grensoverschrijdend element ontbreekt met als gevolg dat het primaire gemeen-
schapsrecht in principe niet van toepassing kan zijn. De weergeven feiten tonen echter
onmiskenbaar aan dat er wel terdege sprake is van een interstatelijke dimensie waaraan het
gemeenschapsrecht bepaalde gevolgen heeft verbonden. Dat D’Hoop het gemeenschapsrecht
inroept tegen het land waar zij onderdaan van is, is volgens vaste rechtspraak niet
doorslaggevend voor de niet-toepasselijkheid van de non-discriminatieregel. Het verdrag
mag niet aldus worden uitgelegd, dat eigen onderdanen van een bepaalde lidstaat van de
toepassing van het gemeenschapsrecht worden uitgesloten, wanneer zij zich, doordat zij
rechtmatig op het grondgebied van een andere lidstaat hebben verbleven en daar een
gemeenschapsrechtelijk relevante activiteit hebben uitgeoefend, ten opzichte van hun staat
van herkomst in een overeenkomstige positie bevinden als alle andere personen die de door
het Verdrag gewaarborgde rechten en vrijheden genieten.” De A-G benadrukt in de conclusie
(paragraaf 49) tevens de hechte band die D’Hoop heeft met de Belgische rechtsorde: “Als
Belgisch onderdaan bezit zij een onmiskenbare band met de Belgische rechtsorde [mijn
cursivering, GK].” Hiermee wordt gedoeld op de rechtsverhouding die het Belgische
burgerschap met zich brengt tussen de Belgische staatsburger, in casu D’Hoop, en de
Belgische rechtsorde. De bijzondere band tussen de lidstaat en zijn staatsburger wordt door
het Hof van Justitie tevens erkend in HvJ EU 12 maart 2019, zaak C-221/17,
ECLI:EU:C:2019:189 (Tjebbes), r.o. 33: “Het Hof heeft in dit verband reeds geoordeeld
dat het rechtmatig is dat een lidstaat de bijzondere band van solidariteit en loyaliteit tussen
hem en zijn onderdanen, evenals de wederkerigheid van rechten en plichten, die de grondslag
vormen van de nationaliteitsverhouding, wil beschermen […].”
154 HvJ EU 17 september 2002, zaak C-413/99 (Baumbast R), Jur. I-7136, r.o. 23-26, heeft
betrekking op de temporele werkingssfeer en r.o. 27 e.v. op de personele en materiële
werkingssfeer van de verdragsbepalingen inzake het Unieburgerschap.
155 Idem, r.o. 28.
156 Idem, r.o. 30.
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verbonden aan het Unieburgerschap keldert, indien de Unieburger bij terug-
komst in zijn eigen lidstaat wordt benadeeld vanwege het enkele feit dat hij
gebruik heeft gemaakt van de rechten inzake het vrij verkeer.157

De zelfstandige betekenis die het Unieburgerschap wordt toegekend, kan tevens
worden gevonden in onder meer het vierde en het vijfde rapport die betrekking
hebben op de periode tussen 2001 en 2007.158 Volgens het vierde rapport ligt het
belang van het Unieburgerschap in de omstandigheid dat het ‘genuine rights’
met zich brengt.159 De rechten die het Unieburgerschap met zich brengt worden
in dit vierde rapport onderverdeeld in vier categorieën: ten eerste het vrije reis-
en vestigingsrecht, ten tweede electorale rechten van Unieburgers in de
verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenteraden van lidstaten
waarvan de Unieburger geen staatsburger is, ten derde de diplomatieke en
consulaire bescherming en tot slot de toegang tot buitenrechtelijke verhaalsmo-
gelijkheden (via de Ombudsman en door middel van het recht om een
verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement).160 De Commissie
concludeert in het vierde rapport dat het Unieburgerschap ‘has developed
over twelve years of existence into a source of real and concrete rights’.161

Deze stelling is vermoedelijk gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van
Justitie, waaruit blijkt dat burgers zich meer dan voorheen bewust zijn van hun
Unieburgerschapsrechten en bovendien ook daadwerkelijk aanspraak maken
hierop. Ook de Commissie neemt derhalve het zelfstandige en autonome
karakter van het Unieburgerschap tot uitgangspunt. In het verlengde hiervan
stelt het vijfde rapport voorop dat dit rapport aandacht besteedt aan de ‘legal
core of citizens’ rights’.162 Anders dan in het derde rapport werd vermeld, is
volgens het vijfde rapport het vrije reis- en vestigingsrecht niet de kern van het
Unieburgerschap, maar wordt de kern gevormd door het geheel van de rechten
die gekoppeld zijn aan het Unieburgerschap. Daarmee doelt de Commissie op de

157 Idem, r.o. 31. Het Hof van Justitie vervolgt in r.o. 35: “Een dergelijke ongelijke
behandeling is in strijd met de beginselen die aan de hoedanigheid van burger van de Unie
ten grondslag liggen, met name de garantie dat de burgers bij de uitoefening van hun recht
van vrij verkeer gelijk worden behandeld.”
158 Zie COM(2004) 695, COM(2008) 85. Zie ook de bijdrage van Kostakopoulou waarin zij
drie periodes instelt ten aanzien van de institutionalisering van het Unieburgerschapsbegrip
door het Hof van Justitie: periode 1993-1997: ‘judicial minimalism’; periode 1998-2000:
‘signalling intentions’; tot slot 2001-2003: ‘engineering institutional change’. Kostakopoulou
2005, p. 233-267.
159 COM(2004) 695, p. 4.
160 COM(2004) 695, p. 4.
161 COM(2004) 695, p. 10.
162 COM(2008) 85, p. 2.
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vier categorieën rechten die hierboven zijn vermeld.163 Er wordt derhalve
afstand genomen van het oorspronkelijk ingenomen standpunt dat het vrije
reis- en vestigingsverkeer de kern is van het Unieburgerschap.

Het is gedurende deze jaren dat het Hof van Justitie uitspraak doet in een tweetal
– voor dit proefschrift – relevante zaken aangaande de politieke component
achter het Unieburgerschap. De uitspraken, Spanje v. Verenigd Koninkrijk164 en
de in Hoofdstuk IV behandelde Eman en Sevinger, beide gedaan in 2006,
hebben echter betrekking op de politieke component van het Unieburgerschap.
Hieronder zullen beide uitspraken aan de orde worden gesteld.

Op grond van de Verdragen heeft iedere burger van de Unie het kiesrecht
voor het Europees Parlement in de lidstaat waar hij verblijf houdt, onder
dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. Deze bepaling heeft
betrekking op de Unieburgers die in een andere lidstaat dan waarvan zij de
nationaliteit hebben, gebruik willen maken van hun recht om de leden van het
Europees Parlement te kiezen. Kwestieus was of het Unierecht, in het bijzonder
de genoemde bepaling 20 VwEU, het recht garandeert van iedere burger
(ongeacht zijn verblijfplaats) om de leden van het Europees Parlement te kiezen.
Een relevante uitspraak voor zowel Spanje v. Verenigd Koninkrijk als Eman en
Sevinger was de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) in de zaak Matthews v. Verenigd Koninkrijk.165 Hierin oordeelt het
EHRM dat de praktijk dat de burgers van Gibraltar geen kiesrecht hebben voor
het Europees Parlement in strijd is met art. 3 Eerste Protocol bij het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM).
Om gevolg te geven aan dit arrest van het EHRM doet het Verenigd Koninkrijk
op 18 februari 2002 de toezegging ‘dat de noodzakelijke wijzigingen worden
aangebracht om de kiezers op Gibraltar in staat te stellen, als deel van en onder
dezelfde voorwaarden als het electoraat van een bestaand Brits kiesdistrict, hun
stem uit te brengen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement’.166 Het

163 COM(2008) 85, p. 2. De Commissie lijkt hiermee afstand te nemen van haar oorspron-
kelijke gedachte zoals vermeld in het derde rapport (COM(2001) 506) dat de kern van het
Unieburgerschap het vrije reis- en vestigingsrecht is. Voor een analyse van de bijdrage van het
Unieburgerschap aan de constitutionalisering van de EU, zie H. van Eijken, EU Citizenship &
the Constitutionalisation of the European Union, Groningen: Europa Law Publishing 2015.
In dit proefschrft (p. 254) merkt Van Eijken op: “Even though the substance of European
citizenship rights, often, remains connected with the internal market and free movement, this
case law [i.a. Ruiz Zambrano, GK] clearly goes beyond the Union citizen as market citizen.”
164 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961.
165 EHRM 18 februari 1999 (Matthews v. The United Kingdom), Application no. 24833/94.
Over art. 3 Eerste Protocol EVRM zie nader J.L.W. Broeksteeg, ‘Commentaar op Protocol bij
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
art. 3’, Sdu Opmaat, opmaat.sdu.nl 2015.
166 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961, r.o. 61.
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Koninkrijk Spanje verzoekt in de zaak Spanje v. Verenigd Koninkrijk het Hof
van Justitie vast te stellen dat het Verenigd Koninkrijk het Unierecht schendt
door het kiesrecht uit te breiden naar burgers van Gibraltar, die niet zijn te
kwalificeren als Unieburgers.167 Deze uitbreiding van het kiesrecht voor het
Europees Parlement aan personen die de status van Unieburger niet bezitten leidt
volgens de Spaanse regering tot ‘verbrokkeling’ van de eenvormigheid en
uniformiteit van het Unieburgerschap.168

Dit standpunt van Spanje is gebaseerd op het uitgangspunt dat we kennen van
het Franse revolutionaire denken, zoals uiteengezet in Hoofdstuk II, dat burger-
schap politieke representatie van de burger veronderstelt. Met andere woorden,
het kiesrecht voor het vertegenwoordigende orgaan is volgens dit denken
onlosmakelijk verbonden met het burgerschap. Deze redenering geldt echter
niet voor het Unieburgerschap, zoals het Hof van Justitie het in de uitspraak
Spanje v Verenigd Koninkrijk begrijpt.169 Het Hof van Justitie oordeelt dat de
oude artikelen 17 en 19 EG-Verdrag de lidstaten verplichten om het discrimina-
tieverbod op grond van nationaliteit te hanteren bij het actieve en passieve
kiesrecht voor het Europees Parlement van Unieburgers in lidstaten waarvan
deze Unieburgers de nationaliteit niet bezitten.170 Deze bepaling, noch de
hierboven behandelde Akte uit 1976 betreffende de verkiezing van de leden
van het Europees Parlement, bepaalt echter wie het actief en passief kiesrecht

167 Idem, r.o. 35 e.v.
168 A-G Tizzano 6 april 2006, zaken C-145/04 en C-300/04, Jur. I-7920, punt 92; HvJ EU
12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961, r.o. 44. Het Verenigd Koninkrijk, ondersteund door
de Commissie, beklemtoont in dit kader: “Wat artikel 17, lid 2, EG betreft, dit bepaalt niet dat
enkel de burgers van de Unie de bij het Verdrag verleende rechten hebben. Het Verenigd
Koninkrijk, ondersteund door de Commissie, merkt in dit verband op dat het Verdrag aan
personen die geen burger van de Unie zijn bepaalde rechten toekent, zoals het recht om een
verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten of het recht om zich tot de Europese
ombudsman te wenden. Het Verenigd Koninkrijk betoogt eveneens dat de lidstaten bij het
Verdrag aan de burgers van de Unie toegekende rechten kunnen uitbreiden tot dergelijke
personen, zoals het recht op de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties.
Hetzelfde geldt zijns inziens voor het recht om deel te nemen aan het politieke leven, dat door
een lidstaat kan worden toegekend aan onderdanen van derde landen. Dit leidt niet tot een
“verbrokkeling van het burgerschap van de Unie.” HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/
04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur.
I-7961, r.o. 54.
169 Deze benadering lijkt te zijn verlaten door het Hof van Justitie in de uitspraak Delvigne.
Zie daarover meer in het navolgende.
170 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961, r.o. 66.

HOOFDSTUK V

220



toekomt bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.171 Het Hof
van Justitie vervolgt:

“73. Artikel 17, lid 2, EG bepaalt immers weliswaar dat de burgers van de
Unie de rechten genieten en zijn onderworpen aan de plichten die bij dit
Verdrag zijn vastgesteld, doch vastgesteld moet worden dat dit Verdrag
rechten toekent die geen verband houden met de hoedanigheid van burger
van de Unie en zelfs niet met die van onderdaan van een lidstaat. Zo bepalen
bijvoorbeeld de artikelen 194 EG en 195 EG dat het recht om een
verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten of het recht om bij de
ombudsman een klacht in te dienen, niet is voorbehouden aan de burgers van
de Unie maar kan worden uitgeoefend door ‘iedere natuurlijke of rechtsper-
soon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat’.
74. Bovendien dient de hoedanigheid van burger van de Unie weliswaar de
primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten te zijn en verleent
zij degenen onder hen die zich in dezelfde situatie bevinden, ongeacht hun
nationaliteit en onverminderd de uitdrukkelijk vastgestelde uitzonderingen,
aanspraak op dezelfde behandeling rechtens (arrest van 20 september 2001,
Grzelczyk, C-184/99, Jurispr. p. I-6193, punt 31), doch deze vaststelling
heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de bij het Verdrag toegekende
rechten aan de burgers van de Unie zijn voorbehouden.
[…]
79. Om redenen die verband houden met zijn constitutionele traditie heeft het
Verenigd Koninkrijk de keuze gemaakt om het actief en passief kiesrecht toe
te kennen aan de QCC’ s die voldoen aan de voorwaarden waarmee een
bijzondere band tot uitdrukking wordt gebracht met het grondgebied waar-
voor de verkiezingen worden georganiseerd. Nu de communautaire verdra-
gen geen bepalingen bevatten die uitdrukkelijk en nauwkeurig aangeven wie
het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement heeft, lijkt het niet in strijd met het gemeenschapsrecht dat het
Verenigd Koninkrijk ervoor heeft gekozen om op de in Gibraltar georgani-
seerde verkiezingen voor dat Parlement de voorwaarden voor het actief en
passief kiesrecht toe te passen die in zijn nationale regeling zijn gesteld zowel
voor de nationale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk als voor de
verkiezingen voor de wetgevende kamer van Gibraltar.”172

Het standpunt van het Hof van Justitie houdt in dat een lidstaat conform het
Unierecht handelt indien zij het actief en passief kiesrecht voor het Europees
Parlement toekent aan personen die het Unieburgerschap niet bezitten. Deze
bevoegdheid komt derhalve toe aan de lidstaten van de Unie.173 In zekere zin

171 Idem, r.o. 70.
172 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961.
173 Zie ook: F. Fabbrini, ‘The Political Side of EU Citizenship in the Context of EU
Federalism’, in: D. Kochenov (red.), EU Citizenship and Federalism. The Role of Rights,
Cambridge: Cambridge University Press, April 2017. De afkorting ‘QCC’s’ in deze rechts-
overweging staat voor ‘Qualifying Commonwealth Citizens’. Volgens de Verklaring van 1982
zijn deze burgers niet te kwalificeren als ‘onderdaan van een lidstaat’, waardoor zij evenmin
konden worden aangemerkt als Unieburgers.
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zou het arrest inzake Eman en Sevinger, dat ter sprake is gekomen in Hoofdstuk
IV, kunnen worden beschouwd als een vervolg op de uitspraak van het Hof van
Justitie in Spanje v. Verenigd Koninkrijk. Deze stelling kan als volgt worden
onderbouwd. Zoals blijkt uit de behandeling van Eman en Sevinger komt het
Hof van Justitie in dit arrest ook tot het oordeel dat het toekennen van het (in
casu actief) kiesrecht van Eman en Sevinger voor het Europees Parlement valt
onder de bevoegdheid van de lidstaat. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden
waren Caribische Nederlanders uitgezonderd van het kiesrecht voor het Euro-
pees Parlement. Nederlanders in derde landen, daarentegen, waren niet uitge-
zonderd hiervan en konden door middel van hun kiesrecht invloed uitoefenen op
de samenstelling van het Europees Parlement. Deze stand van zaken druiste
volgens het Hof van Justitie in tegen het beginsel van gelijke behandeling dat
geldt tussen alle Unieburgers.174 Het Hof van Justitie oordeelde dan ook dat de
praktijk in het Koninkrijk der Nederlanden waarbij Nederlanders in derde
landen wel en Nederlanders in de LGO niet het kiesrecht voor het Europees
Parlement konden uitoefenen, in strijd was met het beginsel van gelijke
behandeling.175 Kortom, hoewel de vormgeving van het kiesrecht voor het
Europees Parlement een bevoegdheid van de lidstaat is, dienen de lidstaten bij
de uitoefening van deze bevoegdheid het Unierecht in acht te nemen.176 Het Hof
van Justitie overweegt in beide uitspraken dat het onder de bevoegdheid van de
lidstaten valt om het actief en passief kiesrecht van de burgers te regelen. Het
burgerschap van de Unie brengt derhalve niet automatisch het kiesrecht voor het
Europees Parlement met zich, aldus het Hof van Justitie in de uitspraken Spanje
v. Verenigd Koninkrijk en Eman en Sevinger.

Het is nog maar de vraag of dit standpunt thans standhoudt. Het Hof van Justitie
gaat in de uitspraak inzake Delvigne om voor wat betreft de vraag of het

174 Het Hof van Justitie lijkt in deze zaak tot het oordeel te komen dat er sprake is van een
zuiver intern geval dat zich afspeelt in het Koninkrijk der Nederlanden, maar koppelt daar niet
het (gebruikelijke) gevolg aan dat het Unierecht dientengevolge niet van toepassing is.
175 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961. In dit kader stelt A-G Tizzano terecht dat
binnen het Koninkrijk der Nederlanden ervoor is gekozen om een ongedeeld burgerschap in
te stellen – het Nederlanderschap – dat ‘gedifferentieerd is wat de uitoefening van de daaraan
gekoppelde rechten betreft’. A-G Tizzano 6 april 2006, zaken C-145/04 en C-300/04, Jur.
I-7920, punt 154. Over de inkleuring van het Nederlanderschap in het licht van het Europees
Unieburgerschap, zie paragraaf 7.5 (‘Het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk’)
van dit proefschrift.
176 Dit wordt tevens erkend door de Commissie in haar vijfde rapport (COM(2008) 85)
aangaande het Unieburgerschap: “In its judgments of 12.9.2006 the ECJ stressed that it is
currently for Member States to regulate aspects of EP electoral procedure not harmonized at
Community level, and in particular to define the persons entitled to vote and stand as
candidate. However, in doing so they must respect EC law, including its general principles.
This precludes differences in treatment of nationals who are in comparable situations, unless
that difference is objectively justified.” COM(2008) 85, p. 7.
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Unieburgerschap automatisch het kiesrecht voor het Europees Parlement met
zich brengt voor niet-beweeglijke burgers.177 Deze uitspraak is gedaan in 2015,
gedurende de twintiger jaren van het Unieburgerschap. Waar gedurende de
tienerjaren van het Unieburgerschap het zelfstandige en autonome karakter van
het Unieburgerschap wordt gevestigd, wordt in de twintiger jaren, zoals zal
blijken in het navolgende, toegewerkt naar een ‘echt burgerschap’.178 Daarover
volgt meer in de volgende subparagraaf.

5.3.3 De twintiger jaren van het Unieburgerschap: naar een ‘echt
burgerschap’

Ten aanzien van het verband tussen het kiesrecht voor het Europees Parlement
en het Unieburgerschap is de uitspraak inzake Delvigne relevant. Samengevat
heeft de uitspraak betrekking op het volgende. Delvigne is in 1988 veroordeeld
tot een gevangenisstraf van twaalf jaar als hoofdstraf, en als bijkomende straf
wordt hem zijn kiesrecht ontnomen. De voor dit proefschrift relevante prejudi-
ciële vraag, die wordt gesteld door het Tribunal d’instance de Bordeaux aan het
Hof van Justitie, is of art. 39 EU-Handvest aldus moet worden uitgelegd dat het
de lidstaten van de Unie de verplichting oplegt geen algemeen, onbepaald en
automatisch verbod op de uitoefening van de burgerlijke en politieke rechten te
stellen, opdat geen ongelijke behandeling van de Unieburgers ontstaat.179 In zijn
conclusie gaat A-G Villalón uitgebreid in op het standpunt van het Europees
Parlement ten aanzien van de verwevenheid tussen het kiesrecht voor het
Europees Parlement en het burgerschap van de Unie. Want, zo is de vraag,
brengt het Unieburgerschap automatisch het kiesrecht voor het Europees
Parlement met zich voor statische Unieburgers, dat wil zeggen Unieburgers
die in de lidstaat verblijven waarvan zij het burgerschap bezitten? In dit kader
maakt het Europees Parlement een relevant onderscheid tussen de twee leden
van art. 39 EU-Handvest.180 Het Europees Parlement stelt dat art. 39 EU-
Handvest voor de grondrechten uit twee grondrechten bestaat: het recht van
iedere Unieburger die geen onderdaan is van de lidstaat waar hij verblijft om
onder dezelfde voorwaarden deel te nemen aan de verkiezingen van het
Europees Parlement (lid 1), en het recht van ieder Unieburger om de leden

177 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-650/13, ECLI:EU:C:2015:648 (Delvigne).
178 In het rapport van de Commissie uit 2010 (COM(2010) 602) spreekt de Commissie over
de ‘vorderingen op weg naar een echt EU-burgerschap’.
179 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-650/13, ECLI:EU:C:2015:648 (Delvigne), r.o. 20.
180 Art. 39 lid 1 EU-Handvest luidt: “Iedere burger van de Unie heeft actief en passief
kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar hij verblijf
houdt, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.” Lid 2 van deze bepaling
luidt: “De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse,
vrije en geheime algemene verkiezingen.”
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van het Europees Parlement te kiezen door middel van rechtstreekse, vrije en
geheime algemene verkiezingen (lid 2).181 Dit tweede lid van art. 39 EU-
Handvest heeft volgens het Europees Parlement enkel nuttig effect indien het
‘een subjectief recht omvat in aanvulling op art. 14, lid 3, VEU’.182 A-G
Villalón, hoewel hij stelt dat ‘het samenstel van het kiesrecht dat bij de verkiezing
voor het Europees Parlement, […] niet ‘volledig’ feitelijk of rechtens door het
Unierecht ‘wordt bepaald”, benadrukt dat het Europees Parlement de eenheid van
de vertegenwoordigers van de Unieburgers veronderstelt.183 Het Hof van Justitie
is explicieter ten aanzien van de koppeling tussen het kiesrecht voor het Europees
Parlement en het Unieburgerschap. Zo stelt het Hof van Justitie dat art. 39 lid 2
EU-Handvest overeenstemt met art. 14 lid 3 VEU en bovendien dat in art. 39 lid 2
‘de basisbeginselen van het kiesstelsel in een democratisch bestel zijn opgeno-
men’.184 Het Hof van Justitie vervolgt door te stellen:

“Uit de overwegingen in punt 41 van het onderhavige arrest blijkt dat artikel
39, lid 2, van het Handvest de uitdrukking is in het Handvest van het
stemrecht van burgers van de Unie bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement, als bedoeld in artikel 14, lid 3, VEU en artikel 1, lid 2 van de Akte
van 1976.”185

Waar het Hof van Justitie derhalve met name in de (hierboven behandelde)
uitspraken inzake Spanje v. Verenigd Koninkrijk en Eman & Sevinger het
standpunt inneemt dat nergens is bepaald wie het kiesrecht voor de leden van
het Europees Parlement toekomt, overweegt het Hof van Justitie in de uitspraak
inzake Delvigne dat art. 39 lid 2 EU-Handvest het kiesrecht van de Unieburgers
uitdrukt. Het burgerschap van de Unie brengt derhalve het kiesrecht voor de
leden van het Europees Parlement met zich voor Unieburgers.186

181 A-G Cruz Villalón, zaak C-650/13 (Delvigne), punt 41.
182 A-G Cruz Villalón, zaak C-650/13 (Delvigne), punt 43 vervolgt: “In dat verband impliceert
het algemeen kiesrecht, als kernbegrip voor de definitie van de inhoud van dat recht, een recht
ratione personae, dat in beginsel algemeen is en een onvoorwaardelijke bescherming inhoudt,
niet alleen van Unieburgers die een stem uitbrengen in een andere lidstaat van hun
nationaliteit, maar ook van de onderdanen van de lidstaat waar de stem wordt uitgebracht.”
183 A-G Cruz Villalón, C-650/13 (Delvigne), punten 101, 106. De A-G concludeert tot slot dat
art. 39 Handvest voor de grondrechten zich niet verzet tegen een nationale regeling als in het
geval van Delvigne, mits deze nationale regeling niet ‘in een algemene, onbepaalde en
automatische ontneming van het kiesrecht voorziet zonder een voldoende haalbare moge-
lijkheid van herziening’. A-G Cruz Villalón, zaak C-650/13 (Delvigne), punt 124.
184 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-650/13, ECLI:EU:C:2015:648 (Delvigne), r.o. 41.
185 Idem, r.o. 44.
186 Zie ook J.W. van Rossem, ‘Political Citizenship in the European Union: What it means,
how it came about and which challenges lie ahead’, in: Jan van der Harst, Gerhard Hoogers,
Gerrit Voerman (red.), European Citizenship in Perspective. History, Politics and Law,
Cheltenham: Edward Elgar 2018, p. 17: “Ostensibly linking up to the notion of ‘universal’ in
Article 39(2), the Court in its Delvigne judgment held that this provision constitutes the
expression of the right of EU citizens to vote in elections to the EP [European Parliament].
Thus, as was already mentioned in the introduction to this Chapter, EU citizens now can be

HOOFDSTUK V

224



Deze uitspraak inzake Delvigne is ongeveer een decennium na de befaamde
uitspraken Spanje v. Verenigd Koninkrijk en Eman & Sevinger gedaan, namelijk
in oktober 2015. In de tussentijd is het Verdrag van Lissabon in december 2009
in werking getreden. Dit Verdrag van Lissabon heeft enkele wijzigingen
doorgevoerd ten aanzien van het burgerschap van de Unie.187 Om te beginnen
is het opschrift van het Deel II VwEU vervangen door ‘Non-discriminatie en
burgerschap van de Unie’.188 De Commissie stelt in haar rapport uit 2010 dat
met deze wijziging het Unieburgerschap een prominentere plaats heeft gekregen
in het VEU, omdat het begrip is opgenomen in de bepalingen inzake de
democratische beginselen (art. 9 VEU) en de democratie (art. 10 en 11
VEU).189 Hierdoor, zo stelt de Commissie, wordt er een ‘nauwer verband’
gelegd tussen burgerschap en democratie. Dit verband is tevens gelegd in de
klassieke oudheid, bij het ontstaan van de begrippen burgerschap en democratie.
Beide begrippen waren destijds onlosmakelijk verbonden met elkaar. De notie
van het burgerschap was noodzakelijk teneinde te bepalen wie gerechtigd was
deel te nemen aan het democratische proces aan de hand waarvan bijvoorbeeld
wetgeving tot stand werd gebracht. Deze koppeling wordt door de Commissie in
deze passage genoemd. Opvallend is wel dat ten tijde van het verschijnen van dit
rapport, zoals blijkt uit de uitspraken Spanje v. Verenigd Koninkrijk en Eman &
Sevinger, het burgerschap van de Unie geen autonoom kiesrecht voor het
Europees Parlement met zich bracht. Zoals besproken, veranderde dit na het
arrest Delvigne.

said to unequivocally possess the important political right of voting for the persons that,
according to EU law, represent them.” H. van Eijken, J.W. van Rossem, ‘Prisoner
disenfranchisement and the right to vote in elections to the European Parliament: Universal
suffrage key to unlocking political citizenship?’, European Constitutional Law Review, 12,
2016, p. 114-132. Zie ook: European Commission, COM(2017)32, Report form the Commis-
sion to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions under Article 25 TFEU, On progress towards effective EU
citizenship 2013-2016, p. 12.
187 Zie D. Kochenov, ‘The Essence of EU Citizenship emerging from the Last Ten Years of
Academic Debate: Beyond the Cherry Blossoms and the Moon?’, International and
Comparative Law Quarterly, 2013, 62, p. 97-136; H. de Waele, ‘EU Citizenship, Revisiting
its Meaning, Place and Potential’, European Journal of Migration and Law, 2010, 12, p. 319-
336; A. Wiener, ‘Going Home? ‘European’ Citizenship Practice Twenty Years After’, in: D.
Kochenov (red.), EU Citizenship and Federalism. The Role of Rights, Cambridge University
Press, April 2017.
188 Voorheen had Deel II VwEU als opschrift ‘Burgerschap van de Unie’. De Commissie stelt
dan ook in 2010: “Het Verdrag van Lissabon let een nog nauwer verband tussen burgerschap
en non-discriminatie. Het tweede deel van het VwEU heet thans ‘non-discriminatie en
burgerschap van de Unie’ en omvat de bepalingen inzake non-discriminatie, zowel op grond
van nationaliteit (art 18) als op andere gronden (geslacht, ras, etnische afstemming,
godsdienst etc (art 19).” Europese Commissie, COM(2010) 602, Over vorderingen op weg
naar een echt EU-burgerschap 2007-2010, p. 3.
189 Europese Commissie, COM(2010) 602, Over vorderingen op weg naar een echt EU-
burgerschap 2007-2010, p. 2.
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Het Verdrag van Lissabon bracht tevens verandering in de relatie tussen het
staatsburgerschap en het Unieburgerschap. Zoals hierboven uiteengezet, zorgde
de gereserveerde houding van de lidstaten ervoor dat in het Verdrag van
Amsterdam werd opgenomen dat het Unieburgerschap het nationale burger-
schap aanvult, doch niet in de plaats daarvan komt. Met die bepaling werd tot
uitdrukking gebracht dat het Verdrag van Amsterdam de voorkeur geeft aan een
Unieburgerschap dat het nationaal burgerschap ‘complementeert’. Deze ziens-
wijze wordt uitdrukkelijk gewijzigd in het Verdrag van Lissabon. Na de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon luidt het VwEU dat het
Unieburgerschap naast het nationale burgerschap komt doch niet in de plaats
daarvan.190 Deze wijziging onderstreept dat het Unieburgerschap niet een
‘aanvullend’, maar juist een zelfstandig karakter heeft.191 De rechtspraak van
het Hof van Justitie waarin stapsgewijs is toegewerkt naar een autonoom
Unieburgerschap wordt bevestigd in het Verdrag van Lissabon.

Het bestaan van beide burgerschappen (nationaal burgerschap en Unieburger-
schap) is een aanleiding voor ingewikkelde vragen. Het geval van Rottmann is
een illustratie daarvan.192 Deze uitspraak bouwt voort op de hiervoor behan-
delde uitspraak inzake Micheletti ten aanzien van de discretionaire bevoegdheid
van de lidstaten om vast te stellen wie hun nationaliteit bezit. Het onderwerp van
het nationaal burgerschap en het Unieburgerschap krijgt aandacht in de
conclusie van A-G Poiares Maduro.193 In zijn conclusie zet hij uiteen dat het
concept burgerschap de juridische en politieke situatie beschrijft van de burgers
van een bepaalde staat in een politieke gemeenschap.194 Het Unieburgerschap,
daarentegen, zo vervolgt Poiares Maduro, geeft de juridische en politieke
situatie weer van de burgers van de lidstaat buiten de politieke gemeenschap
van hun staat.195 De omstandigheid dat het Unieburgerschap ten opzichte van
het nationale burgerschap een afgeleid karakter heeft, komt doordat het
Unieburgerschap wordt gekwalificeerd als een ‘interstatelijk burgerschap’ dat
de burgers van de verschillende lidstaten rechten verleent in deze lidstaten.
Poiares Maduro stelt dan ook dat het ‘volkomen logisch’ is dat de nationaliteit
van een lidstaat een persoon burger van de desbetreffende lidstaat en tegelij-

190 Verdrag van Lissabon, PbEU 17.12.2007, C 306/52, punt 34.
191 Ook in het Verdrag van Lissabon wordt de vernummering van de artikelen aangaande het
Unieburgerschap gewijzigd. De verschillende rechten die waren gekoppeld aan het Uniebur-
gerschap werden voor het Verdrag van Lissabon afzonderlijk weergegeven. Na het Verdrag
van Lissabon is het met name art. 20 lid 2 dat verschillende rechten opsomt. Het artikellid
vermeldt echter dat de burgers van de Unie ‘onder andere’ de rechten hebben die in het
artikellid staan. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat om een limitatieve
opsomming. Voor de wijzigingen van Deel II VwEU, zie Verdrag van Lissabon, PbEU
17.12.2007, C 306/52, punt 31-38.
192 HvJ EU 2 maart 2010, zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467.
193 A-G Poiares Maduro 30 september 2009, zaak C-135/08 (Rottmann).
194 A-G Poiares Maduro 30 september 2009, zaak C-135/08 (Rottmann), punt 16.
195 Ibid.
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kertijd burger van de Unie maakt.196 Hiermee verleent de nationaliteit van de
lidstaat de burgers ‘een burgerschap dat uitgaat boven de staat’, aldus Poiares
Maduro. Hij vervolgt:

“Het gaat om twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden en
tegelijkertijd autonoom zijn. Het burgerschap van de Unie veronderstelt de
nationaliteit van een lidstaat, maar het is ook een ten opzichte van het begrip
nationaliteit autonoom juridisch en politiek begrip. De nationaliteit van een
lidstaat geeft niet alleen toegang tot de door het gemeenschapsrecht verleende
rechten, zij maakt ons ook tot burgers van de Unie. Het Europees burgerschap
is meer dan een complex van rechten die, op zichzelf, ook zouden kunnen
worden verleend aan personen die dit burgerschap niet bezitten. Het veron-
derstelt het bestaan van een band van politieke aard tussen de Europese
burgers, al is dit geen band die bestaat uit het behoren tot een volk. Deze
politieke band verenigt juist de volken van Europa. Hij berust op hun
wederzijdse verbintenis om hun respectieve politieke gemeenschappen
open te stellen voor andere Europese burgers en een nieuwe vorm van
burgerlijke en politieke solidariteit op Europese schaal in het leven te roepen.
Deze band vereist niet het bestaan van een volk, maar berust op het bestaan
van een Europese politieke ruimte, waaruit rechten en verplichtingen ont-
staan.
[…]
Dit is het mirakel van het burgerschap van de Unie: het versterkt de banden
die ons verbinden met onze staten (daar wij Europese burgers zijn juist
doordat wij burgers zijn van onze staten) en tegelijkertijd maakt het ons vrij
(daar wij nu burgers zijn buiten onze staten om). Het Europees burgerschap
wordt bereikt via de nationaliteit van een lidstaat, die wordt geregeld door het
nationale recht, maar, zoals elke vorm van burgerschap, is het de basis van
een nieuwe politieke ruimte, waaruit rechten en verplichtingen ontstaan die
door het gemeenschapsrecht worden bepaald en niet afhankelijk zijn van de
staat. Dit legitimeert op zijn beurt de autonomie en het gezag van de
communautaire rechtsorde. Dit is de reden dat, hoewel de nationaliteit van
een lidstaat voorwaarde is voor toegang tot het burgerschap van de Unie,
evengoed de aan dit burgerschap verbonden rechten en verplichtingen niet
ongefundeerd door die nationaliteit kunnen worden beperkt. Met andere
woorden, de verkrijging en het verlies van de nationaliteit (en dus van het
burgerschap van de Unie) worden niet op zich beheerst door het gemeen-
schapsrecht, maar de voorwaarden voor de verkrijging en het verlies van de
nationaliteit moeten verenigbaar zijn met de communautaire voorschriften en
de rechten van de Europese burger in acht nemen.”197

Poiares Maduro benadrukt in dit citaat het autonome en zelfstandige karakter
van het Unieburgerschap. Daarnaast wordt herhaaldelijk gesteld dat de band
tussen de Unieburger en de unitaire rechtsorde berust op een wederzijdse

196 Ibid.
197 Idem, r.o. 23. Dit citaat van Poiares Maduro benadrukt de emanciperende werking van het
burgerschapsbegrip, waarbij individuele vrijheid en ontplooiing worden gezien als het
fundament ervan.
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verhouding waaruit verschillende rechten en verplichtingen voortvloeien.198

Deze rechten en plichten vloeien voort uit de rechtsorde van de Unie en zijn niet
afhankelijk van de lidstaat. Niettemin kan de lidstaat, zoals de Commissie stelt
in haar rapport uit 2004, niet geheel uit het oog verdwijnen, omdat het de
lidstaten van de Unie zijn die deze rechten en verplichtingen mogelijk moeten
maken.199 De rechtsverhouding die de Unie aangaat tot de Unieburgers, die
mogelijk wordt gemaakt door het Unieburgerschap, legitimeert de rechtsorde
van de Unie. In de hiervoor geciteerde passage kan een argument worden
gevonden dat Constant naar voren heeft gebracht in zijn De la liberté des
Anciens comparée à celle des modernes, zoals aan bod is gekomen in Hoofdstuk
II. Hierin stelt Constant dat met de intrede van de notie van politieke
representatie de burgers ‘vrij’ worden. Dit baseerde Constant op de omstandig-
heid dat de burgers doordat zij politiek werden gerepresenteerd een belangrijke
taak uit handen hebben gegeven aan de representant, waardoor zij meer tijd
hebben om zich op andere terreinen te ontwikkelen.200 Poiares Maduro gebruikt
een vergelijkbaar argument als hij stelt dat het Unieburgerschap de burgers ‘vrij’
maakt. Hoewel deze gedachte van Poiares Maduro niet direct betrekking heeft
op de notie van politieke representatie, is het doel achter het vrij maken van de
burger eenzelfde als bij Constant, namelijk de burger mogelijkheden verschaffen
om zich te ontwikkelen door middel van gebruikmaking van bijvoorbeeld het
vrije reis- en vestigingsrecht binnen de Unie.

In zijn arrest inzake Rottmann erkent het Hof van Justitie het wederkerige
karakter van de verhouding tussen de burger en zijn nationale rechtsorde.201

Deze wederkerigheid van de rechtsverhouding tussen de burger en de desbe-
treffende rechtsorde vormt, zoals gesteld in Hoofdstuk II, een van de wezenlijke
elementen van burgerschap. Deze wederkerigheid van de rechtsverhouding,
zoals uitgevonden in de klassieke oudheid en heruitgevonden gedurende de
jaren van de Renaissance en de Franse Revolutie, wordt voor wat betreft de

198 Deze wederkerigheid wordt tevens benadrukt door A-G Sharpston in haar conclusie inzake
Ruiz Zambrano. Zij stelt: “Of, om dezelfde vraag vanuit een iets ander oogpunt te stellen: is
het Unieburgerschap alleen maar de niet-economische versie van dezelfde algemene soort van
rechten van vrij verkeer die al geruime tijd bestaan voor de economisch actieven en voor
financieel onafhankelijke personen? Of heeft het een dieper liggende betekenis, van een
werkelijk burgerschap, met daaraan verbonden een eenvormig geheel van rechten en plichten,
in een waarlijke rechtsunie waarin respect voor grondrechten wel een onverbrekelijke rol
moet spelen?” A-G Sharpston 30 september 2010, zaak C-34/09 (Ruiz Zambrano), punt 3.
199 COM(2004) 695.
200 Zie Hoofdstuk 2.6.1 (‘De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de
individuele vrijheid’).
201 HvJ EU 2 maart 2010, zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467, r.o. 51.
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verhouding tussen de burger en zijn staat in de volgende bewoordingen tot
uitdrukking gebracht door het Hof van Justitie:

“Een besluit tot intrekking van de naturalisatie ten gevolge van bedrog vindt
immers zijn rechtvaardiging in een reden van algemeen belang. Dienaan-
gaande is het rechtmatig dat een lidstaat de bijzondere band van solidariteit en
loyaliteit tussen hem en zijn onderdanen, evenals de wederkerigheid van
rechten en plichten, die de grondslag vormen van de nationaliteitsverhouding,
wil beschermen.”202

Het Hof van Justitie, zich bewust van het afgeleide karakter van het Unierecht,
oordeelt in Rottmann dat de lidstaten bij het vaststellen van de voorwaarden ter
verkrijging en intrekking van de nationaliteit het Unierechtelijke evenredigheids-
beginsel in acht dienen te nemen.203 Hiermee geeft het Hof van Justitie nadere
invulling aan het in Micheletti gemaakte voorbehoud dat de lidstaten bij het
vaststellen van de regels omtrent de verkrijging en intrekking van de nationaliteit
het – destijds geldende – gemeenschapsrecht in acht dienen te nemen.204

202 HvJ EU 2 maart 2010, zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467, r.o. 51. Dientengevolge
overweegt het Hof van Justitie in dit arrest dat art. 17 EG zich er niet tegen verzet dat een
lidstaat de nationaliteit van de burger die door middel van naturalisatie is verkregen, intrekt
indien deze door bedrog is verkregen. Voorwaarde is echter wel dat de intrekkingsbeslissing
in overeenstemming dient te zijn met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Zie
daarover meer: Bex-Reimert, Karapetian, De Mik 2018.
203 Zie voor de nadere uitwerking van het evenredigheidsbeginsel HvJ EU 13 september 2016,
zaak C-165/14, ECLI:EU:C:2016:675 (Rendón Marin); HvJ EU 21 december 2011, zaken
C-411/10 en C-493/10 ECLI:EU:C:2011:865 (NS). Zie ook: A. Evans, ‘Nationality Law and
European Integration’, European Law Review, 1991, 190; L. Besselink, J.H, Reestman,
‘(Editorial) Dynamics of European and National Citizenship: Inclusive or Exclusive?’,
European Constitutional Law Review, 3, 2007, p. 1-4; D. Kochenov, ‘Ius Tractum of
Many Faces: European Citizenship and the Difficult Relationship between Status and Rights’,
Columbia Journal of European Law, Vol. 15, no 2, 2009, p. 169-237; D. Kostakopoulou,
‘When EU Citizens become Foreigners’, European Law Journal, Vol. 20, no 4, July 2014,
p. 447-463; D. Kochenov, ‘A Real European Citizenship: A New Jurisdiction Test: A Novel
Chapter in the Development of the Union in Europe’, Columbia Journal of European Law,
Vol. 18, 2011, p. 55-109.
204 Zie in dit verband HvJ EU 12 maart 2019, zaak C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189
(Tjebbes), r.o. 48. Hierin oordeelt het Hof van Justitie dat art. 20 VwEU aldus moet worden
uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een natonale regeling op grond waarvan de
nationaliteit van een burger van rechtswege verloren gaat, met als gevolg dat dat het verlies
van het Unieburgerschap met zich brengt, ‘mits de bevoegde nationale autorieiten […]
incidenteel kunnen onderzoeken welke gevolgen dat nationaliteitsverlies heeft en eventueel
ervoor kunnen zorgen dat de betrokken personen met terugwerkende kracht de nationaliteit
herkrijgen wanneer zij een aanvraag indienen voor een reisdocument of enig ander document
waaruit hun nationaliteit blijkt’. Het Hof van Justitie vervolgt: “In het kader van dat
onderzoek dienen die autoriteiten en rechterlijke instanties na te gaan of het verlies van de
nationaliteit van de betrokken lidstaat, dat het verlies van het burgerschap van de Unie met
zich brengt, in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel wat de gevolgen ervan
voor de situatie van elke betrokkene en in voorkomend geval voor die van zijn gezinsleden uit
het oogpnt van het Unierecht betreft.”
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Opvallend is dat, hoewel het Hof van Justitie in de hiervoor opgenomen
rechtsoverweging de wederkerigheid van de nationale burgerschapsverhouding
erkent, het zich niet uitlaat ten aanzien van de mogelijke wederkerigheid van de
rechtsverhouding die in het leven is geroepen door het Unieburgerschap. Indien
de verdragstekst ten aanzien van het Unieburgerschap wordt bestudeerd in Deel
II VwEU dan valt op dat de verdragstekst, net als de passage van Poiares
Maduro, uitgaat van een wederkerige verhouding tussen de Unieburger en de
Unie.205 Desalniettemin ontbreken in beginsel plichten jegens de Unie in de
praktijk. Anders dan art. 20 lid 2 VwEU stelt, brengt het Unieburgerschap
namelijk in beginsel geen verplichtingen met zich voor Unieburgers.206 Hier-
door kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de wederkerigheid van de
rechtsverhouding tussen de Unieburger en de rechtsorde van de Unie. Zoals
blijkt uit het voorgaande, zijn enkel rechten gekoppeld aan het Unieburgerschap.
Deze variëren van het reis- en vestigingsrecht tot – na Delvigne – het kiesrecht
voor de leden van het Europees Parlement (ook in de lidstaat waarvan de
Unieburger de nationaliteit bezit). Daartegenover staan in beginsel geen ver-
plichtingen. De enige verplichting van de EU-burger is dat hij zich aan het EU-
recht houdt. Om deze reden kan gesteld worden dat de rechtsbetrekking die het
Unieburgerschap met zich brengt niet als wederkerig is te beschouwen, maar in
beginsel eenzijdig is.

Gedurende de twintiger jaren van het Unieburgerschap vult het Hof van Justitie
dit begrip derhalve nader in. Dat doet het Hof van Justitie door onder meer te
oordelen dat de lidstaten bij het vaststellen van de voorwaarden ter verkrijging
en intrekking van de nationaliteit de Unierechtelijke evenredigheidstoets in acht
dienen te nemen en dat krachtens art. 39 lid 2 EU-Handvest iedere Unieburger
het kiesrecht toekomt voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Al met
al brengt het Unieburgerschap in beginsel een eenzijdige rechtsbetrekking met
zich tussen de Unieburger en de Europese Unie, bestaande uit verschillende
rechten.

Geconcludeerd kan worden dat het Unieburgerschap door de jaren heen
institutioneel is ingevuld door het Hof van Justitie in zijn rechtspraak. In de
eerste levensjaren van het Unieburgerschap, na de inwerkingtreding van het
Verdrag van Maastricht, valt op dat in de rechtspraak van het Hof van Justitie
nauwelijks expliciet wordt ingegaan op de notie van het Unieburgerschap.
Hierbij wordt wel erkend dat het Unieburgerschap een van de in het oog
springende onderdelen van het Europese construct is. De Unie is door middel
van dit concept namelijk expliciet een band aangegaan met de Unieburger. Vanaf

205 Art. 20 VwEU lid 2 luidt immer: “De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben
de plichten die bij de Verdragen zijn bepaald [cursivering van mij, GK].”
206 Zie over het ontbreken van plichten in het Unieburgerschap D. Kochenov, ‘EU Citizenship
without Duties’, European Law Journal, Vol. 20, no 4, July 2014, p. 482-498.
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het einde van de twintigste eeuw, met het arrest inzake Martínez Sala, begint het
Unieburgerschap zelfstandige betekenis te krijgen. Het concept wordt in ’s Hofs
rechtspraak beschouwd als de grondslag die rechten toekent aan de Unieburgers
die economisch niet actief zijn. Bovendien wordt het Unieburgerschap door het
Hof van Justitie gekwalificeerd als de primaire hoedanigheid van de Unieburger.
Het Unieburgerschap behoudt echter zijn derivatieve karakter: enkel de verkrij-
ging van de nationaliteit van de lidstaat zorgt voor de verkrijging van het
Unieburgerschap. Andersom geldt dat het verlies van de nationaliteit van de
lidstaat automatisch zorgt voor het verlies van het Unieburgerschap. Bij
de vaststelling van de voorwaarden voor de verkrijging en intrekking van de
nationaliteit dient de lidstaat het Unierecht en daarbij in het bijzonder het
Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel in acht te nemen, aldus het Hof van
Justitie. Hoewel het Hof van Justitie erkent dat de nationaliteitsverhouding in de
lidstaat is gebaseerd op een wederkerige rechtsbetrekking, kleurt het Hof van
Justitie het Unieburgerschap zodanig in dat dit in beginsel een eenzijdige
rechtsbetrekking met zich brengt tussen de Unieburger en de EU. Deze
rechtsverhouding bestaat immers alleen uit rechten van de Unie, toegekend
aan de Unieburger. Het Unieburgerschap brengt in beginsel geen plichten met
zich voor de Unieburger. In de twintiger jaren wordt in zowel de rechtspraak als
de Unieburgerschapsverslagen van de Commissie toegewerkt naar een ‘echt
burgerschap’. Kenmerkend aan de politieke component van het Unieburger-
schap is dat voor het eerst in 2015 in de uitspraak Delvigne wordt erkend dat het
kiesrecht voor het Europees Parlement, zoals vervat in art. 39 lid 2 EU-Handvest
onlosmakelijk verbonden is met het Unieburgerschap.

5.4 Het Unieburgerschap in de LGO

In de onderhavige paragraaf zal worden stilgestaan bij de betekenis van de
toepassing van het Unieburgerschap in de LGO. De paragraaf bevat, zo kan
worden gesteld, de samenval van de tot dusver in dit proefschrift behandelde
thema’s burgerschap (Hoofdstuk II), ontstaan en ontwikkeling van de LGO
(Hoofdstukken III en IV) en het Unieburgerschap (de eerste drie paragrafen van
dit vijfde hoofdstuk). Deze paragraaf is onderverdeeld in drie aan elkaar
verwante onderwerpen. Als eerste zal aandacht worden besteed aan de geleide-
lijke parallellie in de ontwikkeling van de LGO en het Unieburgerschap. Daarbij
wordt een kort résumé opgenomen van de ontwikkeling van de LGO zoals
beschreven in Hoofdstuk IV en van het Unieburgerschap zoals beschreven
hiervoor, teneinde de geleidelijke institutionele inkleuring van de noties Unie-
burgerschap en LGO-associatieregeling te illustreren. Ten tweede zal worden
stilgestaan bij de bevoegdheid van de lidstaat ten aanzien van de toekenning van
de eigen nationaliteit (en dus Unieburgerschap) aan LGO-burgers. Tot slot volgt
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het onderwerp aangaande de werking van Unieburgerschapsrechten in de LGO,
waarbij in het bijzonder aandacht zal worden besteed aan politieke representatie
van LGO-Unieburgers in de Unie en het kiesrecht van LGO-Unieburgers voor
de leden van het Europees Parlement.

5.4.1 Het Unieburgerschap en de LGO-regeling: geleidelijke institutionele
inkleuring

Door de jaren heen heeft zowel de associatieregeling inzake de LGO als het
Unieburgerschap een grondige ontwikkeling doorgemaakt. De LGO-regeling,
primair ontstaan als de gemeenschapsrechtelijke pendant van de Franse TOM,
kreeg voor het eerst een grondslag in het Gemeenschapsrecht in 1957, bij het
EEG-Verdrag. Frankrijk, België, Italië en het Koninkrijk der Nederlanden waren
de lidstaten die gebruik maakten van de LGO-associatieregeling voor (sommige
van) hun overzeese gebieden. De doelstelling van deze regeling is, zoals uit
Deel IV van het Verdrag blijkt, het bevorderen van de economische en sociale
ontwikkeling van de LGO en de totstandbrenging van nauwe economische
betrekkingen tussen de LGO enerzijds en de Unie anderzijds. Dit LGO-regime
kenmerkt zich door een asymmetrie. De LGO zijn vrij om hun handelsverkeer
met lidstaten van de Unie te onderwerpen aan beperkingen, tenzij deze
beperkingen het moederland van de LGO, in tegenstelling tot andere lidstaten,
voordelen oplevert. De gedachte achter de zogenoemde ‘Eurafrican Dream’,
zoals besproken in Hoofdstuk III, was dat de lidstaten van de Unie op den duur
zouden profiteren van de vooruitgang van deze LGO. De werkelijkheid pakte
echter in de jaren zestig van de vorige eeuw anders uit, mede in verband met de
dekolonisatie van het overgrote deel van de LGO uit 1957.207 Het overgrote deel
van de LGO uit 1957, die staan beschreven in paragraaf 3.3.2 (‘De strekking van
de LGO-status: de invloed van de dekolonisatie’), vallen thans niet onder het
LGO-regime. Een deel van deze oude LGO heeft ervoor gekozen om te worden
geassocieerd met de Unie via het ACS-regime. Deze gebeurtenissen naar
aanleiding van de onafhankelijkheid van deze voornamelijk Afrikaanse staten
heeft ervoor gezorgd dat een gebrek aan interesse ontstond in de toenmalige
EEG voor de LGO-regeling. De reden daarvoor was dat de achterblijvende
landen en gebieden (Saint-Pierre-en-Miquelon, Nieuw-Caledonië) klein van
omvang waren en relatief weinig betekenis konden hebben voor de EEG
vergeleken met de LGO uit 1957.

207 Een deel van deze gebieden overzee dat in de jaren zestig hun onafhankelijkheid verwierf,
maakte gebruik van de mogelijkheid om zogenoemd ACS-land te worden. Zie daarover
Hoofdstukken III en IV van dit proefschrift.
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De ontwikkeling die de LGO hebben meegemaakt in de zogenoemde LGO-
besluiten van de Raad en de rechtspraak van het Hof van Justitie is behandeld in
Hoofdstuk IV. Tot het LGO-besluit uit 1991 worden de LGO beschouwd als het
verlengstuk van de ACS-staten. De LGO-besluiten en de overeenkomsten met
de ACS-staten komen dan ook tot het LGO-besluit van 1991 nagenoeg overeen.
Gedurende deze jaren wordt in de rechtspraak van het Hof van Justitie
nauwelijks aandacht besteed aan de LGO. Deze onverschilligheid jegens de
LGO verandert in de jaren negentig van de vorige eeuw. Op initiatief van het
Koninkrijk der Nederlanden wordt het LGO-besluit uit 1991 in overeenstem-
ming gebracht met de doelstelling achter het LGO-regime, zoals gecodificeerd
in Deel IV van het Verdrag. Een belangrijke breuk treedt op tussen de LGO-
regeling en de ACS-regeling als de LGO vanaf 1991 producten rechtenvrij de
Unie kunnen invoeren. Deze ontkoppeling van het LGO-regime van het ACS-
regime wordt echter problematisch, wanneer in de praktijk ACS-producten,
voornamelijk rijst en suiker, na een lichte bewerking in de LGO rechtenvrij
worden ingevoerd in de Unie. Voor enkele lidstaten, met name de exporteurs van
rijst en suiker, leidt deze omstandigheid tot de verstoring van de gemeenschap-
pelijke markt van voornamelijk rijst en suiker. Het besluit tot tussentijdse
herziening van het LGO-besluit van 1991 beoogde tegemoet te komen aan dit
bezwaar van de lidstaten. Gedurende deze jaren wordt in de rechtspraak
betekenisvolle uitspraken gedaan door het Hof van Justitie ten aanzien van de
positie van de LGO en de aldaar gevestigde burgers in de rechtsorde. In deze
rechtspraak valt een verruiming van de werkingssfeer van de Unie naar de LGO
te ontwaren. Zo zijn thans, anders dan Deel IV van het Verdrag doet voorkomen,
naast Deel IV van het Verdrag, onder meer ook de Delen I (‘De beginselen’) en
II (‘Non-discriminatie en burgerschap van de Unie’) van toepassing op de LGO.
Ook worden rechters uit de LGO door het Hof van Justitie in Kaefer en
Procacci208 aangemerkt als rechterlijke instanties in de zin van art. 267 VwEU
met als gevolg dat zij prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Hof van
Justitie. Op grond van Leplat209 vinden bepalingen van het Unierecht zonder
uitdrukkelijke verwijzing geen toepassing in de LGO. Indien echter het effet
utile van Deel IV VwEU zich verzet tegen een strikte interpretatie, dan vindt de
desbetreffende bepaling alsnog toepassing in de LGO. In Antillean Rice Mills210

brengt het Gerecht naar voren dat de instellingen en organen van de Unie in hun
rechtsbetrekking met de LGO zich dienen te houden aan de beginselen waar de
Unie op is gebaseerd en die met name staan opgesomd in Deel II VwEU. Ook
zijn LGO-burgers, indien zij de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van

208 HvJ EU 12 december 1990, gevoegde zaken C-100 & 101/89 (Kaefer en Procacci), Jur.
I-4667.
209 HvJ EU 12 februari 1992, zaak C-260/90 (Leplat), Jur. I-00643.
210 HvJ EU 14 september 1995, gevoegde zaken T-480/93 en T-483/93 (Antillean Rice Mills
vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-2310.
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de Unie, zoals blijkt uit Eman en Sevinger,211 Unieburgers met als gevolg dat zij
zich kunnen beroepen op de rechten die staan opgesomd in Deel II VwEU.
Verklaring nr. 36, gehecht aan het Verdrag van Amsterdam, stelt dan ook dat de
LGO-regeling zoals deze in het Verdrag is opgenomen, niet toereikend is voor
de LGO die zijn overgebleven. Deze teneur wordt voortgezet door de Commis-
sie, die in haar Groenboek van 2008 en de Mededeling uit 2009 naar voren
brengt afstand te willen doen van een LGO-regeling die de nadruk legt op
ontwikkelingssamenwerking. Integendeel, de Commissie stelt voor om de LGO/
Unierechtsbetrekking aldus in te kleuren dat aandacht wordt besteed aan het
bevorderen van het concurrentievermogen, het verminderen van de kwetsbaar-
heid van de LGO en tot slot het bevorderen van de LGO in hun regio. De
betrekking tussen de LGO en de Unie dient, met andere woorden, niet meer
eenzijdig te zijn, maar wederzijds. Beide actoren dienen rechten en verplich-
tingen te hebben jegens elkaar.

Deze ontwikkeling van de LGO in de Unie illustreert dat het LGO-regime door
de jaren heen grondig is herzien in de LGO-besluiten van de Raad, in de
rechtspraak van het Hof van Justitie en in de documenten van de Commissie. De
zienswijze van de Unie op de LGO is veranderd. Na de dekolonisatie, toen het
overgrote deel van de LGO onafhankelijk werd en onderdeel werd van het ACS-
regime, raakten de LGO op de achtergrond. Gedurende lange tijd werden de
LGO dan ook gelijk behandeld aan de ACS-staten, waar de aandacht van de
Unie met name op was gevestigd. Op initiatief van het Koninkrijk der
Nederlanden kregen de LGO vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw een
preferabele behandeling boven de ACS-staten. Thans worden de LGO gezien als
de daadwerkelijke buitengrenzen van de Unie, waar de waarden van de Unie
moeten worden gewaarborgd en uitgestraald. De rechtsbetrekking tussen LGO-
Unie dient dan ook meer en meer te worden gekwalificeerd als een wederkerige
betrekking, met rechten en verplichtingen over en weer tussen de LGO en de
Unie, dan als een eenzijdige rechtsbetrekking die kan worden gekwalificeerd als
een ontwikkelingssamenwerking. Het voorgaande biedt dan ook steun voor de
stelling dat de strekking van Deel IV VwEU door de jaren heen is gewijzigd.

Een vergelijkbare dynamiek, waarbij een notie in het Unierecht geleidelijk
nadere institutionele invulling krijgt, valt te bespeuren wanneer het Uniebur-
gerschap onder de loep wordt genomen. Het Unieburgerschap de iure is een
betrekkelijk jong begrip in de Unie. Het is in ieder geval jonger dan het LGO-
begrip, aangezien het in werking is getreden in 1993 bij de inwerkingtreding van
het Verdrag van Maastricht. Het Unieburgerschap is in het leven geroepen om
het Unierecht te legitimeren en de Unieburgers die gebruik maken van de
voordelen van het integratieproject te belonen, zo blijkt uit de voorgaande
paragrafen. Ook ten aanzien van het Unieburgerschap kan worden geconstateerd

211 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060.
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dat dit begrip geleidelijk aan institutioneel is vormgegeven, zoals blijkt uit
paragraaf 5.3 (‘Het Unieburgerschap als species van het genus burgerschap’).
Daar is onder meer naar voren gekomen dat het Hof van Justitie in de eerste
jaren na de inwerkingtreding van het Unieburgerschap terughoudend is geweest
met het gebruik van dit begrip. Het begrip werd impliciet dan wel expliciet
aangehaald in ’s Hofs rechtspraak, zoals in Boukhalfa,212 Uecker en Jacquet213

en Stöber en Pereira214 . Pas in Martínez Sala215 lijkt het Hof van Justitie voor
het eerst zelfstandige betekenis toe te kennen aan het Unieburgerschap. Het Hof
van Justitie stelt aldaar immers dat art. 8A (thans 20 lid 2 onder a VwEU) aan de
hoedanigheid van de burger het recht koppelt om zich in elke lidstaat te bewegen
en aldaar te verblijven. De bepalingen inzake het Unieburgerschap zijn derhalve
connex, maar kunnen zelfstandig worden gebruikt. Hoewel in het Verdrag van
Amsterdam werd toegevoegd dat het Unieburgerschap het nationaal burgerschap
aanvult, doch niet in de plaats daarvan komt, is opvallend dat in de rechtspraak
van het Hof van Justitie na het Verdrag van Amsterdam het Unieburgerschap
steeds meer een autonome betekenis krijgt. Baanbrekend in dit kader is dat het
Hof van Justitie in Grzelczyk216 tot het oordeel komt dat de hoedanigheid van de
Unieburger de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaat dient te
zijn. Deze uitspraak is uiterst relevant omdat, zoals A-G Sharpston terecht in
haar conclusie bij de uitspraak inzake Ruiz Zambrano217 stelt, volgens deze
doctrine van het Hof van Justitie het uitgesloten is dat het Unieburgerschap het
nationaal burgerschap louter ‘aanvult’. De uitspraak in Grzelczyk ademt dan ook
de geest uit dat het Unieburgerschap een zelfstandig en autonoom burgerschap is
dat naast het nationale burgerschap bestaat. De Verdragswijziging in het Verdrag
van Lissabon corrigeert daarmee het ‘foutje’ van het Verdrag van Amsterdam.

Onverlet het voorgaande dient in het oog te worden gehouden dat het
Unieburgerschap zijn derivatieve karakter behoudt. Het kan immers enkel
worden verkregen en het gaat enkel verloren bij de verkrijging en het verlies
van de nationaliteit van de lidstaat. De lidstaten dienen bij het vaststellen van de
voorwaarden ter verkrijging en verlies van de nationaliteit wel rekening te
houden met het Unierecht, in het bijzonder de Unierechtelijke evenredigheids-
toets, zo volgt uit onder meer Micheletti218 en Rottmann.219

212 HvJ EU 30 april 1996, zaak C-214/94 (Boukhalfa), Jur. I-2273.
213 HvJ EU 5 juni 1997, gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96 (Uecker en Jacquet), Jur.
I-3182.
214 HvJ EU 30 januari 1997, gevoegde zaken C-4/95 en C-5/95 (Stöber en Pereira), Jur.
I-531.
215 HvJ EU 12 mei 1998, zaak C-85/96 (Martínez Sala), Jur. I-2708.
216 HvJ EU 20 september 2001, zaak C-184/99 (Grzelczyk), Jur. I-6229.
217 HvJ EU 8 maart 2011, zaak C-34/09 (Ruiz Zambrano), Jur. I-01177.
218 HvJ EU 7 juli 1992, zaak C-369/90 (Micheletti), Jur. I-4258.
219 HvJ EU 2 maart 2010, zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467.
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Ten aanzien van politiek Unieburgerschap zijn onder meer de uitspraken
inzake Spanje v. Verenigd Koninkrijk,220 Eman en Sevinger221 en Delvigne222

relevant. Hoewel het Hof van Justitie in Spanje v. Verenigd Koninkrijk en Eman
en Sevinger stelt dat uit het Unierecht niet blijkt wie kiesgerechtigd zijn voor de
verkiezingen van het Europees Parlement, waardoor het aan de lidstaten is om
dit vorm te geven, overweegt het Hof van Justitie in Delvigne dat art. 39 lid 2
EU-Handvest het kiesrecht van de Unieburgers uitdrukt op grond waarvan alle
Unieburgers het kiesrecht hebben voor het Europees Parlement.

De in concreto betekenis van deze en andere in paragraaf 5.3 aan bod
gekomen uitspraken voor de rechtspositie van de LGO-Unieburger zal in de
volgende paragrafen aan een analyse worden onderworpen, alwaar de aandacht
ligt bij de werking van de Unieburgerschapsrechten voor de LGO-Unieburger.

Op grond van het voorgaande, kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt over het Unieburgerschap en het LGO-regime als noties in het Unie-
recht. Volgens het VwEU wordt een betrekkelijk groot deel van het Unierecht
uitgezonderd van toepassing voor de LGO. Deze visie in het VwEU is sterk
achterhaald door onder meer rechtspraak van het Hof van Justitie, de besluiten
van de Raad en de documenten van de Commissie. De ontwikkeling waarin de
LGO zich bevindt kan worden gekarakteriseerd als een ontwikkeling waar een
steeds groter wordend deel van het Unierecht relevant wordt voor de LGO. Het
burgerschapsbegrip van de Unie legitimeert de Unie en beloont haar burgers op
weg naar integratie. In de rechtspraak van het Hof van Justitie en in de verslagen
van de Commissie over het Unieburgerschap wordt het burgerschapsbegrip in de
Unie geleidelijk geïnstitutionaliseerd. Deze teneur in de ontwikkeling van de
LGO en het Unieburgerschap lijkt derhalve in dezelfde richting te wijzen. Beide
noties zijn derhalve onderhevig geweest aan institutionalisering in onder meer
de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Een belangrijke kanttekening in dit kader is dat de LGO-regeling, hoewel zij
lijkt te convergeren met de UPG zoals ter sprake gekomen in Hoofdstuk IV, een
uitzonderingsregime is ten behoeve van de gelding van het Unierecht. Vanuit dit
perspectief, waarbij in ogenschouw wordt genomen dat de LGO geen deel
uitmaken van de interne markt, kan worden gesteld dat het LGO-regime, zoals
het voortvloeit uit het VwEU, en het Unieburgerschap een tegengesteld karakter
hebben. Het LGO-regime staat nog steeds voor associatie met overzeese landen
en gebieden die thans weliswaar wederkerig wordt ingekleurd, maar die niet-

220 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961.
221 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060; Rostane
Mehdi, ‘La citoyenneté europénne’, in: Laurent Tesoka, Jacques Ziller, Union européenne et
outre-mers. Unis dans leurs diversité, Presses Universitaires d’Aix-Marseille 2008.
222 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-650/13 (Delvigne), ECLI:EU:C:2015:648.

HOOFDSTUK V

236



temin geen deel uitmaken van de territoriale werkingssfeer van het Unierecht,
terwijl het Unieburgerschap onder andere de bevordering van de Europese
integratie faciliteert en een expliciete band tussen de Unieburger en de Unie
bewerkstelligt. Kwestieus is dan ook wat de betekenis is van de toepassing van
het Unieburgerschap op de LGO-Unieburger, wanneer vaststaat dat de LGO
buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht vallen.223 In het arrest
inzake Martínez Sala komt het Hof van Justitie tot het oordeel dat het
rechtmatige verblijf van Martínez Sala op het grondgebied van een andere
Unielidstaat voldoende is om binnen de personele werkingssfeer van het
Unierecht te vallen. Is de omstandigheid dat een Unieburger in de LGO van
een andere lidstaat verblijft, waardoor hij onder de ratio personae van het
Unierecht valt, voldoende om een beroep te doen op alle Unieburgerschaps-
rechten? Hoe zit het met Unieburgers die in de LGO verblijven van dezelfde
lidstaat waarvan zij de nationaliteit bezitten, zoals bijvoorbeeld een Arubaanse
Nederlander op Aruba? Deze en vergelijkbare vragen worden pas relevant
indien de burger van de lidstaat naar doeleinden van het Unierecht kan worden
beschouwd als Unieburger. Hieronder wordt eerst ingegaan op deze laatstge-
noemde vraag. Vervolgens komt in paragraaf 5.4.3 de toepassing van Unie-
burgerschapsrechten in de LGO ter sprake, waarbij de nadruk ligt op het
kiesrecht van LGO-Unieburgers voor de leden van het Europees Parlement.

5.4.2 Lidstaatburgers die voor Uniedoeleinden Unieburgers zijn: het geval
LGO

Op grond van art. 20 VwEU komt het burgerschap van de Unie toe aan eenieder
die ‘de nationaliteit van een lidstaat’ bezit. In zijn conclusie bij de uitspraak
Kaur stelt A-G Léger dat de aard van de banden die een persoon met zijn lidstaat
heeft, voor een groot deel bepaalt welke rechten de desbetreffende persoon

223 HvJ EU 14 september 1995, gevoegde zaken T-480/93 en T-483/93 (Antillean Rice Mills
vs. Commissie van de Europese Gemeenschappen), Jur. II-2310; zie ook A-G P. Léger
14 september 1995, zaak C-214/94 (Boukhalfa), punt 29, waarin de toepassing van het
Verdrag in de LGO wordt gekwalificeerd als een extraterritoriale toepassing. Zie in dit kader
ook de conclusie van A-G Bobek in een zaak tussen de Europese Commissie en het Verenigd
Koninkrijk: conclusie A-G Bobek 6 februari 2019, zaak C-391/17, overweging 93. Hierin
stelt A-G Bobek: “[…] dat de LGO’s een ‘hybride status’ hebben. Enerzijds kunnen LGO’s
niet worden geacht deel uit te maken van de Unie (voor de toepassing van onder meer de
bepalingen die zien op het vrije verkeer van goederen en de handhaving van de douane-
voorschriften) en is het zo dat de algemene Verdragsbepalingen zonder uitdrukkelijke
verwijzing niet van toepassing zijn op LGO’s. Anderzijds vormt het recht van de LGO’s
geen afzonderlijk rechtsstelsel dat is afgeschermd van het algemene Unierecht. Als gevolg
daarvan gelden de algemene beginselen en de Verdragsbepalingen die noodzakelijk zijn om
dat recht op een werkzame manier binnen het Unierecht te kunnen toepassen, of die ter
bepaling van hun werkingssfeer aangeven op welke personen zij van toepassing zijn.”
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geniet op grond van het Unierecht.224 Zoals zal blijken uit het navolgende is het
mogelijk dat er verschillende typen burgers bestaan in een bepaald constitutio-
neel bestel. De uitspraak inzake Kaur van het Hof van Justitie, die hiervoor
beknopt aan de orde is gekomen, bevestigt dit ten aanzien van het Verenigd
Koninkrijk. Zo werd krachtens de British Nationality Act 1981 onderscheid
gemaakt tussen Britse burgers zijnde burgers van het Verenigd Koninkrijk en
koloniën die het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk genieten, burgers
van de Britse afhankelijke gebieden (British Dependent Territories Citizens) en
Britse burgers van overzee (British Overseas Citizens). De uitspraak van het Hof
van Justitie inzake Kaur heeft betrekking op de in Kenia geboren mevrouw Kaur
die na de inwerkingtreding van de British Nationality Act 1981 de status
verwierf van Britse burger van overzee.225 In deze hoedanigheid ontbeert zij
op grond van het Britse recht het recht om het Verenigd Koninkrijk te betreden
of er te verblijven.226 Nadat haar aanvraag voor een verblijfsvergunning in het
Verenigd Koninkrijk wordt afgewezen, is Kaur in beroep gegaan als gevolg
waarvan de Secretary of State for the Home Department haar het recht heeft
ontzegd om op het Britse grondgebied te verblijven. Een voor dit proefschrift
relevante prejudiciële vraag van de High Court of Justice (England & Wales),
Queen’s Bench Division (Crown Office) was of een Britse burger van overzee
die naar Brits recht niet gerechtigd is het Verenigd Koninkrijk te betreden of er
te verblijven, een persoon is die de ‘nationaliteit bezit van een lidstaat’ in de zin
van het Unierecht.227 Het Hof van Justitie benadrukt in zijn arrest dat het
vastleggen van de voorwaarden voor de verkrijging en het verlies van de
nationaliteit overeenkomstig het volkenrecht behoort tot de bevoegdheid van
iedere lidstaat afzonderlijk. Deze bevoegdheid dient niettemin te worden
uitgeoefend met inachtneming van het Unierecht, in het bijzonder de Unie-
rechtelijke evenredigheidstoets. Het Hof van Justitie erkent dat het Verenigd
Koninkrijk ‘in verband met zijn imperiale en koloniale verleden, verschillende
categorieën van Britse burgers [heeft] gedefinieerd, waaraan het naargelang de
aard van hun banden met het Verenigd Koninkrijk uiteenlopende rechten heeft
toegekend’.228 Bij de vraag of mevrouw Kaur volgens het Unierecht de
nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk en aldus het Unieburgerschap bezit,
wordt door het Hof van Justitie te rade gegaan bij de verklaring uit 1982 van de
regering van het Verenigd Koninkrijk betreffende de definitie van het woord

224 Conclusie A-G Léger 7 november 2000, zaak C-192/99, punt 1-2. Deze stelling gaat niet
op voor het Koninkrijk der Nederlanden. Uit Hoofdstuk VII zal blijken dat de Nederlander uit
een overzees land een inniger rechtsverhouding heeft tot de EU dan tot het Koninkrijk der
Nederlanden.
225 Zie hierover meer C. Blake, ‘Citizenship, Law and the State: The British Nationality Act
1981’, The Modern Law Review, Vol. 45, no 2, 1982, p. 179-197.
226 HvJ EU 20 februari 2001, zaak C-192/99 (Kaur), Jur. I-1252.
227 HvJ EU 20 februari 2001, zaak C-192/99 (Kaur), Jur. I-1252, r.o. 15.
228 Idem, r.o. 20.
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‘onderdaan’ in de zin van het (destijds) Gemeenschapsrecht.229 Deze verklaring,
die de verklaring uit 1972 vervangt, komt erop neer dat burgers die het recht van
verblijf op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk genieten en burgers die
een bepaalde band met Gibraltar hebben,230 worden beschouwd als burgers die
de nationaliteit bezitten van het Verenigd Koninkrijk, met als gevolg dat zij zijn
te kwalificeren als Unieburgers.231 De argumentatielijn die het Hof van Justitie
in deze zaak hanteert, brengt met zich dat Kaur niet kan worden beschouwd als
iemand die de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk (en dus het Unieburger-
schap) bezit. Relevant aan deze uitspraak in het kader van dit proefschrift is dat het
Hof van Justitie de verklaring van de lidstaat gebruikt bij de uitleg van de
personele werkingssfeer van het Verdrag. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht
dat de lidstaat de bevoegdheid heeft te bepalen wie de eigen staatsburgers zijn.232

Aldus kan de desbetreffende lidstaat bepaalde burgers uitzonderen van de
personele werkingssfeer van het Unierecht. Daarnaast is relevant dat het Hof
van Justitie erkent dat het imperiale en koloniale verleden van een lidstaat kan
legitimeren dat de desbetreffende lidstaat verschillende categorieën burgers kent.

Ten aanzien van de LGO geldt dat de lidstaten (uiteraard) de bevoegdheid
hebben om de burgers van de LGO uit te zonderen van de personele
werkingssfeer van het Unierecht.233 Dit kan immers, gebruik makend van de
terminologie van het Hof van Justitie, een gevolg zijn van het ‘imperiale en
koloniale’ verleden van de lidstaten met hun overzeese ex-koloniale gebieden.
Vast staat derhalve dat deze bevoegdheid de lidstaten toekomt. Dit wordt
geëxpliciteerd in Verklaring nr. 2, gehecht aan de slotakte van het Verdrag
betreffende de Europese Unie. Deze luidt:

“De Conferentie verklaart dat telkens wanneer in het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap sprake is van onderdaan van de lidstaten, de

229 PbEG 1983, C 23, p. 1. Deze verklaring vervangt de verklaring van het Verenigd
Koninkrijk uit 1972, PbEG 1972, L 73, p. 196.
230 Vermeldenswaardig in dit kader is dat de uitspraak Spanje v. Verenigd Koninkrijk, zoals
hiervoor besproken, betrekking heeft op zogenoemde Qualifying Commonwealth Citizens
(QCC’s), die volgens de Verklaring uit 1982 niet konden worden beschouwd als ‘onderdaan
van een lidstaat’ en daardoor evenmin als Unieburger. HvJ EU 12 september 2006, zaak
C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland),
Jur. I-7961, r.o. 27, 38, 72, 74, 79.
231 Zie ook HvJ EU 20 februari 2001, zaak C-192/99 (Kaur), Jur. I-1252, r.o. 22.
232 Dit is volgens het Hof van Justitie een beginsel van het internationaal gewoonterecht, HvJ
EU 20 februari 2001, zaak C-192/99 (Kaur), Jur. I-1252, r.o. 19-20; HvJ EU 2 maart 2010,
zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467, r.o. 39. Dit beginsel is gecodificeerd art. 1 en 2 Haags
Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit van
12 april 1930.
233 De LGO zelf zijn immers volgens het VwEU uitgezonderd van de territoriale werkings-
sfeer van het Unierecht. D. Kochenov, ‘The Puzzle of Citizenship and Territory in the EU: On
European Rights Overseas’, 17 Maastricht Journal of European & Comparative Law 230,
2010, p. 230-251.
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vraag of een persoon de nationaliteit van deze of gene lidstaat bezit,
uitsluitend wordt geregeld door verwijzing naar het nationale recht van de
betrokken Staat. De lidstaten kunnen, ter informatie, door middel van een bij
het voorzitterschap nader te leggen verklaring, aangeven welke personen
voor gemeenschapsdoeleinden als hun onderdanen moeten worden be-
schouwd; zij kunnen die verklaring indien nodig wijzigen.”234

Van de vier lidstaten die LGO rijk zijn, zijnde de Franse Republiek, het Verenigd
Koninkrijk, het Koninkrijk Denemarken en het Koninkrijk der Nederlanden,
heeft enkel het Verenigd Koninkrijk gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om
bepaalde onderdanen uit te zonderen van de personele werkingssfeer van het
Unierecht zoals het geval is in Kaur.235 De Franse Republiek, het Koninkrijk
Denemarken en het Koninkrijk der Nederlanden hebben daar geen gebruik van
gemaakt.236 Dit heeft tot gevolg dat het merendeel van de burgers van de LGO
naar Unierecht de nationaliteit bezit van een van de lidstaten, met als gevolg dat
de status van Unieburger hun toekomt.237 Nu vaststaat dat de burgers van de
LGO die de nationaliteit hebben van het moederland, zoals een Fransman in
Saint Martin en een Nederlander in Aruba, zonder enige twijfel Unieburger zijn,

234 Verklaring nr. 2 inzake de nationaliteit van een lidstaat (PbEG 1992, C 191/98); zie ook
Besluit van de staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Europese Raad bijeen,
betreffende bepaalde problemen die Denemarken met betrekking tot het Verdrag betreffende
de Europese Unie aan de orde heeft gesteld, Deel A (PbEG 1992, C 348/2).
235 Ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk geldt dat de British Overseas Territories Act
2002 de zogenoemde British Overseas Territories Citizens (behalve de burgers van Akrotiri
en Dhekelia) beschouwt als volwaardige Britse burger na 21 mei 2002. Deze burgers zijn
nadien te kwalificeren als Unieburgers. Akrotiri en Dhekelia zijn twee gebieden op Cyprus
die naar Brits recht de status ‘Sovereign Base Areas’ hebben. Beide gebieden in het oosten en
zuiden vormen een militaire basis van het Verenigd Koninkrijk op Cyprus. C.M. Constanti-
nou, O.P. Richmond, ‘The Long Mile of Empire: Power, Legitimation and the UK Bases in
Cyprus’, Mediterranean Politics, Vol. 10, no 1, March 2005, p. 65-84.
236 Interessant in dit kader is het volgende. De lidstaten kunnen gebruik maken van hun
bevoegdheid om de nationale nationaliteitswetgeving dusdanig te wijzigen dat er verschil-
lende categorieën burgers in het leven worden geroepen, zoals het geval van het Verenigd
Koninkrijk verduidelijkt. Indien deze wijziging in de nationaliteitswetgeving tot gevolg heeft
dat er tevens een verklaring wordt opgesteld door de lidstaat waardoor LGO-burgers worden
uitgezonderd van de personele werkingssfeer van het Unierecht, dan dient het nationale
besluit tot wijziging van de status van een burger (met als gevolg dat de burger de status van
Unieburger verliest) in overeenstemming te zijn met het Unierechtelijke evenredigheidsbe-
ginsel, zoals naar voren gebracht in Rottmann, Rendon Marin en NS.
237 Zoals ook zal blijken uit de Hoofdstukken VI en VII zijn Nederlanders van de LGO van
het Koninkrijk en Fransen van de LGO van Frankrijk Unieburgers. De Nederlandse regering
voerde in de zaak Eman en Sevinger tevergeefs aan dat, hoewel Nederlandse LGO-burgers
Unieburger zijn, dit niet met zich brengt dat zij te allen tijde alle aan het Unieburgerschap
verbonden rechten kunnen uitoefenen. De regering stelde dat, zolang de Nederlandse LGO-
burger zich in een LGO bevindt, het Verdrag voor zijn situatie geen werking heeft. Wanneer
de desbetreffende persoon zich buiten het grondgebied van een LGO zou begeven, zou hij
aanspraak kunnen maken op de rechten die zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap, aldus de
Nederlandse regering. Zoals blijkt uit het voorgaande, verwerpt het Hof van Justitie dit
verweer door te oordelen dat degenen die de nationaliteit van een van de lidstaten bezitten en
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doet de vraag zich voor op welke Unieburgerschapsrechten deze Unieburgers
aanspraak maken. De bijzondere status van de LGO brengt met zich dat wij hier
te doen hebben met burgers die door middel van de personele werkingssfeer van
het Unierecht Unieburger zijn, maar vanwege de omstandigheid dat zij zich in
een LGO bevinden, buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht
vallen. In de volgende paragraaf wordt aandacht besteed aan de Unieburger-
schapsrechten in de LGO, waarbij de nadruk zal liggen op politieke representatie
van de LGO-Unieburger en het kiesrecht voor de leden van het Europees
Parlement in de LGO.

5.4.3 Unieburgerschapsrechten in de LGO: het kiesrecht voor het Europees
Parlement

De omstandigheid dat het Unieburgerschap los staat van residentie238 creëert
een uniek krachtenveld op de LGO. Op deze overzeese gebieden bestaat immers
een permanente spanning tussen de territoriale en personele werkingssfeer van
het Unierecht. Enerzijds vallen de LGO, hoewel steeds meer Unierecht van
toepassing is aldaar, buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht, en
anderzijds zijn door middel van de personele werkingssfeer van het Unierecht de
LGO-ingezetenen vrijwel altijd Unieburgers. Het voorgaande zorgt voor een
enigszins atypische werking van de rechten die gekoppeld zijn aan het
Unieburgerschap in de LGO. Waar hiervoor is geconstateerd dat het Uniebur-
gerschap niet zozeer uitgaat van een wederkerige rechtsverhouding tussen de
Unieburger en de Unie, maar veeleer een eenzijdige rechtsverhouding schept,
geldt voor de rechtsverhouding tussen de LGO-Unieburger en de Unie dat deze
verhouding uitzonderlijk wordt ingekleurd. Dit komt doordat er Unieburger-
schapsrechten zijn die in het geheel niet gekoppeld zijn aan de status van de
persoon als Unieburger, zoals het recht om verzoekschriften te richten tot het
Europees Parlement en het recht om zich te wenden tot de Europese Ombuds-
man.239 Een Chinese staatsburger kan een verzoekschrift indienen bij het
Europees Parlement indien de desbetreffende persoon een inwoner is van een

ingezetenen zijn dan wel woonachtig zijn in een LGO, zich kunnen beroepen op de rechten
die in Deel II VwEU zijn toegekend aan Unieburgers. De status van Unieburgers is, anders
gezegd, niet afhankelijk van de plaats van de betrokkene. HvJ EU 12 september 2006, zaak
C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 26-29.
238 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 29.
239 Vanuit het perspectief van de uitspraak inzake Spanje v. Verenigd Koninkrijk (12 septem-
ber 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland), Jur. I-7961) kan worden gesteld dat het kiesrecht een recht is dat niet
gekoppeld is aan de status van de persoon, noch het territorium waar de persoon zich bevindt.
Zo was in de genoemde zaak een niet-Unieburger uit Gibraltar bevoegd om deel te nemen aan
de verkiezingen voor het Europees Parlement. Over het kiesrecht voor het Europees
Parlement, zie meer in deze paragraaf.
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van de lidstaten van de Unie.240 Daarnaast zijn er rechten die niet afhankelijk
zijn van het territorium waar de Unieburger zich bevindt, zoals het recht op
bescherming van diplomatieke en consulaire instanties van ieder andere lidstaat
op het grondgebied van derde landen. Zo kan een Duitse staatsburger rekenen op
Nederlandse diplomatieke en consulaire bescherming onder dezelfde voorwaar-
den als Nederlanders in een derde land waar Duitsland niet vertegenwoordigd is.
Rechten die daarentegen wel afhankelijk zijn van zowel de personele als de
territoriale werkingssfeer, zoals het vrije reis- en vestigingsrecht, zijn op een
uitzonderlijke wijze van toepassing op LGO-Unieburgers. Deze wijze van
werking heeft te maken met de omstandigheid dat de werking van het Unierecht
op de LGO is beperkt door de LGO-regeling van Deel IV VwEU. Om deze
reden kunnen LGO-Unieburgers niet altijd op gelijke voet met Unieburgers
aanspraak maken op bepaalde Unieburgerschapsrechten. Een korte blik op de
werking van het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht voor de LGO-Unie-
burger verduidelijk het voorgaande.

De grondslag van het reis- en vestigingsrecht voor Unieburgers is te vinden in
art. 20 lid 2 onder a VwEU.241 Op grond van deze bepaling genieten Unie-
burgers het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en
er vrij te verblijven. Deze zinsnede uit art. 20 VwEU laat zien dat het reis- en
vestigingsrecht zowel een territoriaal als een personeel aspect in zich bergt.
Enkel op het grondgebied van de lidstaten waar het Unierecht onverkort geldt
(territoriaal aspect) hebben Unieburgers (personeel aspect) de vrijheid om te
reizen en zich aldaar te vestigen.242 Zo kan een derdelandburger niet op gelijke
voet met een Unieburger reizen vanuit het Europese deel van het Koninkrijk der
Nederlanden naar Duitsland, omdat hij niet valt onder het personele toepas-
singsbereik van het Unierecht. Andersom evenzo. Een Duitser kan, als hij zich

240 Uiteraard dient het verzoekschrift, teneinde ontvankelijk te worden verklaard, betrekking
te hebben op een onderwerp dat behoort tot het werkterrein van de Unie en dient de verzoeker
rechtstreeks te worden geraakt. Zie ook HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04
(Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur.
I-7961, r.o. 73: “Artikel 17, lid 2, EG [thans art. 20 VwEU, GK] bepaalt immers weliswaar
dat de burgers van de Unie de rechten genieten en zijn onderworpen aan de plichten die bij dit
Verdrag zijn vastgesteld, doch vastgesteld moet worden dat dit Verdrag rechten toekent die
geen verband houden met de hoedanigheid van burger van de Unie en zelfs niet met die van
onderdaan van een lidstaat. Zo bepalen bijvoorbeeld de artikelen 194 EG en 195 EG [thans
art. 20 lid 2 onder d VwEU] dat het recht om een verzoekschrift tot het Europees Parlement te
richten of het recht om bij de ombudsman een klacht in te dienen, niet is voorbehouden aan de
burgers van de Unie maar kan worden uitgeoefend door ‘iedere natuurlijke of rechtspersoon
met verblijfsplaats of statutaire zetel in een lidstaat.’”
241 Zie hierover uitgebreid Karapetian 2016, p. 107-108.
242 Voor de rechten van familieleden van Unieburgers die zelf niet het Unieburgerschap
bezitten zie Richtlijn 2004/38 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor
burgers van de Unie en hun familieleden, PbEU L229/35.
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wil vestigen op een territorium dat buiten de territoriale werkingssfeer van het
Unierecht valt, zoals Australië of een LGO, geen aanspraak maken op het
Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht. Overeenkomstig deze redenering kan
een LGO-Unieburger (die onder de personele werkingssfeer van het Unierecht
valt) naar een Unielidstaat verhuizen om zich aldaar te vestigen. Hij is immers
Unieburger en bevindt zich op een territorium waar het Unierecht onverkort
geldt.243 Andersom kan echter niet. Een Unieburger kan niet gebruikmaken van
het Unieburgerschap om naar een LGO te verhuizen en zich aldaar vestigen,
omdat de LGO buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht valt. Het
Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht kent derhalve voor de LGO het karakter
van eenrichtingsverkeer. De LGO-Unieburger kan gebruik maken van dit
Unieburgerschapsrecht indien hij zich wil vestigen op het grondgebied van
een lidstaat waar het Unieburgerschap onverkort geldt, terwijl een Unieburger
niet naar een LGO kan verhuizen met gebruikmaking van het Unieburger-
schap.244

Anders dan bij het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht, is het kiesrecht voor
de leden van het Europees Parlement niet gekoppeld aan het territoriale noch het
personele aspect. Om met dit laatste, het personele aspect, te beginnen: uit het
arrest Spanje v. Verenigd Koninkrijk kan worden opgemaakt dat ook niet-
Unieburgers het kiesrecht kunnen bezitten voor het Europees Parlement. Het
Verdrag kent immers, zoals hiervoor uiteengezet, geen regels die uitdrukkelijk
en nauwkeurig beschrijven wie het actief dan wel passief kiesrecht toekomt bij
de verkiezingen van het Europees Parlement.245 De hiervoor besproken Akte

243 D. Kochenov, ‘The Impact of European Citizenship on the Association of the Overseas
Countries and Territories with the European Community, 36 Legal Issues of Economic
Integration 3, 2009; D. Kochenov, EU Citizenship in the Overseas’, in: D. Kochenov (red.),
EU Law of the Overseas, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
244 Een interessant vraagstuk doet zich voor wanneer een LGO-Unieburger wil verhuizen naar
het grondgebied van het moederland waar het Unierecht onverkort geldt: een Arubaan naar
het Europese deel van Nederland, een Franse burger uit Saint-Barthélemy naar de Franse
metropool. Kwestieus is of in een dergelijk geval dan valt onder een zogenoemd zuiver intern
geval of dat een beroep kan worden gedaan op het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht
indien nationale belemmeringen zich voordoen. Voor een analyse daarvan, zie Karapetian
2016; P. van Elsuwege, S. Adam, ‘Situations purement internes, discriminations à rebours et
collectivités autonomes après l’arrêt sur l’Assurance soins flamande’, Cahiers de droit
européen 655, 2008. Zie ook: HvJ EU 19 februari 1998, zaak C-212/96 (Chevassus-Marche),
Jur. I-766; HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060; HvJ
EU 2 maart 2010, zaak C-135/08 (Rottmann), Jur. I-1467.
245 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961, r.o. 70; HvJ EU 12 september 2006, zaak
C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 40, 52. Het Hof van Justitie vervolgt in Eman
en Sevinger, r.o. 41: “Artikel 190, lid 4, EG heeft betrekking op de procedure voor deze
verkiezingen. Volgens dit voorschrift worden de verkiezingen van de leden van het Europees
Parlement gehouden middels rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle staten
eenvormige procedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.”
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van 1976246 verduidelijkt dit evenmin. De Akte brengt in art. 1 naar voren dat de
leden van het Europees Parlement worden gekozen volgens een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging en door middel van rechtstreekse, algemene,
vrije en geheime verkiezingen. Volgens het Hof van Justitie kan uit de
bepalingen inzake het Unieburgerschap ook geen beginsel worden afgeleid
waaruit volgt dat ‘alle andere verdragsbepalingen alleen voor de burgers van de
Unie gelden, hetgeen zou betekenen dat de artikelen 189 EG en 190 EG [thans
in gewijzigde vorm art. 14 VEU] enkel op deze burgers van toepassing zouden
zijn’.247 Dit brengt het Hof van Justitie tot het oordeel dat de vaststelling van
wie het actief en passief kiesrecht heeft voor de verkiezingen van het Europees
Parlement behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten, uiteraard onder eerbie-
diging van het Unierecht. Het Unierecht verzet zich er niet tegen dat lidstaten dit
recht toekennen aan personen die nauwe banden onderhouden met de desbe-
treffende lidstaat, doch niet zijn te beschouwen als onderdanen dan wel op het
grondgebied van de lidstaat verblijvende Unieburgers.248 Vervolgens volgt het
territoriale aspect ten aanzien van de LGO. Om te beginnen zij opgemerkt dat
het EHRM in het arrest Melnychenko v. Oekraïne heeft geoordeeld dat het niet
onredelijk of willekeurig is om een woonplaatscriterium te hanteren bij het
toekennen van het actief en passief kiesrecht.249 Ten aanzien van de gelding van
het Unierecht, in het bijzonder de bepalingen 189 EG en 190 EG [thans in
gewijzigde vorm art. 14 VEU] op de LGO heeft het Hof van Justitie geoordeeld
dat deze bepalingen niet van toepassing zijn in de LGO, met als gevolg dat de
lidstaten niet verplicht zijn om verkiezingen voor het Europees Parlement te
organiseren aldaar.250 Het is het beginsel van gelijke behandeling dat ervoor
zorgt dat de situatie in het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij LGO-Unie-
burgers niet maar Nederlandse Unieburgers in derde landen wel het kiesrecht

246 PbEG L 278 van 8.10.1976.
247 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Jur. I-7961, r.o. 72, 74.
248 Idem, r.o. 78.
249 EHRM 19 oktober 2004 (Melnychenko v. Oekraïne), Application no. 17707/02, r.o. 56;
HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 54.
250 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 47-48.
Het Hof van Justitie vervolgt in r.o. 48 door te stellen dat het Europees Parlement niet kan
worden aangemerkt als ‘wetgevende macht’ voor de LGO in de zin van art. 3 Eerste Protocol
bij het EVRM. “De bevolking van de LGO kan daarentegen haar mening uiten binnen de
organen die in het kader van de associatie tussen de Gemeenschap en de LGO zijn gecreëerd,
middels de autoriteiten die deze bevolking vertegenwoordigen”, aldus het Hof van Justitie.
Het is nog maar de vraag in hoeverre naar de huidige stand van het recht deze constatering
doordacht is. Uit Hoofdstuk IV blijkt immers dat in de rechtspraak van het Hof van Justitie en
in de LGO-besluiten van de Raad steeds meer wordt toegewerkt naar een wederkerige
rechtsverhouding tussen de LGO en de Unie. De LGO kunnen thans slecht worden
gekarakteriseerd als ‘geassocieerde landen en gebieden’ waar louter Deel IV VwEU van
toepassing is. Aangezien steeds meer Unierecht van toepassing is op de LGO, zoals
uiteengezet in Hoofdstuk IV, is het Europees Parlement dan ook vaker dan voorheen in staat
bindende regelgeving uit te vaardigen voor de LGO.
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hadden voor het Europees Parlement, is bestempeld als in strijd met het
Unierecht. Kwestieus is of deze argumentatielijn opgaat na het in oktober 2015
gewezen arrest inzake Delvigne. Is het namelijk volstrekt aan de lidstaten om te
bepalen of zij de eigen LGO-Unieburgers het kiesrecht toekennen voor de leden
van het Europees Parlement? In deze relevante zaak uit 2015 stelt het Hof van
Justitie immers, zoals hierboven is uiteengezet, dat art. 39 lid 2 EU-Handvest
van de Grondrechten de uitdrukking is van het kiesrecht van de burgers van de
Unie bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.251 Bijzonder aan deze
uitspraak is dat het Hof van Justitie met gebruikmaking van het VwEU, het EU-
Handvest en de Akte van 1976 tot het oordeel komt dat Unieburgers het
kiesrecht hebben voor het Europees Parlement. Een nieuwe bindende rechtsbron
in deze zaak betreft het EU-Handvest, dat ten tijde van Spanje v. Verenigd
Koninkrijk en Eman en Sevinger niet bindend was. Een lezing van art. 39 lid 2
EU-Handvest in combinatie met art. 14 lid 3 en art. 1 Akte uit 1976 brengt het
Hof tot het oordeel dat Unieburgers q.q. het kiesrecht hebben voor het Europees
Parlement.252

Ten aanzien van de LGO is in dit kader een terechte vraag of art. 39 lid 2 EU-
Handvest extraterritoriale werking heeft, namelijk op de LGO.253 Deze vraag is
lastig te beantwoorden, vanwege de contradictoire rechtspraak van het Hof van
Justitie ten aanzien van de kwalificatie van de rechtsbetrekking tussen een LGO
en het moederland. Voor de toepassing van het EU-Handvest moet te rade
worden gegaan bij art. 51 EU-Handvest. Op grond van art. 5 lid 1 EU-Handvest
zijn de bepalingen van dit Handvest van toepassing op de lidstaten indien zij
‘het recht van de Unie ten uitvoer brengen’. Deze passage in het EU-Handvest,
die veel pennen in beweging heeft gebracht, heeft het Hof van Justitie enigszins
getracht te verduidelijken in de uitspraak Åkerberg Fransson.254 Hierin stelt het
Hof van Justitie dat ‘in wezen […] de in de rechtsorde van de Unie gewaar-
borgde grondrechten toepassing kunnen vinden in alle situaties die door het

251 HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-650/13 (Delvigne), ECLI:EU:C:2015:648, r.o. 44.
252 Van Eijken, Van Rossem 2016, p. 114-132. Auteurs stellen terecht op p. 130: “[…] yet at
the same time the constitution of the EU is enriched: voting in elections to the European
parliament is now a subjective fundamental right for all Union citizens”.
253 Over het kiesrecht en art. 39 EU-Handvest, zie: L. Khadar en J. Shaw, ‘Article 39 – Right
to Vote and to Stand as a Candidate at Elections to the European Parliament’, in: S. Peers e.a.
(red.), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Hart Publishing 2014,
p. 1040-1046.
254 HvJ EU 26 februari 2013, zaak C-617/10, (Åkerberg Fransson), EU:C:2013:105; A.
Rosas, ‘When is the EU Charter of Fundamental Rights Applicable at National Level?’,
Jurisprudencija/Jurisprudence, 19(4), 2012; T. van Danwitz, K. Paraschas, ‘A Fresh Start for
the Charter Fundametal Questions on the Application of the European Charter of Funda-
mental Rights’, Fordham International Law Journal, Vol. 35, Issue 5, 2017; H. Kaila, ‘The
Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the
Member States’, in: P. Cardonnel, A. Rosas, N. Wahl (red.), Constitutionalising the EU
Judicial System: Essays in Honour of Pernilla Lindh, Oxford: Hart Publishing 2012.
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Unierecht worden beheerst maar niet daarbuiten’.255 Het Hof van Justitie
vervolgt dat de ‘door het Handvest gewaarborgde grondrechten [...] moeten
worden geëerbiedigd wanneer een nationale regeling binnen het toepassingsge-
bied van het Unierecht valt, zodat er geen gevallen kunnen zijn waarin het
Unierecht geldt zonder dat die grondrechten toepassing vinden. Wanneer het
Unierecht toepasselijk is, impliceert dit dat de door het Handvest gewaarborgde
grondrechten toepassing vinden’.256 Welnu, ten aanzien van de LGO zal gelden
dat, indien een geval tussen een LGO en het moederland of een andere lidstaat
betrekking heeft op een situatie die door het Unierecht wordt beheerst, dit geval
tevens conform het EU-Handvest dient te zijn. Vanwege de aard van de LGO, is
echter niet gemakkelijk vast te stellen of een geval dat een LGO en het
moederland betreft, betrekking heeft op een situatie die door het Unierecht
wordt beheerst. De rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van de LGO
bevestigt dit: in enkele gevallen worden de LGO gekwalificeerd als onderdeel
van de lidstaat, met als gevolg dat de situatie niet wordt beheerst door het
Unierecht, in andere gevallen worden de LGO beschouwd als derde landen.257

’s Hofs kwalificatie van de LGO als derde landen is eigenaardig, vanwege de
omstandigheid dat de considerans van de LGO-besluiten expliciteert dat de
LGO geen derde landen zijn.258 Dit weerhoudt het Hof van Justitie er echter niet
van om enerzijds te oordelen in Kaefer en Procacci dat de LGO-rechters worden
gezien als rechterlijke instanties van de lidstaten in de zin van het toenmalige
art. 177 EEG-Verdrag [thans art. 267 VwEU], hetgeen een indicatie is dat de
LGO worden gezien als onderdeel van de volkenrechtelijke entiteit die lid is van
de EU, terwijl anderzijds het Hof van Justitie in hetzelfde arrest oordeelt dat
rechtstreekse werking van sommige gemeenschapsbepalingen mogelijk is tussen
de Gemeenschap en derde landen, waarbij de LGO worden gekwalificeerd als
derde landen.259 Ook indien een geval betrekking heeft op een lidstaat en een
LGO van een andere lidstaat, zoals in Prunus en Polonium, is het Hof van
Justitie van oordeel dat de LGO derde landen zijn en niet onderdeel van de
moederlidstaat.260

255 HvJ EU 26 februari 2013, zaak C-617/10 (Åkerberg Fransson), EU:C:2013:105, r.o. 19.
256 Ibid, r.o. 21.
257 Zie voor een uitgebreide behandeling van de rechtspraak Karapetian 2016, p. 108 e.v.
258 Voor het laatste LGO-besluit, zie Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013
betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, onder (4):
“De LGO zijn geen derde landen, maar maken ook geen deel uit van de eengemaakte markt
[…].”
259 HvJ EU 12 december 1990, gevoegde zaken C-100 & 101/89 (Kaefer en Procacci), Jur.
I-4667.
260 HvJ EU 5 mei 2011, zaak C-384/09 (Prunus en Polonium), Jur. I-3319. In de zaak TBG
Limited, over de rechtsbetrekking tussen het land Nederland en de toenmalige Nederlandse
Antillen, is het Hof van Justitie zeer terughoudend met het beantwoorden van de vraag of de
eigen LGO moeten worden beschouwd als derde land bij de toepassing van het Unierecht, in
casu art. 63 VwEU. HvJ EU 5 juni 2014, gevoegde zaken C-24/12 en C-27/12,
ECLI:EU:C:2014:1385 (X BV/TBG Limited vs. Staatssecretaris van Financiën).
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Een derde optie bij de vraag hoe de LGO worden gekwalificeerd, als onderdeel
van de lidstaat of als derde landen, biedt het arrest Eman en Sevinger. Hier lijkt
het Hof van Justitie de situatie de facto te beschouwen als een interne situatie,
maar verbindt daar desalniettemin niet het gebruikelijke gevolg aan dat het
Unierecht buiten het bereik blijft van het desbetreffende geval. Het Koninkrijk
der Nederlanden schond in deze zaak immers het beginsel van gelijke behan-
deling. Over de daadwerkelijke toepassing van dit beginsel van gelijke behan-
deling in de verhouding tussen de LGO en het moederland zwijgt het Hof van
Justitie.

Het standpunt dat het Hof van Justitie in Delvigne inneemt neigt in de richting
van het standpunt waarop A-G Tizzano zich in 2006 stelde in zijn conclusies bij
de uitspraken Spanje v. Verenigd Koninkrijk en Eman en Sevinger. Hierin stelt de
A-G dat het kiesrecht voor het Europees Parlement voor Unieburgers voortvloeit
uit de ‘beginselen van de democratie, waarop de Unie is gegrondvest’.261 Indien
het kiesrecht voor het Europees Parlement voortvloeit uit een van de beginselen
waarop de Unie is gebaseerd, dan is met de in Hoofdstuk IV behandelde
uitspraak inzake Antillean Rice Mills te concluderen dat dit recht ook van
toepassing is op de LGO. In Antillean Rice Mills kwam het Gerecht immers tot
het oordeel dat alle beginselen waar de Unie op is gebaseerd en die met name
zijn verankerd in Deel I VwEU, van toepassing zijn op de LGO. Het argument
dat art. 189 EG en 190 EG [thans in gewijzigde vorm art. 14 VEU] geen gelding
hebben op de LGO lijkt derhalve niet op te gaan indien men deze redeneerlijn
volgt. In dit kader verwijst A-G Tizzano naar art. 6 lid 1 VEU, dat bepaalde dat
‘de Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat,
welke beginselen de lidstaten gemeen hebben’. Thans zou een relevante
bepaling in dit kader art. 10 VEU zijn. Op grond van lid 1 van deze bepaling
is de werking van de Unie gegrond op de representatieve democratie. Op grond
van lid 2 worden de burgers op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegen-
woordigd in het Europees Parlement. De centrale gedachte hierachter is Unie-
burgers de eigen representanten te laten kiezen.262 Het is dan ook verklaarbaar
dat in art. 9 VEU, wordt gerept over het Unieburgerschap. Zoals blijkt uit
Hoofdstuk II van dit proefschrift zijn de noties burgerschap en representatie
mede naar aanleiding van het Franse revolutionair denken nauw verbonden met
elkaar. Het instituut in de Unie waar de wil van de burgers kenbaar moet worden

261 A-G Tizzano 6 april 2006, zaken C-145/04 en C-300/04, I-7920, punt 69.
262 H.J. Blanke, S. Mangiameli (red.), The Treaty on European Union. A Commentary,
Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer 2013, p. 418; A. von Bogdandy, ‘A
disputed idea becomes law: Remarks on European democracy as a legal principle’, in: B.
Kohler-Koch, B. Rittberger (red.), Debating the democratic legitimacy of the European
Union, Lahman: Rowman & Littlefield 2007, p. 33; V.C. Lopez, ‘The Lisbon Treaty’s
Provisions on Democratic Principles: A Legal Framework for Participatory Democracy’,
European Public Law 16, no 1, 2010.
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gemaakt, is het Europees Parlement. Dit Europees Parlement wordt, zoals blijkt
uit het voorgaande, sinds 1979 rechtstreeks gekozen.263 De toevoeging van
politieke representatie aan het burgerschapsbegrip omvat een wezenlijke breuk
met het begrip in zijn oorspronkelijke vorm, aangezien fundamenteel aan het
burgerschapsbegrip voor deze toevoeging was dat de burger direct, dus in
persoon, zijn stem uitbracht. Deze wezenlijke verandering in het burgerschaps-
begrip in de klassieke oudheid en de invulling van het begrip na de Franse
Revolutie blijkt treffend uit Constants verhandeling getiteld De la liberté des
Anciens comparée à celle des modernes. De Condorcet voegt hieraan toe dat
burgers gelijk kiesrecht dienen te hebben, wat inhoudt dat de invloed in het
bestuur van het kiesrecht van alle burgers gelijk dient te zijn. Hoewel art. 10
VEU niet afdoet aan eventuele beperkingen die gewoonlijk en rechtmatig
kunnen worden gesteld door lidstaten, zoals verblijfplaats, lijkt het Hof van
Justitie in Delvigne daarvan af te wijken door te overwegen dat art. 39 EU-
Handvest (door middel van de personele werkingssfeer van het Unierecht) het
subjectieve recht omvat van alle Unieburgers om de eigen politieke represen-
tanten te kiezen. De gedachte om periodiek de eigen representant te kiezen heeft
uitdrukking gekregen in art. 3 Eerste Protocol bij het EVRM.

Een relevant vraagpunt in dit kader is dan ook of het Europees Parlement kan
worden beschouwd als een ‘wetgever’ voor de LGO in de zin van art. 3 Eerste
Protocol bij het EVRM. Op grond van deze bepaling hebben de verdragsluitende
partijen zich verbonden om ‘met redelijke tussenpozen vrije, geheime verkie-
zingen te houden onder voorwaarden die de vrije meningsuiting van het volk bij
het kiezen van de wetgevende macht waarborgen’. De reikwijdte van deze
bepaling is dan ook beperkt tot de verkiezingen van de ‘wetgevende macht’.264

Op grond van de rechtspraak van het EHRM is de stelling aannemelijk dat deze
term niet louter ziet op het nationale parlement, maar moet worden geïnterpre-
teerd in het licht van de constitutionele traditie van de desbetreffende rechts-
orde.265 Het belangrijkste criterium is dat het desbetreffende orgaan wetgevende
beslissingsbevoegdheid bezit.266 Zo valt bijvoorbeeld een orgaan dat slechts een
adviserende taak heeft of een orgaan dat slechts voorstellen van wet kan

263 Zoals blijkt uit Hoofdstuk 2.5.1 (‘De verzoening van soevereiniteit en burgerschap’) is de
Engelsman Locke degene die het burgerschapsbegrip uniformeert met het soevereiniteits-
begrip. Locke stelt dat burgers vrij zijn omdat zij gehoorzaam dienen te zijn aan het recht (en
niet aan andere medeburgers bijvoorbeeld) én omdat zij degenen zijn die het recht goedkeuren
waaraan zij zich moeten houden. Ten aanzien van het soevereiniteitsbegrip in de context van
de EU zie J.W. van Rossem, Soevereiniteit en pluralisme. Een conceptuele zoektocht naar de
constitutionele grondslagen van de Europese rechtsorde, Deventer: Kluwer 2014.
264 J. Gerards e.d. (red.), Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, p. 26.
265 EHRM 2 maart 1987 (Mathieu-Mohin en Clerfayt/België), Application no. 9267/81, r.o.
53; EHRM 18 februari 1999 (Matthews v. The United Kingdom), Application no. 24833/94,
r.o. 40.
266 Gerards 2013, p. 27.
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indienen, niet onder de noemer van wetgevende macht.267 Kwestieus in deze
context is of het Europees Parlement kan worden gezien als een orgaan dat
wetgevende beslissingsbevoegdheid bezit in de LGO. Op grond van art. 203
VwEU worden, zo blijkt uit de Hoofdstukken III en IV, de zogenoemde LGO-
besluiten vastgesteld door de Raad. De Raad stelt met eenparigheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie, de bepalingen van het LGO-besluit
vast. Indien, zo stelt art. 203 VwEU, de bijzondere wetgevingsprocedure wordt
vastgesteld, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement. Op grond van het
VwEU is het Europees Parlement derhalve louter raadplegend betrokken bij het
vaststellen van de bepalingen die gelden tussen de LGO en de Unie. Opvallend
is echter dat, indien een blik wordt geworpen op het huidige LGO-besluit, het
Europees Parlement op een (zeer) indirecte wijze wetgevende beslissingsbe-
voegdheid heeft ten aanzien van de LGO. Dat heeft te maken met de
omstandigheid dat in het LGO-besluit meerdere malen wordt verwezen naar
met name verordeningen waarbij het Europees Parlement medebeslissingsbe-
voegdheid heeft gehad en waarvan bepaalde delen bindend zijn voor de LGO.
Zo kunnen de LGO deelnemen aan Europese groeperingen voor territoriale
samenwerking, op grond van de bepalingen van Verordening nr. 1082/2006/EG
van het Europees Parlement en de Raad.268 Daarnaast zijn verschillende
bepalingen uit verordeningen van het Europees Parlement en de Raad van
toepassing op de LGO.269 Dit was anders bij de LGO-besluiten van 2001 en
daarvoor. Daarvoor werd in de LGO-besluiten beduidend minder een beroep
gedaan op regelgevingshandelingen waarbij het Europees Parlement een mede-
beslissende rol heeft gespeeld.270 Deze indirecte betrokkenheid van het Euro-
pees Parlement kan mede worden verklaard door de verandering van de
rechtsbetrekking tussen de Unie en de LGO zoals beschreven in Hoofdstuk
IV. Deze wordt niet zozeer beschouwd als een ontwikkelingssamenwerking
tussen de Unie en de LGO, maar veeleer als een wederzijdse rechtsbetrekking.
Desalniettemin oordeelt het Hof van Justitie in Eman en Sevinger, welke
uitspraak is gedaan nog voor de inwerkingtreding van het huidige LGO-besluit
uit 2013, dat het Europees Parlement niet kan worden aangemerkt als een
wetgevende macht voor de LGO in de zin van art. 3 Eerste Protocol bij het

267 Gerards 2013, p. 27 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.
268 LGO-besluit 2013, punt 35; Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwer-
king (EGTS) (PbEU L 210 van 31.7.2006, p. 19).
269 Bijvoorbeeld art. 40 en 46 Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190 van
12.7.2006, p. 1).
270 Dit heeft denkelijk (ook) te maken met de omstandigheid dat het Europees Parlement door
de jaren heen op veel meer beleidsterreinen dan voorheen wordt gezien als medewetgever.
D. Judge, D. Earnshaw, The European Parliament, New York, Palgrave, 2003; R. Corbett,
F. Jacobs, M. Shackleton, The European Parliament, London: John Harper Publishing 2011.
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EVRM.271 Het argument dat het huidige Unierecht invloed uitoefent op het
geldende recht in de LGO, kan volgens het Hof van Justitie niet op goede
gronden worden ingebracht. Deze invloed kan, aldus het Hof van Justitie,
voortvloeien uit de associatieregeling die van toepassing is op de LGO.272 De
bevolking van de LGO kan haar zienswijze kenbaar maken binnen de organi-
satie van de organen die voortvloeien uit de associatieregeling, zo oordeelt het
Hof van Justitie.273 Gezien de ontwikkelingen in de LGO, de LGO-besluiten en
de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van het Unieburgerschap is
kwestieus of dit standpunt van het Hof van Justitie stand houdt.274 Zoals blijkt
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie oefent het Unierecht niet alleen door
middel van de associatieregeling invloed uit op het geldende recht van de LGO.
De beginselen waarop de Unie is gegrondvest, in het bijzonder het beginsel van
gelijke behandeling, de omstandigheid dat LGO-Unieburgers aanspraak kunnen
maken op de in Deel II VwEU aan de Unieburgers toegekende rechten, het EU-
Handvest voor de LGO-gevallen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht
vallen, zijn relevante bronnen – naast de associatieregeling – die invloed
uitoefenen op het geldende recht van de LGO. Hoewel het Hof van Justitie in
Eman en Sevinger oordeelt dat het Europees Parlement niet kan worden
aangemerkt als een wetgevende macht in Aruba in de zin van het EVRM,
zijn door de ontwikkelingen in de LGO-besluiten en ’s Hofs rechtspraak ten
aanzien van de LGO derhalve vraagtekens te plaatsen bij dit standpunt.

Op grond van het voorgaande in deze paragraaf kan het volgende worden
gesteld over het Unieburgerschap in de LGO. Allereest valt op dat zowel het
Unieburgerschap als het LGO-regime noties zijn in het Unierecht die door de
jaren heen nader zijn ingevuld en geïnstitutionaliseerd. De institutionalisering
van het Unieburgerschap heeft met name plaatsgevonden in de rechtspraak van
het Hof van Justitie. De nadere invulling van de LGO-associatieregeling heeft
plaatsgevonden in met name de rechtspraak van het Hof van Justitie en de LGO-
besluiten van de Raad. Hoewel beide noties geleidelijk meer vlees op de botten

271 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 48.
272 Idem, r.o. 49. Voor wat betreft de Unierechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de
LGO, maar die niet voortvloeien uit de associatieregeling met de LGO, stelt het Hof van
Justitie dat het niet volstaat ‘dat een regeling indirecte gevolgen heeft, om ervan uit te gaan
dat deze regeling de bevolking op dezelfde wijze raakt als de door een plaatselijke
wetgevende vergadering vastgestelde regeling’.
273 Idem, r.o. 48.
274 L. Besselink, ‘Annotation of Case C-145/04 Spain v. UK, Case C-300/04 Eman and
Sevinger, and Sevinger and Eman, Appps. Nos. 17173/07 and 17180/07’, Common Market
Law Review 45, 2008, p. 787-813; D. Kochenov, ‘The Puzzle of Citizenship and Territory in
the EU: On European Rights Overseas’, 17 Maastricht J. Eur. & Comp. L. 230, 2010, p. 248;
J. Shaw, ‘The Political Representation of Europe’s Citizens: Developments. Court of Justice
of the European Communities Decisions of 12 September 2006, Case C-145/04, Spain v. Uni-
ted Kingdom, and Case C-300/04, Eman and Sevinger v.College van Burgemeester en
Wethouders van Den Haag’, European Constitutional Law Review 4, 2008, p. 162-186.
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hebben gekregen, dient te worden opgemerkt dat zij een andere, wellicht
tegengestelde strekking hebben of in ieder geval hadden: het Unieburgerschap
staat immers voor legitimatie en meer integratie, terwijl de LGO-regeling een
uitzonderingsregeling is ten aanzien van de werking van het Unierecht. Niet-
temin zorgen de ontwikkeling ten aanzien van de LGO – waarbij meer Unierecht
van toepassing wordt verklaard op het grondgebied van de LGO en de
ingezetenen ervan vrijwel altijd Unieburgers zijn – en de wederkerigheid van
de rechtsbetrekking tussen de Unie en de LGO ervoor dat de LGO meer en meer
bij de rechtsorde van de Unie worden betrokken. Vanwege het derivatieve
karakter van het Unieburgerschap hebben de lidstaten die LGO rijk zijn de
bevoegdheid om LGO-burgers uit te zonderen van de personele werkingssfeer
van het Unierecht. De lidstaten die in dit proefschrift centraal staan, de Franse
Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hebben daar niet voor gekozen.
De redenen voor deze keuze zullen blijken in de volgende twee hoofdstukken.
Voor wat betreft de werking van Unieburgerschapsrechten in de LGO is naar
voren gekomen dat deze op een uitzonderlijke wijze doorwerken in de rechts-
orde van de LGO. Zo kent het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht het
karakter van eenrichtingsverkeer: de LGO-Unieburger kan aanspraak maken op
het Unierechtelijke vrije reis- en vestigingsverkeer om te reizen naar grond-
gebieden waar het Unierecht onverkort geldt, terwijl de niet-LGO-Unieburger
geen gebruik kan maken van dit Unierechtelijke recht bij de verplaatsing naar de
LGO. De regeling van het kiesrecht voor de leden van het Europees Parlement
voor de LGO-Unieburger is complex. Hoewel het Hof van Justitie expliciteert
dat het Europees Parlement niet kan worden aangemerkt als ‘wetgevende macht’
ten aanzien van de LGO, is het de vraag of de huidige ontwikkelingen in met
name de rechtspraak van het Hof van Justitie dit standpunt nog steeds
rechtvaardigen. Het Hof van Justitie oordeelt immers in de Delvigne-uitspraak
dat art. 39 EU-Handvest de uitdrukking vormt van het subjectieve recht van alle
Unieburgers om te kiezen voor de leden van het Europees Parlement.

5.5 Besluit

Hoofdstuk V
Dit vijfde hoofdstuk staat in het teken van de rechtsbetrekking tussen de LGO-
Unieburger en de rechtsorde van de Unie. Zoals naar voren kwam in Hoofdstuk II,
brengt burgerschap een rechtsverhouding met zich tussen de burger en de rechts-
orde waar hij deel van uitmaakt. Deze rechtsverhouding wordt in beginsel
wederkerig ingekleurd. Dat houdt in dat de burger rechten toekomen en dat hij
bepaalde verplichtingen kent, beide toegekend door de rechtsorde. Daarnaast valt
op dat, wanneer een blik wordt geworpen op de politieke component van deze
rechtsverhouding, de burger politiek gerepresenteerd wordt in het vertegenwoor-
digend orgaan. In het onderhavige hoofdstuk is getracht deze en andere vraag-
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punten zoals behandeld in Hoofdstuk II los te laten op de betrekking tussen de
LGO en de Unie, en de LGO-Unieburger en de Unie. In de Hoofdstukken III en IV
is uitvoerig aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de LGO in
de rechtsorde van de Unie. Een van de relevante constateringen daar is dat de EU
de rechtsbetrekking tussen de LGO en de Unie niet meer beschouwt als ontwikke-
lingssamenwerking, maar eerder als een wederzijdse betrekking. Zowel de Unie
als de LGO heeft derhalve, zo blijkt uit het meest recente LGO-besluit uit 2013,
dat is behandeld in Hoofdstuk IV, over en weer rechten en plichten.

Het Unieburgerschap als species van het genus burgerschap
In dit hoofdstuk blijkt dat het Unieburgerschap enigszins moeizaam is opgeno-
men in het Verdrag. Verschillende lidstaten hebben hun bedenkingen gehad bij
deze notie. De zuidelijke lidstaten van de Unie waren voorstander, mede
vanwege de omstandigheid dat door middel van deze notie de eigen staats-
burgers die elders in de Unie verbleven gebruik zouden kunnen gaan maken van
verschillende Unieburgerschapsrechten. De noordelijke lidstaten, daarentegen,
met name het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, waren argwanend, vanwege
de mogelijke constitutionele en politieke implicaties van dit concept. Desalniet-
temin werd het Unieburgerschap verankerd in het Verdrag. Relevante overwe-
gingen bij de inwerkingtreding van het Unieburgerschap zijn dat dit de
legitimatie van Unieregelgeving vergroot, omdat de Unie expliciet een band
aangaat met de Unieburger. Daarnaast valt op dat het Unieburgerschap tevens
wordt gezien als een instrument om de Unieburgers die gebruik maken van de
voordelen van het Europese integratietraject te belonen door middel van rechten.
Het Unieburgerschapsbegrip is door de jaren heen in de rechtspraak van het Hof
van Justitie en in de verslagen van de Commissie ten aanzien van het
Unieburgerschap geïnstitutionaliseerd. Daar waar het Hof van Justitie in de
eerste jaren na de inwerkingtreding van het Unieburgerschap gereserveerd is
geweest met het gebruik van deze notie, heeft de Commissie in haar eerste
rapport naar voren gebracht dat het Unieburgerschap een ‘directe politieke band’
teweegbrengt tussen de Unieburger en de EU. In de tienerjaren van het
Unieburgerschap is minder over van deze gereserveerde houding van het Hof
van Justitie. Het Hof van Justitie kleurt in deze jaren het Unieburgerschap
autonoom en zelfstandig in en benadrukt dat het Unieburgerschap de primaire
hoedanigheid van de ‘onderdanen’ van de lidstaten dient te zijn. In de twintiger
jaren van het Unieburgerschap wordt door het Hof van Justitie toegewerkt naar
een ‘echt burgerschap’. Met name vanuit constitutioneel-politiek perspectief
wordt het relevant als het Hof van Justitie oordeelt dat art. 39 EU-Handvest het
kiesrecht omvat van alle Unieburgers om te kiezen voor de leden van het
Europees Parlement.

Het Unieburgerschap in de LGO
Indien het Unieburgerschap wordt toegepast in de LGO, kan als eerste worden
gesteld dat dit atypisch doorwerkt aldaar. Dat heeft te maken met de omstan-

HOOFDSTUK V

252



digheid dat de LGO een uitzonderingsregime omvat van de werking van het
Unierecht, en dus het Unieburgerschap, in deze gebieden. Daarop is nader
ingegaan in de Hoofdstukken III en IV van deze studie. Enerzijds vallen de LGO
immers buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht, maar anderzijds
zijn de ingezetenen van de LGO vrijwel altijd aan te merken als Unieburgers.
Deze omstandigheid creëert een uitzonderlijk krachtenveld. De worsteling
hiertussen blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie ten aanzien van
de vraag hoe om te gaan met de rechtsbetrekking tussen de Unie, de lidstaten en
het moederland enerzijds en de LGO anderzijds. Zijn de LGO derde landen of
maken zij deel uit van de moederlidstaat? Vast staat in ieder geval dat de lidstaat
de bevoegdheid heeft om de LGO-burgers uit te zonderen van het personele
toepassingsbereik van het Unierecht. De lidstaten die in dit proefschrift centraal
staan, de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hebben hiervan
geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat een Franse staatsburger in een Frans
LGO en een Nederlandse staatsburger in de LGO van het Koninkrijk zijn te
beschouwen als Unieburgers. Niettemin hebben Unieburgerschapsrechten op
deze LGO een uitzonderlijke werking. Zo kenmerkt het Unierechtelijke reis- en
vestigingsrecht voor de LGO-Unieburger zich als een eenrichtingsverkeer,
namelijk naar de Unie. Ten aanzien van het kiesrecht voor het Europees
Parlement geldt dat het kwestieus is, gezien de huidige ontwikkelingen in
’s Hofs rechtspraak, of het standpunt van het Hof van Justitie dat het Europees
Parlement geen ‘wetgevende macht’ is in de LGO in de zin van het Eerste
Protocol behorend bij het EVRM standhoudt. In dit kader is gewezen op de
welbekende uitspraak van het Hof van Justitie inzake Delvigne, alwaar het Hof van
Justitie oordeelt dat art. 39 lid 2 EU-Handvest de uitdrukking is van het kiesrecht
van Unieburgers bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.
Daarnaast is gewezen op de omstandigheid dat in het meest recente LGO-besluit
verschillende malen wordt gerefereerd aan Verordeningen waar het Europees
Parlement heeft opgetreden als medewetgever. Deze ontwikkelingen plaatsen de
nodige vraagtekens bij ’s Hofs oordeel dat het Europees Parlement geen wetge-
vende instantie is in de LGO in de zin van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Vervolg
In de volgende hoofdstukken zal de betekenis van de gelding van het
Unieburgerschap in de LGO worden geanalyseerd ten aanzien van de Franse
Republiek, de Franse LGO en het Franse burgerschap (Hoofdstuk VI) en het
Koninkrijk der Nederlanden, de LGO van het Koninkrijk en het Nederlander-
schap (Hoofdstuk VII). In Hoofdstuk VII zal antwoord worden gegeven op de
vragen die centraal staan in dit proefschrift: ten eerste op welke wijze vanuit een
conceptueel-theoretisch perspectief het Nederlanderschap dient te worden ge-
duid, en ten tweede wat de betekenis is van de gelding van het Unieburgerschap
in de LGO van het Koninkrijk voor de duiding van het Nederlanderschap.
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Hoofdstuk VI
La citoyenneté française

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de aandacht gevestigd op het Unieburgerschap en de
werking ervan op de zogenoemde LGO. Daar is naar voren gekomen dat het
Unieburgerschap op een atypische wijze doorwerkt op deze gebieden. Deze
wijze van werking hangt nauw samen met de omstandigheid dat de LGO-
regeling primair een uitzonderingsregeling is ten aanzien van de toepasbaarheid
van het Europees Unierecht. Op grond van het VwEU is Deel IV met als titel
‘De associatie van de landen en gebieden overzee’ van toepassing aldaar.
Niettemin blijkt uit de in Hoofdstuk IV behandelde rechtspraak van het Hof
van Justitie dat meerdere Unierechtelijke principes en delen uit het communau-
taire acquis van toepassing zijn (geworden) op de LGO en de LGO-burgers. Uit
een van de welbekende uitspraken die het Hof van Justitie deed in dit kader,
namelijk die inzake Eman en Sevinger, volgt dat de ingezetenen van de LGO die
de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten, Unieburgers zijn. Uit hoofde
daarvan kunnen zij aanspraak maken op rechten die voortvloeien uit Deel II
VwEU, getiteld ‘Non-discriminatie en burgerschap van de Unie’. Het vijfde
hoofdstuk van dit proefschrift illustreert in het gegeven kader onder meer de
(ontwikkeling van de) koppeling van het Unieburgerschap aan het kiesrecht
voor de leden van het Europees Parlement. Opmerkelijk is dat een lange tijd het
burgerschap van de Unie niet uit de aard der zaak het kiesrecht voor het
Europees Parlement met zich bracht. Verschillende factoren die afhankelijk zijn
van het constitutionele bestel van de lidstaat speelden daarbij een relevante rol.
In de uitspraak inzake Delvigne lijkt het Hof van Justitie echter te erkennen dat
uit art. 39 EU-Handvest blijkt dat het burgerschap van de Unie tevens het
kiesrecht voor het Europees Parlement met zich brengt. Het voorgaande komt
erop neer dat de Europese Unieburger overzee naar de huidige stand van zaken
door middel van de personele werkingssfeer van het Unierecht dient te worden
vertegenwoordigd in het vertegenwoordigend orgaan dat in Unieverband een
(mede)wetgevende functie vervult, zijnde het Europees Parlement. Hiermee lijkt
het Hof van Justitie een principe dat tot wasdom kwam gedurende en na de
Franse Revolutie te hebben omarmd: burgers worden politiek vertegenwoordigd
in het (mede)wetgevende orgaan en het kiesrecht is het vehikel dat die
vertegenwoordiging mogelijk maakt.



De vraag op welke wijze in Frankrijk gehoor is gegeven aan het genoemde
principe is in dit proefschrift tot dusver onbeantwoord gebleven. In Hoofdstuk II is
aandacht besteed aan de opkomst en de wedergeboorte van het concept van
burgerschap gedurende de Franse Revolutie. Daarbij is benadrukt dat het Frans
revolutionaire denken, zoals tot uitdrukking gekomen in de geschriften van
Rousseau, Sieyès en Constant, cruciaal is geweest voor het denken over burger-
schap. In dat denken komt naar voren dat burgerschap uitgaat van een wederkerige
rechtsverhouding tussen de burger en de rechtsorde waarvan de burger deel
uitmaakt en dat burgerschap politieke representatie met zich brengt. Deze
redenering gaat volgens Rousseau op voor rechtsordes met een forse bevolking,
zoals blijkt uit zijn geschrift Considérations sur le gouvernement de Pologne. In
deze rechtsordes is het immers praktisch niet mogelijk om iedere burger direct deel
te laten nemen aan bijvoorbeeld het proces van wetgeving. Een verschil tussen
Rousseau en Sieyès doet zich voor op het gebied van het vrije dan wel gebonden
mandaat van de representant. De vraag of de representant gebonden is aan het
mandaat van de gerepresenteerde wordt verschillend beantwoord door de auteurs.
Rousseau beantwoordt deze vraag bevestigend, terwijl Sieyès naar een ontken-
nend antwoord neigt. Volgens Sieyès kan, zoals is uiteengezet in Hoofdstuk II, de
algemene wil niet worden vastgesteld indien de representant in zijn optreden
afhankelijk is van de gerepresenteerde. Constant heeft hieraan toegevoegd dat de
toevoeging van politieke representatie aan het burgerschapsbegrip een breuk
omvat met het begrip in zijn oorspronkelijke vorm. De burger is volgens Constant
direct aan zet bij het uitoefenen van het kiesrecht voor zijn representant. Dit zesde
hoofdstuk bespreekt de uitvoering van deze principes in de Franse staatkundige
praktijk: hoe werd met betrekking tot de positie van de Franse burger overzee
vorm gegeven aan het ideaal dat hij door middel van het kiesrecht politiek
gerepresenteerd wordt in het wetgevende orgaan?

Het doel van dit hoofdstuk is tweeërlei: ten eerste dient het tot beantwoording
van de vragen om welke reden(en) en op welke wijze gehoor is gegeven aan het
principe dat iedere Franse overzeese burger door middel van gebruikmaking van
het kiesrecht in het orgaan dat (mede) betrokken is bij het uitvaardigen van
wetgeving gerepresenteerd wordt (paragraaf 3). Ten tweede strekt het ertoe de
betekenis te achterhalen van de toepassing van het Unieburgerschap, in het
bijzonder politieke representatie van Franse overzeese burgers in het Europees
Parlement, op de Franse LGO voor de duiding van het Franse burgerschap
(paragraaf 4). Eerst wordt in paragraaf 2 aandacht besteed aan de omwenteling
in het burgerschapsdenken gedurende de periode van het ancien régime en de
Franse Revolutie. Wat was het politiek staatkundige klimaat in Frankrijk
gedurende het ancien régime en op welke wijze probeerden de revolutionairen1

1 Hoewel de term ‘revolutionairen’ niet geheel zuiver is in dit kader vanwege het fundamen-
tele verschil tussen bijvoorbeeld de jakobijnen en de girondijnen, wordt de term ‘revoluti-
onairen’ in dit proefschrift gehanteerd voor alle tegenstanders van het ancien régime.
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door middel van het eeuwenoude concept van burgerschap verandering te
brengen daarin? Hoe werd uitvoering gegeven aan het ideaal dat burgers politiek
dienen te worden gerepresenteerd in het parlement? En, tot slot, op welke wijze
is het Franse parlement betrokken bij het wetgevingsproces?

6.2 Franse visie op burgerschap: gelijkheid door burgerschap

Het burgerschapsbegrip raakte in de Middeleeuwen op de achtergrond door de
opkomst van het christendom en het feodale stelsel, zoals blijkt uit Hoofdstuk II.
Gedurende de Middeleeuwen was de rechtsverhouding die de burger had tot zijn
aardse rechtsorde nogal zwak. Hoewel in theorie het burgerschapsbegrip zijn
intrede deed in de jaren van de Renaissance in humanistische kringen, was
daadwerkelijke betrokkenheid, participatie en invloed van de burger nagenoeg
afwezig. De werken van onder meer Marsilius, Bartolus en Baldus illustreren
dit. Er wordt in de beschouwingen van Marsilius, Bartolus en Baldus zowel
teruggegrepen op de eerste theoretisering van het concept door Aristoteles als
afstand genomen daarvan. De fluctuerende bewegingen die het burgerschaps-
begrip sinds zijn ontstaan voor onze jaartelling en daarna door de eeuwen heen
heeft meegemaakt, is ook aan de orde op het Franse vasteland. Ook de Franse
(postrevolutionaire) visie op het burgerschapsbegrip stamt van de Griekse
poleis.2 Deze notie veronderstelt een rechtsverhouding tussen de Franse burger
en de Franse rechtsorde, gegoten in een bepaalde constitutionele en politieke
vorm. Voordat wordt ingegaan op het beroep dat de revolutionairen van 1789
deden op het klassieke gedachtegoed, zoals aan bod is gekomen in Hoofdstuk II,
wordt hieronder eerst kort geschetst hoe het burgerschap gedurende het ancien
régime werd vormgegeven.

6.2.1 Het ancien régime en het droit d’aubaine: rudimentair Frans
burgerschap in het erfrecht

Het stelsel van het ‘oude regime’ was allesbehalve egalitair ingesteld. Het stelsel
omvatte in totaal drie standen. De eerste stand bestond uit de geestelijkheid, de
tweede stand uit de adeldom en de derde stand omvatte de burgerij van de steden
waarbij de nadere invulling per streek verschilde.3 Hoewel de geestelijkheid en de

2 E.L. Lefebvre, ‘Republicanism and Universalism: Factors of Inclusion and Exclusion in the
French Concept of Citizenship’, Citizenship Studies 7:1, 2003, p. 16.
3 Zie hierover meer: Peter Rietbergen, ‘Staat, standen en klassen’, in: Willem Frijhoff, Leo
Wessels (red.), Veelvormige dynamiek. Europa in het ancien régime 1450-1800, Amsterdam:
Sun 2006, p. 125 e.v.
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adel tezamen slechts enkele procenten omvatten van de Franse bevolking, maakten
zij politiek, economisch en sociaal de dienst uit in de maatschappij. Daarnaast
bezette de adel de belangrijke functies op het gebied van het staatsapparaat en
waren zij uitgesloten van de voornaamste belasting, de zogenoemde taille.4

Rechtsongelijkheid tussen en binnen de standen was derhalve aan de orde van
de dag.5 Onder meer hierom werd in de tweede helft van de achttiende eeuw
kritiek geuit op de gevestigde orde op het Europese continent. Er ontstond verzet
tegen de enigszins verstarde structuren in de Franse samenleving waarin ideeën
van verlichte denkers subiet werden afgekeurd. Verschillende auteurs omschreven
deze verstarde gevestigde orde op het Europese continent tussen de vijftiende
eeuw en de achttiende eeuw als het ‘ancien régime’.6

Met betrekking tot de rechten en plichten die een persoon had gedurende de
eerste eeuwen van het ancien régime, was het in beginsel irrelevant of iemand
een Fransman was of niet. Dit was een van de gevolgen van het feodalisme,
zoals is uiteengezet in Hoofdstuk II.7 De landheer ging daarbij een rechtsbe-
trekking aan met de leenman. Het burgerschap deed er in beginsel niet toe in die
rechtsverhouding. Relevant was in die rechtsverhouding de stand van de

4 W.R. Brubaker, ‘The French Revolution and the Invention of Citizenship’, French Politics
and Society, vol. 7, no 3, 1989.
5 R.R. Palmer schrijft dan ook terecht: “[…] what a later generation would call inequality was
built into the fabric of society […]. All persons in principle had rights recognized by law or
custom, but their rights […] depended on the social category to which one belonged.”
R.R. Palmer, The World of the French Revolution, New York: Harper & Row 1971, p. 34.
Deze standenmaatschappij waarbij ten aanzien van de werking van het burgerschapsbegrip
ertoe doet tot welke stand een bepaalde person behoort, vertoont raakvlakken met de in
Hoofdstuk II behandelde hervormingen voorgesteld door de Griekse archont Solon. Hij
verdeelde de burgerij in vier vermogensklassen, waarbij de personen die deel uitmaakten van
de eerste vermogensklasse meer aanspraak konden maken op burgerschapsrechten dan
personen van een lagere vermogensklasse. Zie ook 2.2.1 (‘Burger van Sparta of van Athene:
eenzelfde verschijnsel, verschil in uitwerking’).
6 Rietbergen 2006, p. 116-117. De preambule van de Grondwet van 14 september 1791
illustreert treffend waarvan de revolutionairen afstand wilden doen, waaronder stand,
maatschappelijk onderscheid op basis van erfelijke rechten, het feodaal stelsel: “L’Assemblée
nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître
et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des
droits. - Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d’ordres,
ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives
qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations,
pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de
naissance, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de
leurs fonctions. - Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’aucun office public. - Il n’y a plus,
pour aucune partie de la Nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit
commun de tous les Français. - Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et
métiers. - La loi ne reconnaît plus ni voeux religieux, ni aucun autre engagement qui serait
contraire aux droits naturels ou à la Constitution.”
7 Zie paragraaf 2.4 (‘Burgerschap in de Renaissance: de teloorgang en de wedergeboorte’).
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persoon in kwestie. Het was immers van belang of een persoon behoorde tot de
geestelijke dan wel de adelstand. In ieder geval in één opzicht was de vraag of
een persoon een Franse afkomst had wel relevant. Dat was het geval in het
erfrecht. Wanneer een persoon kwam te overlijden, was het relevant te achter-
halen of hij Fransman was. Indien een niet-Fransman (een zogenoemd aubain)
kwam te overlijden op Frans grondgebied en geen Franse nabestaande(n) naliet,
kwam het gehele vermogen van de aubain in de handen van de landheer. Het
voorgaande werd juridisch mogelijk gemaakt door het zogenoemde droit
d’aubaine.8 Dit droit d’aubaine kwam aanvankelijk toe aan de landheer, bij
wie de aubain in dienst stond. De positie van de aubain werd dan ook
gedefinieerd in relatie tot de landheer, zoals gebruikelijk in een feodaal stelsel.9

Gedurende de late dertiende eeuw tot aan de vijftiende eeuw kwam hier geleidelijk
verandering in. De koning usurpeerde namelijk dit droit d’aubaine en herdefinieerde
de positie van de aubain aldus dat hij in relatie stond tot de koning.10 Dit creëerde
voor het eerst in de Franse geschiedenis een definitie van de aubain die gold voor
het gehele Franse koninkrijk.11 Door het (her)definiëren van de aubain ontstond ook
een eerste juridische status van de Franse burger. Deze definities van de burger en de
aubain waren echter niet eenduidig vanwege de omstandigheid dat het burger-
schapsbegrip een nogal rudimentaire invulling had. Burgerschap en burgerschaps-
rechten waren immers niet gecodificeerd, maar vloeiden veeleer voort uit gewoonte.
De rudimentaire invulling hing ook samen met de omstandigheid dat de rechtspre-

8 In de praktijk pakte deze regel echter anders, enigszins soepeler uit. Dat heeft te maken met de
omstandigheid dat de jurisprudentie van de parlementen – die ter sprake zijn gekomen in
Hoofdstuk II – een nogal inclusieve benadering hadden ten aanzien van de aubain. Het gevolg
hiervan was dat relatief veel personen niet onder het droit d’aubaine vielen. Een andere
bijkomstigheid was dat, teneinde tegemoet te komen aan de vestiging van geschikte buiten-
landse werknemers op het Franse grondgebied, nogal veel personen werden uitgezonderd van
het droit d’aubaine dan wel door middel van lettres de naturalité werden genaturaliseerd in
Fransen. Brubaker 1989, p. 32-33. Zie ook: Jean-Francois Berdah, ‘Citizenship and National
Identity in France from the French Revolution to the Present’, in: Ellis, Halfdanarson, Isaacs
(red.), Citizenship in Historical Perspective, Pisa: Pisa University Press 2006; Peter Sahlins,
Sylvie Rab, Cécile Alduy, ‘La nationalité avant la letter. Les pratiques de naturalisation en
France sous l’Ancien Régime’, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 55e année, no 5, 2000.
9 Aangezien in een feodaal stelsel de leenheer een rechtsverhouding aanging tot de aubain,
verschilden de voorwaarden om te worden aangemerkt als een aubain gedurende het ancien
régime in Frankrijk. Marguerite Vanel, Evolution historique de la notion de français d’origine
du XVIe siècle au code civil. Contribution a l’étude de la nationalité française d’origine,
Paris: Ancienne Imprimerie de la Cour d’Appel 1945, p. 5.
10 M. Boulet-Sautel, ‘L’aubain dans la France cautumière du Moyen Age’, in: Recuels de la
Société Jean Bodin, Vol. 10, L’Etranger, Brussels: Éditions de la Librairie Encyclopédique
1958, p. 68-95.
11 Brubaker 1989, p. 33: “The legal distinction between French citizen and foreigner thus
originated in the late medieval consolidation of royal authority at the expense of seigneurial
rights.” Zie ook: P. Sahlins, ‘Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne’,
Annales. Histoire, Sciences Sociales 2008/2 (63e année).
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kende parlementen het burgerschapsbegrip casuïstisch benaderden. De verklaring
daarvoor was dat de parlementen werd gevraagd uitspraak te doen in een concreet
geschil dat zich voordeed. De analyse van verschillende commentatoren op de
uitspraken van deze parlementen illustreert dat deze uitspraken niet uitblinken in
consistentie en systematiek. Vermoedelijk is de casuïstische benadering van de
parlementen en het gebrek aan eenduidige wetgeving de reden hiervan.

Opvallend is in ieder geval dat in de hiervoor genoemde eerste aanzet van de
koning om de vreemdeling te onderscheiden van de Fransman een belonings-
aspect valt te ontwaren. Dit beloningsaspect was eveneens aanwezig gedurende
het ontstaan van het burgerschapsbegrip op het Griekse vasteland, zoals
beschreven in Hoofdstuk II, en het ontstaan van het Unieburgerschap, zoals
beschreven in Hoofdstuk V. Bij het ontstaan van het Franse burgerschapsbegrip
ging het echter, anders dan bij het ontstaan van de burgerschapsnotie in de
klassieke oudheid, niet zozeer om de wederkerigheid van de rechtsrelatie tussen
het koninkrijk van de koning en de Fransman, maar lag de nadruk veeleer op de
omstandigheid dat de Fransman in tegenstelling tot de aubain bepaalde rechten
heeft die de aubain ontbeert. Het aspect van de legitimatie van geldend recht
ontbreekt bij deze vorm van burgerschap, anders dan het geval is bij bijvoor-
beeld het ontstaan van het Unieburgerschap waar expressis verbis een beroep
werd gedaan op de rol van het Unieburgerschap bij de legitimatie van Unie-
regelgeving.12 De omstandigheid dat in deze tijd geen beroep werd gedaan op
burgerschap als legitimatie van regelgeving is gezien de historische context
verklaarbaar. De hiervoor omschreven standenmaatschappij verhinderde immers
de betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van regelgeving.

In de zestiende eeuw kreeg het Frans nationaliteitsrecht iets meer gestalte.13 Niet
alleen valt in de uitspraken van de parlementen enige mate van consistentie te
ontwaren, ook in de literatuur werd gewaagd een definitie te formuleren van het
begrip ‘burger’. Een van de auteurs die een poging deed hiertoe is de in Hoofdstuk II
aangehaalde Jean Bodin. Jean Bodin werd in Hoofdstuk II aangehaald als de man
die als een van de eersten stelde dat een burgerschapsinstituut noodzakelijk is om
de wil van de burger kenbaar te maken.14 Teneinde een dergelijk burgerschaps-

12 Over het ontstaan van het Unieburgerschap zie paragraaf 5.2 (‘Het EU-burgerschap als
legitimatie- en beloningsinstrument’).
13 M. Vanel, Histoire de Nationalité Française d’Origine, Paris: Ancienne Imprimerie de la
Cour d’Appel, 1945, p. 27-29.
14 Zie paragraaf 2.5.1 (‘De verzoening van soevereiniteit en burgerschap’). Dit kenbaar maken
van de wil van de burger geschiedt thans, zoals opgemerkt in Hoofdstuk II, in het vertegen-
woordigende orgaan. In dit kader is de bijdrage van Constant in zijn De la liberté des Anciens
comparée à celle des modernes relevant. Hij zet daarin uiteen dat een fundamenteel verschil
tussen het burgerschapsbegrip voor en na de revolutie is dat dit begrip na de revolutie wordt
ingevuld door middel van politieke representatie. Zie daarover paragraaf 2.6.1 (‘De veran-
dering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de individuele vrijheid’).
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instituut mogelijk te maken was klaarheid ten aanzien van de term ‘burger’
noodzakelijk volgens hem. Vragen als ‘wie kan deelnemen aan dit instituut’ en
‘aan welke voorwaarden dient hij dan te voldoen’ zijn daarbij essentieel. Bodin
definieert de burger als volgt: “Le citoyen naturel est le franc sujet de la
République où il est natif soit de deux citoyens, soit de l’un ou de l’autre
seulement.”15 Bodin vervolgt: “Le plus notable privilè que le citoyen a par-dessus
l’etranger est qu’il a pouvoir de faire testament et disposer de ses biens selon les
coutumes: ou bien laisser ses proches parents héritiers. L’etranger n’a nez l’un nez
l’autre, et ses biens sont acquis au seigneur du lieu où il est mort.”16 Deze definitie
komt enigszins overeen met de definitie die in de Franse staatkundige praktijk
werd gehanteerd van de burger. Een persoon werd aangemerkt als een burger
indien er was voldaan aan drie voorwaarden. Ten eerste diende de persoon in
kwestie te zijn geboren in Frankrijk. Ten tweede diende in ieder geval één van de
ouders het Franse burgerschap te bezitten. Tot slot diende de persoon ingezetene te
zijn van Frankrijk.17 Het ingezetenschap was in ieder geval tot de achttiende eeuw
relevant ter verkrijging van het Franse burgerschap. De eerste twee voorwaarden
waren echter niet cumulatief. Indien een burger voldeed aan een van de twee
voorwaarden, dan was dat voldoende om de persoon in kwestie aan te merken als
een Franse burger.18 Hoewel de definitie van de burger steeds meer invulling
kreeg in de praktijk, was het burgerschaps- of nationaliteitsrecht geen onafhan-
kelijk rechtsgebied in het Franse recht gedurende het ancien régime. Burgerschap
was namelijk nauw gekoppeld aan het erfrecht.19 Pas na de Franse Revolutie kreeg
het burgerschapsbegrip een zelfstandige positie in het Franse recht en in het
politieke en juridische debat over de staatsstructuur. Voor de legitimering van de
revolutionaire idealen, waarbij burgerschap een relevante rol speelde, deden de
revolutionairen een beroep op het gedachtegoed uit de antieke wereld, zoals zal
blijken uit het navolgende.

6.2.2 Een beroep van de revolutionairen op de antieke wereld

Hoewel in de uitspraken van de parlementen in toenemende mate consistentie
viel te bespeuren in de jaren tussen de zestiende en de achttiende eeuw, bleef de
rechtsongelijkheid in en tussen de standen overeind. De revolutionaire raakten
ervan overtuigd dat een egalitaire samenleving noodzakelijk was. Net als de

15 Jean Bodin, La République, 1, I, hoofdstuk VI; Vanel 1945b, p. 28; Lefebvre 2003, p. 16.
16 Jean Bodin, La République, 1. I, hoofdstuk VI; Vanel 1945b, p. 25.
17 Vanel 1945b, p. 34; Brubaker 1989, p. 33. Zie ook: R. Brubaker, ‘De l’immigré au citoyen’,
Actes de la recherche en Sciences Sociales, 99, 1993.
18 Brubaker 1989, p. 33.
19 Ook in de Nederlanden is het burgerschapsbegrip ontstaan in het burgerlijke recht: zie
daarover nader Hoofdstuk VII van deze studie. Zie ook: G.R. de Groot, M. Tratnik,
Nederlands nationaliteitsrecht, Deventer: Kluwer 2010.
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humanisten in de jaren van de Renaissance, hadden de revolutionairen gedu-
rende de Franse Revolutie grote bewondering voor de antieke wereld en de
wijze waarop de Griekse poleis en de Romeinse Republiek hadden gefunctio-
neerd.20 De Griekse poleis en de Romeinse Republiek, die beide ter sprake zijn
gekomen in Hoofdstuk II, werden door de revolutionairen gezien als de voor-
spiegelingen van de maatschappij die zij wilden bewerkstelligen.21 Zij han-
teerden daarbij de vooronderstelling dat de Grieken en de Romeinen de
uitvinders waren van idealen als vrijheid en gelijkheid.22 Om dit beroep op
het verleden kracht bij te zetten maakten de revolutionairen gebruik van
symboliek. Zo werden in de nieuwe vergaderzaal van de Nationale Conventie
in Parijs standbeelden geplaatst van verschillende grondleggers en geleerden,
zoals de Atheense Solon.23 De archont heeft een relevante bijdrage geleverd aan
de vorming en volgens velen tevens de ontdekking van het burgerschaps-
begrip.24 Solon voerde een nieuw politiek systeem in, waarbij de burgerij werd
ingedeeld naar vermogen. De vier vermogensklassen – allen burgers – kregen
ieder naar vermogen rechten toebedeeld. Aan de titel van het burger-zijn werden
hiermee rechten gekoppeld.

De symboliek ging verder dan het plaatsten van levensgrote standbeelden.
Straatnamen werden gewijzigd in ‘rue de Brutus’, naar de Romeinse senator, en
‘rue des Gracques’, naar het broederpaar en politici Gracchus, opdat burgers in
hun dagelijkse leven kennis zouden maken met de antieke grondleggers van het
gedachtegoed van de revolutie.25 Ook het onderwijssysteem diende grotendeels te
worden gewijzigd. Het onderwijs trok grote belangstelling van de revolutionairen,
omdat zij het onderwijs zagen als een middel tot burgerschapsvorming. Door
middel van onderwijs dienden de leerlingen te worden opgeleid tot politiek
verantwoordelijke staatsburgers die kennis hadden van de republikeinse moraal.26

20 Matthias Meirlaen, Een revolutionair experiment. Geschiedenis aan de écoles centrales
(1794-1802), Leuven: Universitaire Pers Leuven 2014, p. 121. Meirlaen stelt ten aanzien van
de blik van de revolutionairen op het verleden: “De houding van de revolutionairen tegenover
het verleden was dubbelzinnig. Enerzijds wilden ze benadrukken dat een nieuw tijdperk was
aangebroken door alles wat aan de oude sociale structuren herinnerde, te vernietigen.
Anderzijds trachtten ze de politieke orde die ze zelf instelden evenzeer met historische
argumenten te legitimeren.”
21 Meirlaen 2014, p. 121.
22 Lynn Hunt, Politics, culture and class in the French Revolution, Berkely, Los Angeles,
London: University of California Press 1984, p. 28 e.v.
23 Meirlaen 2014, p. 122.
24 Zie paragraaf 2.2.1 (‘Burger van Sparta of van Athene: eenzelfde verschijnsel, verschil in
uitwerking’).
25 Meirlaen 2014, p. 122.
26 Idem, p. 122-125. Zo had de Assemblée Nationale in 1791 een nieuwe volzin toegevoegd
aan de Grondwet van 1791 waaruit blijkt dat er een nieuw openbaar onderwijssysteem in het
leven zou worden geroepen dat openstond voor alle burgers en dat grotendeels gratis was. Zie
Titre Premier, van de Constitution du 3 septembre 1791.
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Dat er nadruk wordt gelegd op opvoeding en onderwijs van burgers is niet geheel
nieuw. Deze gedachte kan tevens worden teruggevonden in Hoofdstuk II, waarin
de eerste stappen van Aristoteles tot theoretisering van het burgerschapsbegrip
werden besproken. Ook Aristoteles pleitte voor educatie van burgers, teneinde de
burgers op te leiden tot bekwame burgers die in staat zouden zijn de polis te
besturen en de inrichting van de polis te behouden.27 Net zoals in de discussies in
de antieke wereld, werd derhalve ook gedurende de wedergeboorte van het
burgerschapsbegrip in de Franse Revolutie het noodzakelijk geacht om bekwame
burgers te creëren door middel van goed onderwijs dat gelijkelijk toegankelijk
was. Gelijkheid onder burgers was een van de speerpunten van de Revolutie. De
oorsprong hiervan vonden de revolutionairen in de in Hoofdstuk II van dit
proefschrift aan bod gekomen constitutionele bestellen van de klassieke oudheid.
De revolutionairen namen zich voor gelijkheid te verwezenlijken door middel van
de (her)introductie van een eeuwenoud concept: burgerschap.28

6.2.3 Gelijkheid door middel van burgerschap: ongemakken in de
postrevolutionaire praktijk

Het burgerschapsbegrip werd relevant geacht om een van de idealen van de
Franse Revolutie te bewerkstelligen, namelijk het ideaal van gelijkheid onder
alle Fransen. Dit verlangen hing samen met de ongelijke inrichting van het
ancien régime, zoals hiervoor werd beschreven. Indien gelijkheid dient te
worden bewerkstelligd, zo was de gedachte, dan is een relevante vraag onder
wie deze gelijkheid zou moeten gelden. Het begrip burgerschap werd als nuttig
beschouwd, vanwege de omstandigheid dat binnen dit concept rechten kunnen
toekomen aan iemand met een bepaalde status – de burger. Deze personen
worden beloond voor hun inzet. Indien vaststaat wie deze personen zijn die
aanspraak maken op deze status, dan wordt het gemakkelijker om het ideaal van
gelijkheid nader vorm te geven.29 Daarnaast, en niet minder belangrijk, draagt

27 Zie paragraaf 2.2.3 (‘Burgerschap getheoretiseerd: Aristoteles Politica en de wezenlijke
karakteristiek van de polis-burger’).
28 Zie paragraaf 2.5 (‘Burgerschap en revolutie: soevereiniteit en politieke representatie’).
Gedurende deze wedergeboorte, zo kan worden opgemaakt uit Hoofdstuk II, wordt wel een
beroep gedaan op de rol die burgerschap speelt bij het belonen van burgers en het legitimeren
van regelgeving. De gedachte was immers dat de republiek een rechtsverhouding aan zou
gaan tot de burgers, waarbij, zoals uit het navolgende zal blijken, actieve burgers zouden
worden beloond voor hun inzet. De betrokkenheid van deze burgers zou de regelgeving van
de republiek legitimeren.
29 Over de rol van politieke representatie in de Franse Revolutie, zie: Lucien Jaume, ‘Le nom
du peuple dans la Révolution francaise et sa représentation politique’, in: Cahiers du
CEVIPOF, centre de recherches politiques de Sciences Po 2014; Pierre Brunet, ‘La notion
de représentation sous la Révolution française’, Annales historiques de la Révolution
française, n.328, 2002.
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burgerschap bij aan de legitimatie van de regelgeving die wordt uitgevaardigd.
Wat hierbij ook versterkend werkte, was dat de moeilijkheden die zich voor-
deden gedurende het ancien régime bij het definiëren van de Franse burger door
de Grondwet van 1791 worden opgelost. Ter verkrijging van het burgerschap
wordt belang gehecht aan ten eerste het voorgeslacht van vaderszijde en de
geboorteplaats van de persoon in kwestie.30 De voorwaarden ter verkrijging van
het Franse burgerschap waren:

“Article 2. Sont citoyens français: - Ceux qui sont nés en France d’un père
français; - Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence
dans le Royaume; - Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont
venus s’établir en France et ont prêté le serment civique; - Enfin ceux qui, nés
en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou
d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en
France et prêtent le serment civique.

Article 3. Ceux qui, nés hors du Royaume de parents étrangers, résident en
France, deviennent citoyens français, après cinq ans de domicile continu dans
le Royaume, s’ils y ont, en outre, acquis des immeubles ou épousé une
Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils
ont prêté le serment civique.”31

Dit burgerschapsbegrip gaat uit van gelijke rechten van burgers. Dit baseerden
de revolutionairen op vertalingen van het begrip burgerschap uit de antieke
wereld. Zo werd steun gezocht bij de benaming van burgerschap in Sparta. De
Spartanen noemden het begrip burgerschap ‘homooi’ hetgeen staat voor ‘de
gelijken’.32 Dit verlangen naar gelijkheidsdenken kreeg zijn weerslag in
verschillende documenten. Een daarvan is art. 6 van de Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, luidend:

“La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les
citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.”

30 Constitution du 3 septembre 1791, Titre II, art. 2-3.
31 Voor een schematische weergave van de vereisten ter verkrijging van het Franse burger-
schap ex de Grondwet van 1791, zie: Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du
suffrage universel en France, Gallimard 1992, p. 73; Vanel 1945, p. 68 e.v. De burgerlijke eed
die moest worden uitgesproken, luidde als volgt (Constitution du 3 septembre 1791, Titre II,
artikel 5): “Je jure d’être fidèle à la Nation à la loi et au roi et de maintenir de tout mon
pouvoir la Constitution du Royaume, décrétée par l’Assemblée nationale constituante aux
années 1789, 1790 et 1791.”
32 Christian Bruschi, ‘La citoyenneté hier et aujourd’hui’, in: Hommes et Migrations, n. 1196,
1996, p. 11.
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Burgers zijn, met andere woorden, gelijk. Dat het verwezenlijken van het
gelijkheidsideaal echter niet zonder ongemak ging en dat het niet de bedoeling
was om iedere burger dezelfde politieke rechten te geven, blijkt uit het reeds in
Hoofdstuk II genoemde onderscheid tussen actieve en passieve burgers. Het is
de Loi du 22 décembre 1789 relative à la constitution des assemblées primaires
et des assemblées administratives die voor het eerst dit onderscheid maakt.33 Dit
wordt vervolgens overgenomen in de Grondwet van 1791, die een onderscheid
aanbrengt tussen citoyens passifs enerzijds en citoyens actifs anderzijds.34 Naast
de passieve en actieve burgers, wordt in de Grondwet van 1791 tevens de notie
van de zogenoemde électeurs genoemd. Het kiesrecht voor het vertegenwoor-
digende wetgevende orgaan – de eenkamerige Assemblée nationale35 – was
louter voorbehouden aan de zogenoemde électeurs, die werden gekozen door de
citoyens actifs.36 De criteria ter verkrijging van het actieve burgerschap werden
genoemd in de Grondwet. Deze waren:37

“Pour être citoyen actif, il faut: – Être né ou devenu Français; – Être âgé de
vingt-cinq ans accomplis; – Être domicilié dans la ville ou dans le canton

33 Zie paragraaf 2.5.2 (‘Politieke representatie, kiesrecht en vrij mandaat’).
34 Zie daarvoor Constitution du 3 septembre 1791, Titre III (Des pouvoirs publics), Chapitre
premier, Section II (Assemblées primaires. Nomination des électeurs).
35 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III (Des pouvoirs publics), Chapitre premier,
Article premier: “L’Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n’est
composée que d’une Chambre.” Ook in de Grondwet van het jaar I, die nooit in werking is
getreden, bestond het vertegenwoordigende wetgevende orgaan uit één kamer. Na de
Grondwet van het jaar III is dit veranderd.
36 Idem; zie ook Constitution du 3 septembre 1791, Titre III (Des pouvoirs publics), Chapitre
premier, Section III (Assemblées électorales. Nominations des représentants).
37 In dit kader is het Décret du 20 septembre 1792 qui détermine le mode de constater l’état
civil des citoyens van belang. Dit decreet was gebaseerd op art. 7, Titre II, van de Constitution
du 3 septembre 1791, op grond waarvan ‘le pouvoir législatif établira pour tous les habitants,
sans distinction, le mode par lequel les naissances, les mariages, et les décès seront constatés;
et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes’. Het decreet riep
een bevolkingsregistratie (état civil) in het leven. In de woorden van Cooper 2018, p. 69:
“The état civil gave substance and symbolism to the individual’s direct relation to the state,
independent of any status group (estate) or religious affiliation.” Teneinde het kiesrecht te
mogen uitoefenen was het noodzakelijk dat men in het bezit was van het statut français. Dit
statut francais volgde uit het Franse burgerlijke recht. Pas in 1946, met het uitvaardigen van
de Loi du 5 octobre 1946 werd het kiesrecht ook opengesteld aan de burgers van de TOM die
niet in het bezit waren van een dergelijk statut français. Over deze Wet van 1946, zie
paragraaf 6.3.3 (‘Het sluitstuk van de idealen van 1789: de Loi Lamine Guèye (1946) en de
Loi-cadre Defferre (1956)’). Zie ook: Frederick Cooper, Citizenship, Inequality, and Diffe-
rence. Historical Perspectives, Princeton University Press 2018, p. 68 e.v.; K.E. Robinson,
‘The Public Law of Overseas France since the War’, Journal of Comparative Legislation and
International Law, Vol. 32, no 3/4, 1950; Noiriel Gérard, ‘L’identification des citoyens.
Naissance de l’état civil républicain’, Genèses, 13, 1993; Jean-Francois Niort, ‘Sujet, citoyen
et politique dans l’esprit du Code Napoléon’, in: Association Française des Historiens des
Idées Politiques, Sujet et Citoyen. Actes du Colloque de Lyon, Aix-en-Provence: Presses
Universitaires d’Aix-Marseille 2004.
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depuis le temps déterminé par la loi; – Payer, dans un lieu quelconque du
Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois
journées de travail, et en représenter la quittance; – N’être pas dans un état
de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; – Être inscrit dans la
municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales; – Avoir prêté
le serment civique.”38

Het kiesrecht op grond van de Grondwet van 1791 kan worden omschreven als
indirect censuskiesrecht. De actieve burgers kozen eens in de twee jaar de
électeurs, die op hun plaats de representanten van de Assemblée nationale
kozen.39 Zoals in Hoofdstuk II is besproken, veroorzaakte deze tweedeling een
fundamentele verandering in het burgerschapsbegrip. Waar burgers in de antieke
wereld per definitie actief waren, ontstaat door het gedurende de Franse
Revolutie gemaakte onderscheid een type burger – de passieve burger – dat
het Franse (passieve) burgerschap bezit maar in het geheel niet betrokken is bij
de verkiezing van de leden van het vertegenwoordigende wetgevende orgaan.
Het verwezenlijken van de idealen van de revolutie ten aanzien van burgerschap
en politieke representatie door middel van het kiesrecht viel dus moeizaam om
te zetten in de staatkundige praktijk.40 Een veelgenoemde en begrijpelijke reden
hiervoor is dat na de Revolutie de geest van het hiervoor beschreven ancien
régime niet eensklaps was verdwenen.41 Velen bleven nog denken in de termen
en praktijken van de organisatiestructuur van het ancien régime.42 Het had tijd
nodig voordat het revolutionaire ideaal van gelijkheid onder burgers, in het
bijzonder bij het uitoefenen van het kiesrecht voor het vertegenwoordigende
(mede)wetgevende orgaan, daadwerkelijk kon worden ingevoerd. Hieronder
wordt beknopt weergegeven op welke wijze het kiesrecht voor het vertegen-
woordigende (mede)wetgevende orgaan, in Frankrijk thans bekend onder de
naam Le Parlement, is ontwikkeld. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 de positie
van de Franse burger overzee in het vertegenwoordigende orgaan van de

38 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III (Des pouvoirs publics), Chapitre premier,
Section II (Assemblées primaires. Nomination des électeurs), Artikel 2. Daarnaast vermeldt
Artikel 5: “Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen actif: - Ceux qui sont en état
d’accusation; - Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d’insolvabilité,
prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.”
39 Constitution du 3 septembre 1791, Titre III (Des pouvoirs publics), Chapitre premier,
Section II (Assemblées primaires. Nomination des électeurs), Artikel 2.
40 Dit is een van de kritiekpunten die Constant levert op de revolutionairen. Zij hielden
volgens Constant weinig tot geen rekening met de wezenlijke verschillen tussen de
samenleving van de klassieke oudheid en de (post)revolutionaire moderne samenlevingen.
Zie daarover meer paragraaf 2.6.1 (‘De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang
van de individuele vrijheid’).
41 Lefebvre 2003, p. 18.
42 Relevant in dit kader is dat gedurende het ancien régime de notie van representatie in
beginsel louter privaatrechtelijk was en bovendien, zoals terecht gesteld door Simone Goyard-
Fabre ‘ne reflétait donc en rien une unité nationale qui, du reste, n’existait pas dans les faits’.
Simone Goyard-Fabre, ‘L’idée de representation à l’époque de la Révolution française’,
Études françaises, 25(2-3), 1989, p. 72-73.
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Republiek nader beschouwd. Wanneer verkreeg de overzeese ingezetene het
Franse burgerschap? En wanneer kon hij het kiesrecht uitoefenen voor het
parlement?

Algemeen kiesrecht voor het vertegenwoordigende (mede)wetgevende orgaan in
Frankrijk in vogelvlucht
Zoals hiervoor opgemerkt was een cruciaal kenmerk van de Grondwet van 1791
dat zij indirect censuskiesrecht in het leven riep. Deze verkiezing in 1791 is de
eerste parlementsverkiezing die Frankrijk heeft gekend. De Assemblée Con-
stituante de 1789 – de grondwetgevende vergadering van de revolutie – kwam
voort uit de in 1789 bijeengeroepen États généraux.43 Deze États généraux, die
sinds 1614 niet meer waren bijeengekomen, bestonden uit vertegenwoordigers
van de drie standen: de geestelijkheid, de adeldom en de burgerij.44 In juni 1789
werd een door Sieyès ingediende motie aangenomen waarbij de naam van de
grondwetgevende vergadering werd gewijzigd in ‘Assemblée nationale’. Tevens
werd een wetgevende agenda ontvouwd om een nieuwe grondwet in het leven te
roepen. Deze Assemblée nationale hield haar zetel tot 3 september 1791, de
datum waarop de Grondwet werd aanvaard en de Assemblée nationale légis-
lative in het leven werd geroepen. De regeringsvorm die deze Grondwet uitriep
was die van een constitutionele monarchie. Zij kenmerkte zich door een nogal
vergaande spreiding van machten, waarbij de wetgevende macht lag bij de
Assemblée nationale législative en de uitvoerende macht berustte bij de
koning.45 De toegenomen spanningen tussen de nogal ongeliefde constitutionele
monarchie en de radicaliserende revolutionairen zorgden ervoor dat de Assem-
blée nationale législative in 1792 de koning tijdelijk van zijn bevoegdheden
onthief. Daarnaast deed zij een zogenoemde Convention nationale kiezen. Deze
Convention nationale diende te voorzien in een nieuwe grondwet. Bij de
verkiezing van de leden van deze Convention nationale verdween zowel het
indirecte karakter als het censuskarakter van het kiesrecht voor even. Daarnaast
wordt het onderscheid tussen actief en passief burgerschap afgeschaft voor het
actieve kiesrecht voor de Convention nationale. Kiesgerechtigden voor deze
Convention nationale waren Franse staatsburgers ‘âgé de 21 ans, domicilié
depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, ou n’étant pas

43 Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France,
Gallimard 1992, p. 55 e.v.
44 Voor de voorwaarden ten aanzien van de nominatie van de gedelegeerdern voor de États
généraux, zie: Règlement électoral du 24 janvier 1789. Op grond van art. 25 van dit
reglement waren de voorwaarden om kiesgerechtigd te zijn: ‘[…] nés Français ou naturalisés,
âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour concourir à la
rédaction des cahiers et à la nomination des députés’.
45 Behoudens het suspensieve veto van de Koning. Constitution du 3 septembre 1791, Titre
III, Chapitre III, Section II (De la sanction royale). Zie hierover meer: E.J. Sieyès, ‘Dire
l’abbé Sieyès sur la question du Veto royal, à la séance du 7 septembre 1789’, in: E.J. Sieyès,
R. Zappari, Écrits politiques, 1985.
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en état de mendicité ou cle domesticité’.46 De afschaffing van het indirecte
censuskiesrecht heeft echter niet lang geduurd. De herinvoering ervan ge-
schiedde bij de totstandkoming van de Grondwet van het jaar III in 1795.47

Deze Grondwet kenmerkte zich wederom door een vergaande scheiding van
machten. De wetgevende macht berustte bij een tweekamerparlement, bestaande
uit de Conseil des Cinq-Cents en de Conseil des Anciens.48 Beide ‘Raden’
werden gekozen voor drie jaar op grond van het indirecte censuskiesrecht. De
uitvoerende macht berustte bij de Directoire, gekozen door de Conseil des
Anciens. De Directoire was politiek geen verantwoording verschuldigd aan de
‘Raden’. Ten aanzien van de verkrijging van het Franse burgerschap veranderen
de criteria niet veel:

“Article 8. – Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans
accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré
depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une
contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

Article 9. – Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui
auront fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la République.

Article 10. – L’étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint
l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en
France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie
une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou
un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une
femme française.”

Vergeleken met de voorwaarden ter verkrijging van het Franse burgerschap in
1791, is opvallend dat vreemdelingen die het Franse burgerschap wilden
verkrijgen in ieder geval gedurende een onafgebroken periode van zeven jaar
verblijf dienden te hebben in Frankrijk. Evenals in 1791, was relevant dat de
vreemdeling die Fransman wilde worden een bepaald vermogen had.

De jaren na de inwerkingtreding van de Grondwet van 1795 blijven tumultueus.
Er vinden geregeld staatsgrepen plaats wegens onvrede met de gang van zaken.
In november 1799 nemen Bonaparte, Sieyès en Ducos de macht over en vormen
tezamen een ‘consulat provisoire’. Eén maand later, in december 1799, treedt de
Constitutie van het jaar VIII in werking, die sterk is beïnvloed door

46 Assemblé nationale législative, Archives parlementaires, 11 août 1792, p. 29, art. 2.
47 Constitution du 5 fructidor an III (25 août 1795), Titre III en Titre IV.
48 De benaming van de ‘Raad van Vijfhonderd’ in de Grondwet van 1795 was gebaseerd op
een vergelijkbare benaming van de instelling die was ingevoerd door Solon: ‘De Raad van
Vierhonderd’. Ook de benaming ‘Raad van Oudsten’ (Conseil des Anciens) kent een
soortgelijke benaming in het Latijn, namelijk Senatus, dat is afgeleid van het woord senex
(oude man). Zie voetnoot 27, Hoofdstuk II.
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de opvattingen van Sieyès.49 De uitvoerende macht komt uit kracht van de
grondwet in de handen van drie consuls (in de praktijk de eerste consul) die voor
tien jaar zijn benoemd, zijnde Bonaparte (eerste consul), Cambacérès (tweede
consul) en tot slot Lebrun (derde consul).50 De wetgevende macht is, mede
vanwege de vergaande bevoegdheden van het Eerste Consulaat, nogal verzwakt
en opgesplitst: de Conseil d’État, het Tribunat, het Corps législatif en tot slot de
Sénat conservateur. Zowel het orgaan dat de voorstellen van wet voorbereidde
(Conseil d’État) als het orgaan dat de eerste consul adviseerde over de
implicaties van de voorstellen van wet (Sénat conservateur) werd benoemd
door de eerste consul.51 Het Tribunaat en het Corps législatif (die tezamen de
pouvoir législatif werden genoemd) hadden ieder een andere functie.52 Hoewel
het Tribunaat debatteerde over de voorstellen van wet, voorbereid door het
Conseil d’État, had het Tribunaat geen beslissingsbevoegdheid. Dat wil zeggen
dat het Tribunaat geen voorstellen kon aannemen dan wel verwerpen. Het Corps
législatif had die bevoegdheid wel: zij kon niet debatteren over de voorstellen
maar diende deze ofwel aan te nemen ofwel te verwerpen op grond van de
discussies die waren gevoerd in het Tribunaat. Bij de verkiezing van het
Tribunaat en het Corps législative was enige vorm van politieke representatie
te bespeuren. De voorwaarden ter verkrijging van het Franse burgerschap
kwamen over het algemeen overeen met de voorwaarden uit de Grondwet van
1795, zoals deze hiervoor is weergegeven. Deze luidden in 1799 als volgt:

“Article 2. – Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans
accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement
communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la
République, est citoyen français.

Article 3. – Un étranger devient citoyen français, lorsqu’après avoir atteint
l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en
France, il y a résidé pendant dix années consécutives.”

Men kon zich derhalve Franse burger noemen indien men de leeftijd van 21 had
bereikt, ingeschreven stond in de burgerlijke stand van een arrondissement en
minstens één jaar had gewoond op het territorium van de republiek. Ten aanzien van
het naturalisatierecht geldt dat, anders dan in 1795, de vreemdeling zich een

49 Rosanvallon 1992, p. 196; L.F.M. Besselink, P.P.T. Bovend’Eerst, J.L.W. Broeksteeg, R. de
Lange, Het Staatsrecht van 7 Europese landen, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 126.
50 Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), Titre IV, Artikel 39. Opvallend
aan deze bepaling is dat zij de consuls bij naam noemt en daarbij vermeldt dat alle drie de
consuls de revolutionaire aanspreektitel burger bezitten: “La constitution nomme Premier
consul le citoyen Bonaparte, […], second consul le citoyen Cambacérès, […] et troisième
consul, le citoyen Lebrun […].”
51 Althans, in eerste aanleg. Na de eerste keer was er sprake van coöptatie. Constitution du 22
Frimaire An VIII (13 décembre 1799), Titre IV, Artikel 41; Titre II.
52 Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), Titre III.
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onafgebroken periode van tien jaar op het territorium van Frankrijk dient te
bevinden om het Franse burgerschap te verkrijgen. Zoals hiervoor opgemerkt viel
enige vorm van politieke representatie te ontwaren bij de verkiezing van de leden
van het Tribunaat en het Corps législatif. De Grondwet van 1799 schafte het
censuskiesrecht af en voerde ‘algemeen’ mannenkiesrecht in dat evenwel beperkt
was. Het beperkte karakter van het algemeen mannenkiesrecht kwam tot uitdruk-
king in de omstandigheid dat er werd gewerkt met drieledige tredes – in het Frans
ook wel dégres genoemd.53 Op grond van het algemeen kiesrecht konden burgers
(zie hiervoor, art. 2) van een arrondissement tien procent van het aantal kies-
gerechtigde burgers kiezen voor de zogenoemde listes de confiance communales.54

Dit was de eerste trede. De burgers op de listes de confiance communales kozen op
hun beurt wederom tien procent van de lijst voor de zogenoemde listes de confiance
départementales.55 Dit was de tweede trede. De derde trede hield in dat de
gekozenen op de lijst van de départementales weer tien procent kozen voor
de listes de confiance nationale.56 Nadat de nationale lijst was opgemaakt, werden
de leden van het Tribunaat en het Corps législatif gekozen door de Eerste Consul of
de leden van de Sénat conservateur, die waren benoemd door de Eerste Consul.57

Opvallend is dat, hoewel bij de eerste ronde, bij het kiezen van de listes de confiance
communales, het algemeen mannenkiesrecht voor Franse burgers die de leeftijd van
21 waren gepasseerd geldt, de werking van dit stelsel wordt beperkt vanwege het
bestaan van de tweede en de derde ronde, en tot slot de keuze door de Eerste Consul
of de leden van de Sénat conservateur. De Franse Cabanis (1757-1808), parle-
mentslid en fervent liefhebber van de idealen van de Verlichting, zag voordelen in
dit kiesstelsel. Zo beargumenteert hij in zijn Quelques Considérations sur l’orga-
nisation sociale en général et particulièrement sur la nouvelle Constitution dat het
grote voordeel van dit kiesstelsel is dat de burgers de personen selecteren die
overheidstaken zullen uitvoeren. Daarbij maakt hij een vergelijking met de antieke
wereld.58 De vraag of dit kiesstelsel tegen het democratische ideaal indruist,
beantwoordt Cabanis ontkennend. Dit ideaal is naar zijn opvattingen gewaarborgd
vanwege de omstandigheid dat alle Franse burgers het recht hebben om de listes de

53 Rosanvallon 1992, p. 196-197.
54 Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), Titre I, Artikel 7.
55 Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), Titre I, Artikel 8.
56 Constitution du 22 Frimaire An VIII (13 décembre 1799), Titre I, Artikel 9.
57 Zie ook Rosanvallon 1992, p. 195 e.v. waarbij op p. 197 dit stelsel piramidaal wordt
genoemd: ‘à la base, 6 millions de personnes désignent 600 000 membres des listes
communales, qui élisent eux-mêmes 60 000 membres des listes départementales, une liste
nationale de 6 000 noms couronnant cet édifice pyramidal’. In principe kwam het erop neer
dat de Eerste Consul of de leden van de Sénat conservateur moesten kiezen uit een lijst met
daarop 6000 namen.
58 Pierre Jean Georges Cabanis, Quelques Considérations sur l’organisation sociale en
général et particulièrement sur la nouvelle Constitution, in: Œuvres philosophiques de
Cabanis, P.U.F.: Paris 1956, p. 473-474: “Le grand avantage de cette forme de gouvernement,
est que le peuple, sans exercer aucune fonction publique, puisse désigner cependant pour
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confiance communales vast te stellen.59 Het beschreven kiesstelsel heeft ook
tegenstanders gekend. Zo heeft Abbé Bonifaci het nieuwe kiesstelsel, dat dus
beperkt uitging van algemeen kiesrecht, gekarakteriseerd als een ‘dwaze streek’.60

Ook Bonaparte is geen voorstander geweest van deze door Sieyès geïnitieerde wijze
van verkiezingen. Hij achtte deze complex en afstandelijk voor de burger.61

Bonapartes wens was dat ‘le peuple’ waarlijk gerepresenteerd zou worden:

“Tous les pouvoirs sont en l’air, ils ne reposent sur rien. Il faut établir leurs
rapports avec le peuple. C’est ce que la Constitution avait omis […]. Dans le
système des listes de notabilité, le peuple qui présente en définitive cinq mille
candidats ne peut pas se flatter de concourir assez aux élections, pour voir
nommer ceux qui ont le plus sa confiance. Pour la stabilité du gouvernement,
il fait donc que le peuple ait plus de part aux élections et qu’il soit réellement
représenté. Alors il se ralliera aux institutions; sans cela il y restera toujours
étranger ou indifférent.”62

Om redenen van onder meer complexiteit werden enige wijzigingen ingevoerd in
1802 ten aanzien van het kiesstelsel. In augustus 1802 trad namelijk de zoge-
noemde Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X in werking. In de
volksmond staat deze sénatus-consulte ook wel bekend als La Constitution de l’an
X. Zij bracht de nodige veranderingen met zich met betrekking tot het kiesrecht.
Overeenkomstig de Grondwet van 1799 bleven drie verschillende niveaus bestaan.
Ten eerste hadden alle burgers het recht om de leden te kiezen van de assemblées
cantonales. De gekozenen kozen de leden van collèges électoraux d’arrondis-
sement. Vervolgens kozen de gekozenen van deze collèges électoraux d’arron-
dissement op grond van het censuskiesrecht de personen van de collèges
électoraux de département.63 Aangezien het censuskiesrecht beperkt werd inge-
voerd, namelijk bij de verkiezing van de collèges électoraux de département, is het
de vraag of Bonapartes wens dat het volk waarlijk zou worden gerepresenteerd
ook tot uitvoering is gebracht met deze sénatus-consulte.64 In plaats van waarlijke

toutes, les hommes qui jouissent de sa confiance, qu’il ne fasse point de lois, qu’il
n’administre point, qu’il ne juge point, comme il le faisait dans les démocraties anarchiques
de l’Antiquité; mais que ses législateurs, ses gouvernants et ses juges soient toujours pris
parmi ceux qu’il a désignés.”
59 Ibid, p. 474: “[…] l’égalité la plus parfaite règne entre tous les citoyens; chacun peut se
trouver inscrit sur des listes de confiance et y rester en passant à travers toutes les réductions;
il suffit qu’il obtienne les suffrages”.
60 In J.Y. Coppolani, Les Élections en France à l’époque napoléonienne, Paris: Albatros,
1980, p. 214, wordt abbé Bonifaci geciteerd: “Le peuple, c’est-à-dire ceux qui ont le droit de
voter, n’a pas montré beaucoup d’enthousiasme, toutes ces nouvelles inventions (le suffrage
universel et les listes de notabilité) sont vraiment des bêtises.”
61 Rosanvallon 1992, p. 201.
62 Zoals geciteerd in A. Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, Paris 1827, p. 289.
63 Sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X (4 août 1802), Titre II-
Titre III.
64 Voor de veranderingen ingevoerd in 1806 krachtens het Decrét du 17 janvier 1806 zie
Rosanvallon 1992, p. 202 e.v.
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representatie te bewerkstelligen, lijkt de sénatus-consulte te hebben gezorgd voor
een gedeeltelijke herinvoering van het censuskiesrecht.

Nadat Napoleon in april 1814 afstand doet van de troon, komt op 4 juni 1814 het
Charte constitutionnelle tot stand.65 Deze grondwet wordt ook ‘Charte oc-
troyée’ genoemd, omdat hij is geoctrooieerd door Lodewijk XVIII.66 Uit kracht
van de grondwet berust de uitvoerende macht bij de koning. De wetgevende
macht bestaat uit twee kamers: la Chambre des pairs, benoemd door de koning
en la Chambre des députés des départements, gekozen door zogenoemde
collèges électoraux.67 Kiesgerechtigden voor de collèges électoraux waren
burgers die minstens 30 jaar waren en een contributie betaalden van 300 franc.68

Eenmaal gekozen, kozen de leden van de collèges électoraux de leden van de
Chambre des députés des départements. De leden van la Chambre des députés
des départements dienden minimaal 40 jaar te zijn en een contributie te betalen
van 1000 franc.69 Anders dan in de Grondwet van 1799 stond opgenomen, werd
één trede noodzakelijk geacht in plaats van drie.70 De discussies die in die tijd
ontstonden en waarbij de nadruk met name lag op de nadelen van het indirecte
kiesrecht, zorgden ervoor dat Lainé, destijds minister van Binnenlandse Zaken,
een voorstel van wet (Loi du 5 février 1817) presenteerde om het direct kiesrecht
in te voeren.71 Dit wetsvoorstel werd goedgekeurd en verheven tot wet, met als
gevolg dat een einde kwam aan het indirecte kiesrecht. Niettemin bleef het
censuskiesrecht overeind staan: om te worden aangemerkt als kiesgerechtigde
burger voor de Chambre des députés des départements diende men te voldoen
aan de vereisten van het Charte, die hiervoor zijn besproken.72

Hoewel de Loi du 5 février 1817 een stap was richting het verwezenlijken van
het revolutionaire ideaal van gelijkheid onder Franse burgers, betekende de Loi

65 Aangezien in de Napoleontische tijd geen voor dit proefschrift belangrijke wijzigingen
worden ingevoerd ten aanzien van het kiesrecht, blijft deze dan ook buiten beschouwing.
66 P. Simon, L’élaboration de la Charte constitutionnelle (1er avril-4 juin 1814), Paris; J. De
Soto, ‘La Constitution sénatoriale du 6 avril 1814’, Revue inetrnationale d’histoire politique
constitutionnelle, 1953, no 12.
67 Over de Chambre des pairs, zie art. 24-34 van het Charte; over het Chambre des députés
des départements zie art. 35-53 van het Charte.
68 Art. 40 Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
69 Art. 38 Charte constitutionnelle du 4 juin 1814.
70 Rosanvallon 1992, p. 210 e.v.
71 Over dit debat, zie P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en
France (1814-1848), Paris 1860; A. De Vaulabelle, Histoire des deux Restaurations, Paris:
1860. Benjamin Constant, uitvoerig behandeld in Hoofdstuk II, is een fervent voorstander
geweest van het directe kiesrecht, zie daarvoor zijn werken De l’esprit de conquête et de
l’usurpation (1814), Principes de politique applicables à tous les gouvernements représen-
tatifs (1815); Réflexions sur les Constitutions et les garanties, avec une esquisse de
Constitution (1814-1818). Zie ook François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de
mon temps, Paris 1858.
72 Loi du 5 février 1817.
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du 29 juin 1820 juist een verwijdering van dit ideaal.73 Deze wet, ook wel
bekend als ‘La loi du double vote’ behoudt de voorwaarden van het censuskies-
recht voor het uitbrengen van de stem voor de leden van de Chambre des
députés des départements, maar onderscheidt de kiesgerechtigden in twee
categorieën: ten eerste de collèges d’arrondissement, bestaande uit burgers die
een contributie betalen van 300 franc, en ten tweede de collèges départemen-
taux, bestaande uit het welvarende kwart van de collèges d’arrondissement.
Welnu, de burgers van de collèges d’arrondissment kiezen allen 258 gedepu-
teerden. De burgers van de collèges départementaux kiezen 172 gedeputeerden.
Dit heeft tot gevolg dat de meest welvarende burgers tweemaal stemmen: ten
eerste in de collèges d’arrondissement en ten tweede in de collèges departmen-
taux. Ruim tien jaar later, na de julirevolutie van 1830, wordt dit dubbele
kiesrecht afgeschaft. Op grond van de Loi du 19 avril 1831 wordt het kiesrecht
tevens uitgebreid: kiesgerechtigden hoeven 200 franc (in plaats van 300 franc) te
betalen en de leeftijd van 25 jaar (in plaats van 30 jaar) te zijn gepasseerd. Voor
de gekozenen geldt dat zij een contributie van 500 franc (in plaats van 1000
franc) dienen te betalen en de leeftijd van 30 jaar (in plaats van 40 jaar) dienen te
hebben bereikt.74

Het directe kiesrecht werd in Frankrijk ingevoerd in 1848 – het jaar waarin een
eind werd gemaakt aan de julimonarchie en de Tweede Republiek werd
gevestigd. In 1848 werd gerefereerd aan de idealen van 1789, met name ten
aanzien van het kiesrecht voor vertegenwoordigende organen. Het is het Décret
du 5 mars 1848 dat in art. 5 bepaalde: “Le suffrage sera direct et universel.” Het
kiesrecht, dat geheim was,75 werd toegekend aan alle mannen die de leeftijd van
21 waren gepasseerd.76 Op grond van dit decreet koos het Franse volk in
april 1848 een Assemblée constituante die in mei 1848 de republiek uitroept. Zes
maanden later, in november 1848, stelt deze Assemblée een nieuwe grondwet
vast: La Constitution du 4 novembre 1848. Uit kracht van deze Grondwet berust
de wetgevende macht bij de Assemblée, die zowel direct als bij algemeen
mannenkiesrecht wordt gekozen, voor een periode van drie jaar.77 De uitvoe-
rende macht berust bij de president en de ministers, waarbij de laatstgenoemden

73 Gezien de historische context is deze stap achterwaarts van de Loi du 29 juin 1820
begrijpelijk. Deze wet werd immers genomen gedurende de Restauratie, waarin de Bourbon-
dynastie op de troon werd hersteld. Deze periode, vanaf de val van Napoleon in 1814 tot de
Julimonarchie in 1830, kenmerkte zich door een nogal conservatieve reactie op de idealen van
1789. Hoogers 1999.
74 Loi du 19 avril 1931. Zie ook Rosanvallon 1992, p. 253 e.v.
75 Zie art. 8 van het Décret du 5 mars 1848.
76 La loi du 15 mars 1849 werkt deze gedachte gedetailleerd uit. Op grond van art. 5 van het
Décret du 5 mars 1848 volgt: “Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans,
résidant depuis six moins, en non judiciairement privés ou suspendus de l’exercice de leurs
droits civiques.” Olivier Gohin, ‘La citoyenneté dans l’outre-mer français’, Revue française
d’administration publique 2002/1, no 101, p. 70.
77 Art. 24 jo. 31 Constitution du 4 novembre 1848.
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verantwoording zijn verschuldigd aan de Assemblée.78 In de jaren volgend op
de Franse Grondwet van 1848 werd het universele (mannen)kiesrecht be-
schouwd als een van de meest cruciale elementen van de rechtsorde.79

Relevante wijzigingen in de twintigste eeuw deden zich voor in 1944, toen het
algemene mannenkiesrecht werd uitgebreid naar vrouwen.80 In de periode 1946-
1956 werden de nodige wijzigingen ingevoerd ten aanzien van de politieke
representatie in het Franse parlement van de burgers van de in Hoofdstuk III
beschreven TOM. Daarover volgt meer in de paragraaf 6.3.3. In 1974 werd de
leeftijd van de kiesgerechtigden gewijzigd naar 18.81

Het voorgaande illustreert dat het ideaal van gelijkheid ten aanzien van het
kiesrecht een nogal moeizame ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo is het
kiesrecht voor het vertegenwoordigende (mede)wetgevende orgaan een tijd
lang indirect ingericht en was het betalen van een contributie noodzakelijk.
Vervolgens is gewerkt met algemeen mannenkiesrecht dat beperkt was vorm-
gegeven – dat wil zeggen met het bestaan van verschillende tredes, waardoor het
algemene karakter van het kiesrecht nagenoeg afwezig was. Bonapartes poging
om dit kiesstelsel minder complex te maken, mislukte in 1802: het censuskies-
recht werd immers ingevoerd voor de collèges électoraux de département. Het is
pas in 1848 dat het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd, en pas in 1944
dat dit kiesrecht werd uitgebreid naar vrouwelijke burgers. Het algemene
kiesrecht is thans relevant bij de verkiezing van het parlement van de huidige
Vijfde Republiek. Hieronder wordt ingegaan op de structuur van het Franse
parlement van de Vijfde Republiek. Hoe wordt hij gekozen?

Het parlement van de huidige Ve Franse Republiek bestaat uit twee kamers: de
Assemblée nationale en de Sénat.82 De Assemblée wordt direct gekozen bij

78 Zie Chapitre V (Du pouvoir Exécutif) van de Constitution du 4 novembre 1848.
79 Zo wordt in Jules Ferry, ‘La Lutte électorale en 1863’, in: Discours et opinions de Jules
Ferry, Paris 1893, p. 92 geschreven: “Le suffrage universel, n’est pas seulement une
institution sacrée et souveraine, c’est toute une politique et presque un symbole. Il n’est
pas seulement le fait, le Droit, le Juste, il est aussi l’inévitable. Il est tout le présent, il est tout
l’avenir. Le suffrage universel est l’honneur des multitudes, le gase des déshérités, la
réconciliation des classes, la vie légale pour tous. C’est en lui seul qu’il faut désormais
vivre, espérer et croire. Même ennemi, il faut l’aimer.” De Franse Grondwet van 1848 duidt
de staat voor het eerst aan als ‘democratie’. Dit begrip wordt zodanig positief ervaren dat de
Grondwet de staat typeert als democratisch. Dit was anders in het hiervoor geciteerde in
Pierre Jean Georges Cabanis, Quelques Considérations sur l’organisation sociale en général
et particulièrement sur la nouvelle Constitution, in: Œuvres philosophiques de Cabanis,
P.U.F.: Paris 1956, p. 473-474.
80 L’ordonnance du 21 avril 1944.
81 Loi du 5 juillet 1974.
82 Art. 24 Constitution du 4 octobre 1958.
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algemeen kiesrecht voor een periode van vijf jaar.83 De leden van de Assemblée
treden gelijktijdig af. Het aantal leden van de Assemblée nationale, dat bij
organieke wet wordt vastgesteld, mag de 577 niet overschrijden.84 Kiesgerech-
tigden zijn Franse burgers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet zijn
uitgesloten van het kiesrecht.85 Het kiesstelsel van de Assemblée nationale
kenmerkt zich door een meerderheidsstelsel dat wordt toegepast in de bij wet
ingestelde districten. In een district wordt één kandidaat gekozen.86 De Sénat
wordt indirect gekozen voor een periode van zes jaar. Het maximum aantal leden
mag de 348 niet overschrijden.87 De helft van de leden van de Sénat wordt om
de drie jaar vervangen.88 De verkiezingen van de Senaat geschieden per
departement, waarin één of meerdere senatoren worden gekozen naar rato van
het aantal inwoners van het desbetreffende departement.89 De Senaat wordt
gekozen door de leden van de Assemblée en de Sénat, die gevestigd zijn in het
desbetreffende departement; de leden van de Conseil régional gekozen in het
betrokken departement; de leden van de Conseil départemental, gedelegeerden
van de gemeenteraden, binnen het betrokken departement. Het kiesstelsel van de
senatoren is afhankelijk van het aantal leden dat een district als senator kan
kiezen. Waar één of twee senatoren worden gekozen, geldt een meerderheids-
stelsel.90 Waar drie of meer senatoren worden gekozen, geldt het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging.91 De leden van beide kamers stemmen zonder
last.92 Hiermee schaart de Grondwet van 1958 – net als de Grondwet van 1791
en de grondwetten daarna – zich niet achter Rousseau, die voorstander was van
het gebonden mandaat, maar juist achter Sieyès, die stelde dat de wil van het
volk pas kan worden vastgesteld indien de leden van het vertegenwoordigende
orgaan niet gebonden zijn aan de afzonderlijke mandaten van de kiesgerech-
tigden. Het huidige Franse constitutionele recht neemt derhalve tot uitgangspunt
dat een vrij mandaat van de representant noodzakelijk is om de wil van de
Franse staatsburgers te kunnen bepalen.93

83 Art. 24 Constitution du 4 octobre 1958.
84 Art. LO119 Code électoral.
85 Code électoral, Livre premier, Titre premier, Artikel L2: “Sont électeurs les Françaises et
Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant
dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.”
86 Art. L123 jo. L124 Code électoral.
87 Art. 24 Constitution du 4 octobre 1958; LO274 Code électoral.
88 Art. LO275 jo. LO276 Code électoral.
89 Art. L279 Code électoral.
90 Art. L294 Code électoral.
91 Art. L295 Code électoral.
92 Art. 27 Constitution du 4 octobre 1958; de eerste twee volzinnen luiden: “Tout mandat
impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.”
93 Alleen de Grondwet van het jaar I, die nooit ingevoerd is, was op dit punt eerder
Rousseauiaans en ging uit van het gebonden mandaat. Hoogers 1999.
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Binnen het kader van dit onderzoek ontstaat de vraag op welke wijze het Franse
tweekamerparlement – alwaar Franse burgers politiek worden gerepresenteerd –
betrokken is bij de totstandkoming van wetgeving. Een conclusie uit Hoofdstuk II
is immers dat burgers een eigendomspretentie hebben ten aanzien van het
objectieve recht doordat het parlement waar zij politiek vertegenwoordigd worden
een (mede)beslissende rol speelt bij de totstandkoming van wetgeving.94 Over
deze rol van het Franse parlement bij het wetgevingsproces volgt hierna.

Het Franse parlement en wetgeving
Art. 24 1958-Grondwet bepaalt zonder omhaal van woorden: “Le parlement vote
la loi.”De wetgevende taak van het parlement is de belangrijkste bevoegdheid van
de Assemblée nationale en Sénat tezamen. De wetgevende bevoegdheid van het
parlement is naar Frans constitutioneel recht in beginsel beperkt tot de gevallen die
worden genoemd in art. 34 1958-Grondwet. In beginsel, omdat de Grondwet ook
voorziet in andere gevallen waarvoor de medewerking van het parlement
noodzakelijk is.95 De gevallen die staan genoemd in art. 34 1958-Grondwet, zijn:

“Article 34
La loi fixe les règles concernant:
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens
pour l’exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l’indépen-
dance des médias; les sujétions imposées par la Défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et libéralités;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables; la procédure pénale; l’amnistie; la création de nouveaux ordres
de juridiction et le statut des magistrats;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant:
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales
et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que
les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives
des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales;
– la création de catégories d’établissements publics;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militai-
res de l’État;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises
du secteur public au secteur privé.
– La loi détermine les principes fondamentaux:

94 Zie paragraaf 2.5 (‘Burgerschap en revolutie: soevereiniteit en politieke representatie’).
95 Te denken valt aan een oorlogsverklaring (art. 35 1958-Grondwet). Verder vereist een
aantal verdragen de goedkeuring van het parlement bij wet (art. 53 1958-Grondwet).
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– de l’organisation générale de la Défense nationale;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compéten-
ces et de leurs ressources;
– de l’enseignement;
– de la préservation de l’environnement;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de
recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des
lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des
comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par
une loi organique.”

Fundamentele karakteristieken van de organisatiestructuur van de staat, het
burger-zijn en het revolutionaire gedachtegoed komen terug in deze bepaling.
Vrijheid, nationaliteit, nationale veiligheid en het kiesstelsel zijn enkele van de
onderwerpen waar in ieder geval het parlement over moet stemmen in geval van
wijzigingen. Met betrekking tot deze onderwerpen, die raakvlakken vertonen
met of voortvloeien uit het burgerschapsbegrip, geldt derhalve dat daarover
moet worden beraadslaagd in het parlement. Op grond van art. 37 1958-
Grondwet behoren de onderwerpen die uit kracht van de Grondwet niet zijn
opgedragen aan het parlement, tot de bevoegdheid van de reglementerende
macht, zijnde de minister-president. Dit onderscheid dat de 1958-Grondwet
maakt ten aanzien van wetgeving door parlement en wetgeving door de
reglementaire macht, is in de Franse staatkundige praktijk echter niet zo helder.
Er komen met enige regelmaat wetten tot stand over onderwerpen die niet in de
hiervoor weergegeven lijst van art. 34 staan opgenomen.96 Het initiatiefrecht
berust op grond van art. 39 1958-Grondwet bij de minister-president en bij de
leden van het parlement.97 Het overgrote deel van wetten komt tot stand op
initiatief van de minister-president. De wetgevingsprocedure zoals geïnitieerd
door de minister-president gaat als volgt. Na de departementale voorbereiding
komt het wetsontwerp bij de Conseil d’État, die het wetsontwerp voorziet van

96 Dit wordt mogelijk gemaakt door art. 37, tweede volzin, art. 41 en 61 1958-Grondwet.
97 Een wetsinitiatief afkomstig van de minister-president wordt ‘projet de loi’ genoemd en een
wetsinitiatief afkomstig van de Assemblée dan wel de Senaat een ‘proposition de loi’.
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advisering.98 Vervolgens wordt het wetsontwerp ingediend bij de Assemblée of de
Sénat.99 In het parlement zorgen één of meerdere (vaste of bijzondere) commissies
voor onderzoek naar het wetsontwerp.100 Deze commissie(s) breng(t)(en) vervol-
gens rapport uit van het onderzoek, waarin wordt geconcludeerd tot 1) verwerping,
2) aanvaarding of 3) amendering van het wetsontwerp. Zodra de commissie(s) het
rapport met daarin de conclusie heeft/hebben uitgebracht en de regering daarop
heeft geantwoord, kan de openbare beraadslaging van het wetsontwerp plaatsvin-
den.101 Is de conclusie van de kamer in kwestie na de openbare beraadslaging dat
het wetsontwerp wordt aanvaard, dan wordt het wetsontwerp door de regering
gezonden aan de andere kamer. Ook in de andere kamer wordt onderzoek gedaan
door één of meer commissies. Zodra de commissie verslag uitbrengt, kan de
openbare beraadslaging in de desbetreffende kamer plaatsvinden.102 Indien ook de
andere kamer besluit tot aanvaarding van het wetsontwerp, dient dit wetsontwerp
binnen twee weken na toezending van de wet aan de regering door de President te
worden afgekondigd.103 Het decreet ter afkondiging van de wet wordt gecon-
trasigneerd door de minister-president en de betrokken minister(s) en vervolgens
bekendgemaakt in het Journal officiel.

Een derde mogelijke uitkomst van het onderzoek van de commissie van de
Kamer in kwestie kan zijn dat het wetsontwerp moet worden geamendeerd. De
Grondwet van 1958 bevat enkele beperkingen op het amendementsrecht van de
kamers. Zo stelt art. 40 1958-Grondwet: “Les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.” Daarnaast kan een

98 Art. 39 1958-Grondwet.
99 Op grond van art. 39, tweede alinea, tweede volzin, 1958-Grondwet dienen begrotings-
wetten en socialezekerheidswetten worden ingediend bij de Assemblée: “Les projets de loi de
finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à
l’Assemblée nationale.” De derde volzin vervolgt: “Sans préjudice du premier alinéa de
l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités
territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.”
100 Art. 42 jo. 43 1958-Grondwet.
101 De openbare beraadslaging van het wetsontwerp vindt niet plaats, indien de kamer in
kwestie na het uitbrengen van het rapport door de commissie(s) en het antwoord van de
regering de ‘exception d’irrecevabilité’ dan wel de ‘question préalable’ aanvaardt. Zie
daarover art. 91 1958-Grondwet. Indien de kamer in kwestie de ‘exception d’irrecevabilité’
aanvaardt, dan stelt zij vast dat het wetsontwerp in strijd is met de Grondwet. Indien de kamer
de ‘question préalable’ aanvaardt, dan stelt zij vast dat zij geen reden ziet om te beraadslagen
over het wetsontwerp. Beide beslissingen staan gelijk aan een verwerping van het wetsont-
werp.
102 Ibid.
103 Art. 10, eerste alinea, 1958-Grondwet. Deze relatief korte termijn van twee weken zorgt
ervoor dat de kans dat parlementariërs een beroep instellen bij de Conseil constitutionnel
tegen het wetsontwerp wordt verkleind.
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amendement ontoelaatbaar zijn indien het op grond van art. 41 1958-Grondwet
de bevoegdheidsverdeling van de wetgever niet eerbiedigt.104 De Grondwet van
1958 verschaft de regering enige handvatten om zich te beschermen tegen een te
frequent gebruik van het amendementsrecht van de parlementariërs. Een
vergaande bevoegdheid van de regering in dit kader is verankerd in art. 44,
derde alinea, 1958-Grondwet. Deze bepaling maakt de regering bevoegd om
zich in de Kamer waar het wetsontwerp in behandeling is, uit te spreken over
een deel van dan wel het gehele wetsontwerp, in één stemming. Dit wordt de
‘vote bloqué’ genoemd. Bij een dergelijke vote bloqué kunnen alleen amende-
menten worden meegenomen die door de regering zijn aanvaard of voorge-
steld.105

Ten aanzien van bijzondere wetgevingsprocedures is relevant enige aandacht te
besteden aan de totstandkoming van organieke wetten. Dit hangt samen met de
omstandigheid dat de organisatiestructuur van iedere collectivité d’outre-mer
(COM) wordt vastgesteld bij organieke wet.106 Art. 46 en 45 Grondwet van
1958 bevatten bijzonderheden ten aanzien van organieke wetsontwerpen en
-voorstellen.107 Zo kunnen organieke wetsontwerpen of -voorstellen niet in
eerste beraadslaging komen dan ten minste twee weken na hun indiening.
Daarnaast geldt op grond van art. 46, derde alinea, tweede volzin, dat een
absolute meerderheid van het aantal leden dat de Assemblée telt, noodzakelijk is
indien de Assemblée als laatste instantie van de twee kamers beslist over het
wetsontwerp.108 Het belang van de betrokkenheid van de rechtstreeks verkozen
Assemblée bij de totstandkoming van organieke wetsontwerpen blijkt uit dit
vereiste dat een absolutie meerderheid dient te worden bereikt.

Deze tweede paragraaf van dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de
verschillende pogingen die zijn ondernomen om het revolutionaire ideaal van
gelijkheid onder burgers op het Franse vasteland te verwezenlijken. Voor de

104 Indien de voorzitter van de kamer in kwestie en de regering van mening verschillen over
het al dan niet overschrijden van de bevoegdheidsverdeling door de wetgever, dan beslist de
Conseil constitutionnel.
105 Zie over vote bloqué: Pierre Avril, ‘Le vote bloqué’, RDPubl., 1965; over het amende-
mentsrecht zie: B. Baufumé, Le droit d’amendement et la Constitution sous la Cinquième
République, LGDJ 1993.
106 Zie paragraaf 3.2.2 (‘De tweede Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees
Gemeenschapsrecht’).
107 Uit kracht van art. 46, derde alinea, 1958-Grondwet is art. 45 1958-Grondwet toepassing
bij de totstandkoming van organieke wetten.
108 Op grond van art. 39, tweede alinea, derde volzin, 1958-Grondwet geldt: “Sans préjudice
du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.” Dit heeft tot gevolg dat een
absolute meerderheid in de Assemblée nationale te allen tijde geldt indien een wetsinitiatief
afkomstig van de minister-president betrekking heeft op de organisatiestructuur van de
collectivités territoriales.
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Revolutie was het Franse burgerschap embryonaal vormgegeven in het erfrecht.
Bij een overlijdensgeval was immers relevant of de overledene een Franse
nabestaande had. Zo ja, dan werd het vermogen van de overledene geërfd door
de Fransman. Zo niet, dan kwam het vermogen aanvankelijk in handen van de
leenheer. Nadat de koning het droit d’aubaine had geüsurpeerd en de positie van
de leenman had gedefinieerd, kwam dit vermogen in de handen van de koning.
Het beloningsaspect van dit Franse burgerschap was evident: het zijn louter
Franse burgers die in rechte kunnen erven. De standenmaatschappij gedurende
het ancien régime zorgde echter tot ongenoegen van verlichte denkers voor de
verstarring van de samenleving. De revolutionairen deden een beroep op
verschillende idealen uit de klassieke oudheid om een egalitaire samenleving
te rechtvaardigen. Het concept van burgerschap werd als een aantrekkelijk
middel gezien ter verwezenlijking van het ideaal van de gelijkheid. Het is
immers burgerschap dat bepaalt wie burger is en aldus onder wie gelijkheid
dient te worden bewerkstelligd. Dit gelijkheidsideaal heeft ten aanzien van het
kiesrecht voor het vertegenwoordigende (mede)wetgevende orgaan een nogal
moeizame ontwikkeling gekend. Ongeveer zestig jaar na de Franse Revolutie, in
1848, werd namelijk het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Pas in 1944
wordt dit uitgebreid naar vrouwelijke burgers. Dit is ook het moment dat het
ideaal dat burgerschap het kiesrecht voor het vertegenwoordigende orgaan met
zich brengt, daadwerkelijk tot uitvoering komt.

Thans is het tijd te bezien op welke wijze de ingezetene van de Franse (destijds)
koloniën in het geschetste constitutionele kader past. Wanneer is de overzeese
ingezetene het Franse burgerschap toegekend, en wanneer kon hij het kiesrecht
uitoefenen voor het vertegenwoordigende (mede)wetgevende orgaan?

6.3 Frans burgerschap en kiesrecht overzee

In Hoofdstuk III is uiteengezet dat het Franse koloniale imperium twee koloniale
golven heeft gekend in de zeventiende onderscheidenlijk de negentiende eeuw.
In dat hoofdstuk is ook betoogd dat de constitutionele en politieke omgang van
de Franse metropool met deze overzeese gebieden niet uniform was en in
beginsel afhing van de vraag wanneer het overzeese gebied in kwestie was
veroverd.109 Zo zijn bijvoorbeeld les quatre vieilles colonies eerder opgenomen
in het Franse constitutionele raamwerk dan de gebieden die zijn veroverd
gedurende de tweede koloniale golf. De betrokkenheid van de metropool met
de overzeese gebieden was, zoals is gesteld in Hoofdstuk III, dermate sterk dat

109 Een uitzondering hierop vormt Algerije. Zie daarover paragraaf 3.2 (‘De meerwaarde van
voor het ontstaan van het overzees Gemeenschapsrecht’).
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Frankrijk bij niet-opneming van deze gebieden in het Gemeenschapsrecht
(slechts) geconditioneerd lid zou worden van de EEG. Aangezien een Europese
gemeenschap met een Frankrijk dat geconditioneerd lid zou zijn, niet wenselijk
was, hebben de andere lidstaten uiteindelijk ingestemd met de Franse wens dat
de overzeese gebieden betrokken moesten worden in het raamwerk van de EEG.
De vragen die in deze paragraaf centraal staan, luiden: wanneer hebben de
overzeese ingezetenen het Franse burgerschap verkregen en wanneer konden zij
op grond van het Franse burgerschap het kiesrecht uitoefenen voor de leden van
het nationale vertegenwoordigende orgaan dat een (mede)wetgevende taak
heeft. Het is in het kader van dit onderzoek relevant te bezien welke motieven
aanwezig waren om het burgerschap en het kiesrecht uit te breiden naar de
overzeese gebieden. Aan de hand van een schets van verschillende gebeurte-
nissen zal worden uiteengezet op welke wijze het burgerschapsbegrip en het
kiesrecht voor het vertegenwoordigende orgaan van de Franse staat is uitgebreid
naar de Franse overzeese gebieden.

De opzet van de paragraaf is als volgt. Allereerst zal aandacht worden besteed aan
de rol van de overzeese gebieden gedurende de Franse Revolutie. Waar werden de
overzeese gebieden in het revolutionaire kader geplaatst? Zoals zal blijken, deden
zich verhitte discussies voor ten aanzien van de mogelijke toepasbaarheid van de
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen in de koloniën. Vervolgens zal
aandacht worden besteed aan de revolutie in Saint-Domingue (het huidige Haïti),
die zijn aanvang had in 1791, en de gevolgen daarvan voor de uitbreiding van het
burgerschap. Ook wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de jaren 1946-1956
ten aanzien van de uitbreiding van het Franse burgerschap naar de TOM en tot slot
komt het burgerschap van Nieuw-Caledonië aan bod.

6.3.1 De koloniën en de Franse Revolutie

In de Assemblée Constituante de 1789 – die voortkwam uit de États-généraux –
werden de koloniën gerepresenteerd. Zo kon de kolonie Saint-Domingue zes
gedeputeerden afvaardigen naar deze Assemblée constituante, en Mauritius,
Guadeloupe, Martinique en Frans-Indië ieder één.110 Vermeldenswaardig in dit

110 Pogingen om meer gedeputeerden van de koloniën af te vaardigen naar de Assemblée
Constituante mislukten, zie daarover Manuel Covo, ‘Race, Slavery, and Colonies in the
French Revolution’, in: David Andress (red.), The Oxford Handbook of the French Revolu-
tion, Oxford: Oxford University Press 2015; David Geggus, ‘Racial Equality, Slavery, and
Colonial Secession during the Constituent Assembly’, The American Historical Review, Vol.
94, no 5, 1989; Jacques-W. Binoche-Guedra, ‘La représentation parlementaire colonial (1871-
1940)’, Revue Historique, T. 280, Fasc. 2 (568) 1988, p. 522; Prosper Boissonnade, Saint-
Domingue à la veille de la Révolution et la question de la représentation coloniale aux États
généraux (Janvier 1788-7 juillet 1789, Paris: Geuthner 1906.
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kader is overigens wel dat alleen de rijke blanke laag van deze koloniën werd
vertegenwoordigd. De gedeputeerden werden namelijk gekozen door de kolo-
nisten.111 De politieke representatie van niet-blanken deed zich met name voor
bij de discussies over de mogelijke toepasbaarheid van de Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen in de koloniën. Het gelijkheidsdenken van de
revolutionairen kreeg immers zijn weerslag in onder meer de Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, waarvan art. 6 hiervoor is geciteerd. Over de
rechtskracht van deze Déclaration in de Franse koloniën is stevig gedebat-
teerd.112 De twistpunten hadden voornamelijk betrekking op de vraag of de
mulatten van Saint-Domingue, ook wel bekend als ‘perle des Antilles’113

aanspraak konden maken op de Déclaration. Saint-Domingue was economisch
gezien de meest lucratieve kolonie van Frankrijk. Bijzonder aan het eiland was
dat net zoals de maatschappij van de metropool voor de revolutie, de samen-
leving van Saint-Domingue uit drie lagen bestond. Er werd een onderscheid
gemaakt tussen blanken, mulatten (een persoon geboren uit een blanke en een
zwarte ouder) en tot slot de slaven.114 De mulatten werden aangeduid met de
term ‘gens de couleur’. Ondanks de verschillende sociale omstandigheden waar
blanken en mulatten in verkeerden, verschilde een deel van de mulatten op
bepaalde terreinen niet veel van de blanken op het eiland. Dit onderscheid was
bijvoorbeeld cultureel in beginsel moeilijk te maken.115 Zowel de blanken als
een deel van de mulatten hadden bijvoorbeeld onderwijs gevolgd in de metro-
pool of onderwijs gevolgd waarbij gebruik werd gemaakt van literatuur die
afkomstig was van de metropool. Vanuit een juridisch perspectief was het
verschil tussen deze twee groepen wezenlijk.116 Waar de blanken zonder meer
onder de reikwijdte van de Déclaration vielen, was dit ten aanzien van de
mulatten nog maar de vraag.

De Déclaration bereikte Saint-Domingue in september 1789, in de plaats Cap
Français – het huidige Cap-Haïtien, een stad aan de noordkust van het huidige

111 Frédéric Régent, ‘Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies
françaises (1789-1848)’, La Révolution française, 9, 2015, punt 12.
112 Philip Curtin, ‘The Declaration of the Rights of Man in Saint-Domingue, 1788-1791’, The
Hispanic American Historical Review, Vol. 30, no 2, May 1950; Robert Forster, ‘Who Is a
Citizen? The Boundaries of “La Patrie”: The French Revolution and the People of Color,
1789-91’, French Politics & Society, Vol. 7, no 3, 1989.
113 Jean Tarrade, ‘Les colonies et les principes de 1789: les révolutionnaires face au problème
de l’ensclavage’, Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, n. 282-283, 1989; Bernard
Gainot, ‘La naissance des départements d’Outre-mer. La loi du 1er janvier 1798’, Revue
historique des Mascareignes, Les Mascareignes et la France, no 1, 1998, p. 52.
114 Curtin 1950, p. 158.
115 Curtin 1950, p. 158-159. Zo was er een Cercle des Philadelphes – een sociëteit van kunst –
die toegankelijk was voor beide groepen.
116 Curtin 1950, p. 159.
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Haïti.117 Al gauw ontstonden verschillende interpretaties van de Déclaration en
de rechten die daarin werden genoemd. Zo werd betoogd dat de ‘volonté
générale’ van de metropool verschilde van de ‘volonté générale’ van de
kolonie.118 De voorstanders pleitten voor de toepassing van de Déclaration in
Saint-Domingue. Een daarvan was een nog voor de Revolutie – in februari 1788 –
opgerichte sociëteit: Société des amis des Noirs. Zij toonden zich tegenstander
van de slavenhandel.119 De sociëteit werd geleid door met name Jacques Pierre
Brissot, een leidend figuur van de girondijnen, en Henri Baptiste Grégoire, een
Frans katholiek geestelijke die minderheidsrechten in de revolutie verdedigde en
bekend stond als abbé Grégoire. De gedeputeerden in Parijs die de koloniën in
portefeuille hadden, waren hiervan niet gediend. Zij wilden dan ook ervoor
zorgen dat de revolutionaire ideeën de koloniën niet zouden bereiken.120 Om
weerwoord te bieden aan de voorstanders van de toepassing van de Déclaration,
verenigden de tegenstaanders zich tevens in een sociëteit: de zogenoemde Club
de l’hôtel de Massiac. Deze sociëteit werd in augustus 1789 gesticht in een
hotel, genaamd Massiac. De leden bestonden voornamelijk uit rijke kolonisten
van de Franse Antillen, met name Saint-Domingue. De club werd geleid door
Antoine Barnave – een fervent voorstander van de constitutionele monarchie –
die stelde dat niets de toepassing van de Déclaration in de koloniën kon
rechtvaardigen. Een veelgenoemd bezwaar van de uitbreiding van de personele
werkingssfeer van de Déclaration was dat deze zou leiden tot de vervreemding
van de rijke blanke bevolking van de koloniën. Het kenmerkende onderscheid
tussen de blanken en de kleurlingen (ongeacht de vraag of men vrij was of niet)
zou worden vervaagd, zo was de gedachtegang van de leden van de Club
Massiac.121 Het plan van de tegenstanders om te voorkomen dat de revoluti-

117 De artikelen van de Déclaration die de kolonisten het meest citeerden, waren art. 1, 2 en
het hiervoor geciteerde art. 6. Curtin 1950, p.160.
118 Curtin 1950, p. 163. In de noordelijke provincie van Saint-Domingue werd een provinciale
vergadering gekozen. Deze provinciale vergadering stelde: “The powers and the will of the
North reside entirely and exclusively in the person of the deputies which each parish has
freely and equally nominated […].” Curtin 1950, p. 163, waar wordt verwezen naar het
decreet van de vergadering van de noordelijke provincie van 3 november 1789, zoals
gepubliceerd in J. Saintoyant, Les colonies pendant la Révolution, Paris 1930, I, 454. In de
zomer van 1790 schaarde de provinciale vergadering van de noordelijke provincie zich achter
de nationale vergadering van Saint-Domingue: “Or, ces principes font, qu’il ne peut y avoir
qu’un Corps législatif en France, compofé de tous les Repréfentants de la Nation & du Rois:
Que la Colonie feule ne peut faire un Corps légiflatif à part;
Que l’Affemblée générale n’a que les pouvoirs que le Corps légiflatif lui a donnés […].”
Adresse de l’Assemblée Provinciale de la partie du Nord de Saint-Domingue à l’Assemblée
Nationale, 13 juillet 1790, p. 2.
119 Geggus 1989.
120 Zo citeert Curtin 1950, p. 162, met verwijzing naar Saintoyant 1930, dat het volgende is
gezegd door de gedeputeerden: “Take measures that your wisdom will dictate to you, keep a
watch on persons and things; arrest suspects; seize any writings where even the word ‘liberty’
is pronounced […].”
121 Forster 1989, p. 53.
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onaire geluiden van het vasteland de koloniën zouden bereiken heeft echter niet
gewerkt. Als gezegd bereikten de Déclaration en de daarin vervatte revolutio-
naire idealen Saint-Domingue in september 1789.

Aangezien de discussies tussen de leden van de sociëteiten aanvankelijk niet
leidden tot de toepassing van de Déclaration op Saint-Domingue, vonden
verschillende opstanden plaats die georganiseerd werden door met name
vertegenwoordigers van de gens de couleur. Een van deze personen was Jacques
Ogé, die in 1790 tevergeefs een opstand leidde.122 Het lukte dezelfde Ogé en
Julien Raimond,123 eveneens vertegenwoordiger van de gens de coulour, in het
najaar van 1790 wel om hun ideeën over de politieke representatie van niet
alleen de blanken maar ook de gens de coulour van de koloniën in de Assemblée
naar voren te brengen. Zij betoogden in de Assemblée ten eerste dat de
bevolking van de Franse koloniën in de bestaande structuur werd onderscheiden
in twee categorieën: namelijk vrije mensen enerzijds en slaven anderzijds.124

Ten tweede pleitten zij ervoor dat de term ‘vrije mensen’ niet alleen blanken
omvatte, maar tevens gekleurde mensen, zoals gekleurde creolen, mulatten en
anderen.125 Zij werden in de Assemblée ondersteund door de hiervoor genoemde
abbé Grégoire, Brissot en de andere leden van de Société des Amis des Noirs.
Dit optreden in de Assemblée en verschillende propagandatoespraken op het
Franse vasteland hadden tot gevolg dat de voor- en tegenstanders in de
Assemblée op 15 mei 1791 een compromis bereiken. Op deze datum werd
een decreet vastgesteld door de Assemblée op grond waarvan het Franse actieve
burgerschap werd uitgebreid naar vrije mannen geboren uit een vrije vader en

122 Curtin 1950, p. 167.
123 Vermoedelijk is Raimonds meest relevante bijdrage aan dit debat zijn pamflet zoals
gepubliceerd in januari 1791, dat als titel draagt: ‘Observations sur l’origine et les progrés du
préjugé des colons blancs contre les hommes de couleur’. In dit pamflet gebruikt Raymond de
gedachte zoals ontstaan in de Franse Revolutie, namelijk of het gerechtvaardigd is dat een
vertegenwoordigend orgaan regelgeving uitvaardigt waaraan personen (Raymond doelt op de
zogenoemde gens de couleur) zich moeten houden, terwijl deze burgers politiek niet zijn
gerepresenteerd in dit orgaan. In Raymonds woorden: “L’assemblée nationale a-t-elle le droit de
décréter, comme article constitutionnel, qu’une classe d’individus libres, propriétaires, con-
tribuable, etc. doit obéir, non-seulement à des loix qu’ils n’auroient pas consentie, ni leurs
réprésentants, mails encore à celles qui seroient faites par une classe d’individus, ennemis
déclarés des premiers?” Zie Julien Raymond, Observations sur l’origine et les progrés du
préjugé des colons blancs contre les hommes de couleur; sur les inconvéniens de le perpétuer; la
nécessité, la facilité de le détruire; sur le projet du Comité colonial, etc. Par M. Raymon,
Homme de couleur de Saint-Domingue, Paris: Belin, Desenne, Baily 1791, p. 22-23.
124 Curtin 1950, p. 169; Armond Brette, ‘Les gens de couleur libres et leur deputés en 1789’,
La Révolution Française, XXIX, October 1895, 331; Jeremy D. Popkin, ‘Colonial Enligh-
tenment and the French Revolution: Julien Raymond and Milscent Créole’, in: D. Tricoire
(red.), Enlightened Colonialism. Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies Series,
Cham: Palgrave Macmillan 2017.
125 Curtin 1950, p. 169.
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een vrije moeder.126 Dit had tot gevolg dat, naast de andere voorwaarden die
werden gesteld aan blanke burgers, gekleurde personen het Franse burgerschap
konden verkrijgen indien zowel de vader als de moeder een vrije burger was.
Het werd voor het eerst mogelijk dat de gens de couleur het Franse actieve
burgerschap met politieke rechten konden verkrijgen. In dit kader is het relevant
te wijzen op datgene wat de Assemblée eveneens verankerde in het decreet. Zij
legde in dit decreet ook vast dat zij nooit zal beraadslagen over de status van
mensen die niet vrij zijn geboren.127 Met andere woorden, teneinde tegemoet te
komen aan de wensen van de blanke bevolking en van de Club Massiac werd
vastgesteld dat de Assemblée zich nimmer zal beraden over niet-vrije personen
of slaven.

Waar de leden van de Club Massiac voor vreesden, namelijk onrust op het
eiland tussen blanken en gekleurden naar aanleiding de uitbreiding van het
burgerschap, wordt werkelijkheid. Het decreet van 15 mei leidde namelijk tot
grote onlusten op het eiland.128 De tegenstellingen tussen de voorstanders en de
tegenstanders van de uitbreiding van het Franse actieve burgerschap bereikte een
dieptepunt. Er vonden verschillende lynchacties plaats tegen de gens de couleur.
Blanken die de gens de couleur ondersteunden, werden publiekelijk verne-
derd.129 Het decreet van 15 mei waarin de Assemblée vastlegt dat zij niet zal
beraadslagen over de status van niet-vrije mensen, was aanleiding voor de
slavenopstand die uitbrak in augustus 1791. De kolonisten weigerden bovendien
het decreet van 15 mei uit te voeren. Het gevolg was dat de Assemblée in
september 1791 het decreet van 15 mei introk. In de volgende paragraaf zal
aandacht worden besteed aan de slavenopstand op Saint-Domingue en de
assimilatiepolitiek van de metropool die als reactie daarop volgde.

126 Dit deel van het decreet, art. 2, luidt: “Quant à l’état politique des hommes de couleur et negres
libres, il y fera ftatué par le corps légiflatif fur la propofition d’un Comité, compofé des membres
des affemblées coloniales actuellement formées, et aucun changement ne pourra être prononcé par
les légiflatures, fi ce n’eft fur la demande formelle et pfontanée des affemblées coloniales.”Gazette
nationale ou le Moniteur universel, no 136, lundi 16 mai 1791, Seconde Année de la Liberté,
p. 561, zoals geraadpleegd in Bibliothèque interuniversitaire Cujas. Er waren in totaal grosso modo
30.000 gens de couleur in Saint-Domingue. Van deze 30.000 personen verkregen ongeveer 1000
vrije mannen het Franse actieve burgerschap. Brubaker 1989.
127 Dit deel van het decreet, art. Ier, luidt: “L’Affemblée nationale décrete, comme article
conftitutionnel, qu’aucune loi fur l’état des perfonnes non libres ne pourra être faite par le
corps légiflatif, pour les Colonies, que fur la demande formelle et pfontanée des affemblées
colonials.” Gazette nationale ou le Moniteur universel, no 136, lundi 16 mai 1791, Seconde
Année de la Liberté, p. 561 zoals geraadpleegd in Bibliothèque interuniversitaire Cujas.
Philip G. Dwyer, Peter McPhee (red.), The French Revolution and Napoleon. A sourcebook,
London & New York: Routledge 2002, p. 38.
128 Curtin 1950, p. 170.
129 Forster 1989, p. 60.
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6.3.2 Slavenopstand en assimilatiepolitiek

Hoewel het decreet van 15 mei 1791 het Franse burgerschap met electorale
rechten uitbreidde naar kleuringen, was het een klein deel van de gens de
couleur dat hiervoor in aanmerking kwam.130 Bovendien had de Assemblée, als
gezegd, in het decreet zich expliciet uitgelaten over de status van de slaven: zij
zou daar nimmer over beraadslagen. In Saint-Domingue werd dit decreet niet
met unaniem gejuich ontvangen: gekleurden vonden het beperkt, terwijl de
kolonisten het niet wilden uitvoeren omdat het decreet tot gevolg zou hebben dat
het verschil tussen blanken en gekleurden zou vervagen.131 Om de kolonisten
hun afhankelijkheid van de metropool te laten gevoelen, besloot Blanchelande,
de vanuit Parijs benoemde gouverneur, een opstand van de slaven te ontketenen.
Zijn gedachte was dat de kolonisten vanwege hun afhankelijkheid van militaire
hulp vanuit het moederland weer bestuurbaar zouden worden.132 Blanchelande
vond een zekere Toussaint bereid om deze schijnopstand te ontketenen.133

Toussaint, die later de bijnaam ‘Louverture’ aannam, was een slaaf die het lezen
en schrijven machtig was.134 Toen de opstanden uit de hand liepen, trad
Toussaint namens de slaven in onderhandeling met de uit Parijs verzonden
commissarissen. Verschillende voorstellen van Toussaint die betrekking hadden
op de afschaffing van de ergste misdrijven van de slavernij, en aanvankelijk de
vrijheidsverklaring voor ongeveer 400 leiders van de slavenopstand teneinde de
gehoorzaamheid onder de slaven terug te laten keren, werden verworpen. De
Assemblée coloniale,135 waar de kolonisten het voor het zeggen hadden,
keurden deze voorstellen keer op keer af.136 Wat in dit kader de opstandelingen
van Saint-Domingue nieuwe mogelijkheden verschafte, was de Eerste Coalitie-

130 Van de 30.000 gens de couleur in Saint-Domingue verkregen 1000 vrije mannen het
Franse actieve burgerschap, Brubaker 1989.
131 In dit kader is vermeldenswaardig dat krachtens de Grondwet van 1791 de koloniën buiten
haar werkingssfeer vielen, met als gevolg dat de Grondwet niet van toepassing was op deze
koloniën. Zie art. 8 van Titre VII (De la révision des décrets constitutionnels): “Les colonies
et possessions françaises dans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de
l’Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.”
132 In maart 1790 waren verschillende decreten aangenomen ten behoeve van de gelijkstelling
tussen kleurlingen en blanke kolonisten, maar de kolonisten wilden geen uitvoering geven
aan deze decreten.
133 Herman Rijk van Ommeren, ‘Toussaint Loverture, Haïti’s Bolivar’, Vox Guyanae, vol. 3,
no 2, 1958, p. 74.
134 Idem, p. 74.
135 Deze was in het leven geroepen in 1787 en had fiscale bevoegdheden: Renée Rimbon-
Ngango, Le régime juridique des DOM en droit français et en droit communautaire (1946-
2006) (thèse pour le doctorat en droit public), Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne
2006, p. 25.
136 Ook Toussaints voorstel dat niet 400 maar 60 leiders zouden worden bevrijd, werd
afgekeurd door de Assemblée coloniale, idem, p. 75. Herman Rijk van Ommeren stelt terecht:
“De kolonisten spraken hiermede, in hun onwetendheid, hun eigen doodsoordeel uit […].”
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oorlog.137 Toussaint trad in deze oorlog met zijn opstandelingen in dienst bij
Spanje om het moederland te verzwakken. De pogingen om het moederland te
verzwakken waren succesvol. Toen Toussaint de Franse toezegging kreeg dat de
slavernij zou worden afgeschaft, besloot Toussaint te vechten onder de Franse
vlag. De Franse toezegging werd werkelijkheid op 4 februari 1794, toen tijdens
het schrikbewind van Robespierre de Convention nationale de slavernij af-
schafte.138 Nog voor de afschaffing van de slavernij had de Conventie op
22 augustus 1792 een decreet uitgevaardigd op grond waarvan de koloniën
werden erkend als integrale onderdelen van Frankrijk.139 Het is dit decreet van
de Conventie en de afschaffing van de slavernij in 1794 die ervoor zorgden dat
de Grondwet van 1795 in art. 6 stelde: “Les colonies françaises sont parties
intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitution-
nelle.”140

137 Zie paragraaf 3.2.1 (‘De eerste Franse koloniale golf’).
138 Het decreet van 15 mei 1791 had ervoor gezorgd dat de gens de couleur die het actieve
burgerschap toekwam, mee konden doen aan de verkiezingen van deze Conventie in
september 1791. Het was voor het eerst dat gekleurde personen parlementariërs werden.
Zo namen de gekleurde Janvier Littée, gedeputeerde van Martinique, en Jean Baptiste Belley
en Jean-Baptiste Mills, beiden gekleurde gedeputeerden van Saint-Domingue, zitting in de
Nationale Conventie. Jacques Binoche, Les Parlementaires d’outre-mer, p. 9.
139 Décret du 22 août 1792; Jacques Binoche, Les Parlementaires d’outre-mer, p. 7. Op p. 67
van zijn monografie Citizenship, Inequality, and Difference. Historical Perspectives schrijft
Cooper over de uitbreiding van het Franse burgerschap naar de gens de couleur in de jaren
negentig van de achttiende eeuw: “The Republic hoped to create an army of citizens to defend
the Revolution.” De reden om de defensie veilig te stellen met het uitbreiden van het
burgerschap hebben wij zien terugkomen in paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in
de Republiek en het Keizerrijk: experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’).
140 Hiermee wordt een tegengestelde benadering gehanteerd dan door de Grondwet van 1791.
Zoals hiervoor uiteengezet was de Grondwet van 1791 helder over haar werkingssfeer: zij
was niet van toepassing op de koloniën, zie art. 8 van Titre VII (De la révision des décrets
constitutionnels). De Grondwet van 1793 noemt de koloniën niet, met als gevolg dat
geconcludeerd wordt dat de Grondwet in het geheel niet van toepassing werd aldaar. Zie
Miranda Frances Spieler, ‘The Legal Structure of Colonial Rule during the French Revolu-
tion’, The William and Mary Quarterly, Third Series, vol. 66, no 2, 2009, p. 389. Over deze
benadering van assimilatie van deze gebieden in het metropolitaanse kader, zie ook: Francois
Luchairie, Gerard Conac, Xavier Prétot, La Constitution de la République française. Analyses
et commentaires, Paris: Economica 2009, p. 1752 onder ‘Les origins du principe d’assimila-
tion’ e.v; Martin Deming Lewis, One Hundred Million Frenchmen: ‘The ‘Assimilation’
Theory in French Colonial Policy’, Comparative Studies in Society and History, Vol. 4, no 2,
1962; Rimbon-Ngango 2006, in het bijzonder Première partie, Titre premier, Chapitre 1,
Section 1 (‘La tradition de l’assimilation juridique’). De laatste auteur besteedt ook aandacht
aan de assimilatie van de oude koloniën voor 1789; E. Walker, Colonies, Cambridge 1944,
definieert de Franse assimilatiepoilitiek als volgt: ‘[…] colonial peoples were to absorb
French culture so that they might become Frenchman and French citizens; the colonies were
to become overseas parts of France’. K.E. Robinson, ‘The Public Law of Overseas France
since the War’, Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. 32, no 3/4,
1950.
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Om te bewerkstelligen dat de koloniën enerzijds en de metropool anderzijds niet
twee van elkaar los staande werelden zijn, werd besloten om de koloniën
integraal deel te laten uitmaken van de metropool. Deze gedachte kreeg vier jaar
later uitwerking, namelijk bij de inwerkingtreding van de Loi du 12 nivôse an 6
concernant l’organisation constitutionnelle des colonies. Krachtens deze wet
kreeg het Directoire exécutif de bevoegdheid de koloniën te besturen.141

Daarnaast besteedde deze wet in haar derde titel aandacht aan de status en de
rechten van de burgers op het eiland.142 Zo bepaalde art. 15:

“Les individus noirs ou de couleur enlevés à leur patrie, et transportés dans
les colonies, ne sont point réputés étrangers; ils jouissent des mêmes droits
qu’un individu né sur le territoire français, s’ils sont attachés à la culture, s’ils
servent dans les armées, s’ils exercent une profession ou métier.”

Deze bepaling maakte duidelijk dat alle gekleurde en zwarte individuen in de
koloniën dezelfde rechten hebben als de individuen in de metropool indien er
wordt voldaan aan in ieder geval één van de genoemde criteria. Art. 18 van
dezelfde wet bouwde voort op deze bepaling en stelde:

“Tout individu noir, né en Afrique ou dans les colonies étrangères, transféré
dans les îles françaises, sera libre, dès qu’il aura mis le pied sur le territoire de
la République: pour acquérir le droit de citoyen, il sera, pour l’avenir,
assujetti aux conditions prescrites par l’article 10 de l’acte constitutionnel.”

Deze bepaling verwees naar art. 10 Grondwet van 1795, dat hiervoor is
opgenomen. Art. 10 Grondwet van 1795 heeft betrekking op de wijze waarop
een vreemdeling het Franse burgerschap kon verkrijgen. Noodzakelijk daarvoor
waren onder andere dat de persoon in kwestie de leeftijd van 25 jaar was
gepasseerd, de intentie had in Frankrijk te verblijven en een contributie diende te
betalen. De Grondwet van 1795 maakte de koloniën onderdeel van Frankrijk,
met als gevolg dat de mogelijkheid ontstond dat de persoon met de intentie in de
koloniën te blijven het Franse burgerschap kon verkrijgen.143 Anders dan in het
hiervoor genoemde decreet van 15 mei 1791 gold, kwam het Franse burgerschap

141 Dit besturen geschiedt door middel van zogenoemde ‘agents’: Article premier (Des agents)
luidt: “Le Directoire Exécutif est autorisé à envoyer à Saint-Domingue trois agents; trois pour
la Guadeloupe et autres Îles du Vent, et un pour Cayenne.”
142 Loi du 12 nivôse an 6 concernant l’organisation constitutionnelle des colonies, Titre III
(De l’état et des droits des citoyens).
143 Binoche-Guedra 1988, p. 522: “La Constitution du Directoire prévoit, elle aussi, une
représentation coloniale. La loi du 27 pluviôse an V accorde 10 représentants des colonies au
Conseil des Anciens (5 pour Saint-Domingue, 1 pour chacune des colonies de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane, de l’Île de France et de la Réunion) et 16 au Conseil des Cinq-
Cents (8 pour Saint-Domingue, 3 pour la Guadeloupe, 1 pour chacune des colonies de la
Martinique, de Sainte-Lucie, de l’île de France, de la Réunion et de l’Inde française).” Zie
ook: Jacques Binoche, ‘Les élus d’outre-mer au Parlement de 1871-1914’, Revue française
d’histoire d’outre-mer, tome 58, no 210, 1971.
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hiermee open te staan voor alle anderen in de koloniën die aan bepaalde
voorwaarden voldeden.144 De uniformiteit van de Franse staat is een belangrijke
reden voor de uitbreiding van het Franse burgerschap naar deze oude kolo-
niën.145 Indien de gebieden grondwettelijk worden geïntegreerd in het raamwerk
van de metropool, dan noodzaakt dat het streven naar uniformiteit tussen de
metropool en de desbetreffende gebieden, was de gedachte.146

Gedurende de eeuwwisseling, dat wil zeggen die van de zeventiende naar de
achttiende eeuw, veranderde de houding van de metropool die inmiddels in de
handen was van Eerste Consul Bonaparte jegens de Perle des Antilles. De Grondwet
van 1799 verklaarde dat de koloniën werden gereguleerd bij bijzondere wet – die
overigens niet tot stand kwam.147 Deze Grondwet schafte tevens de representatie
van de overzeese gebieden af.148 Deze verandering van zienswijze hing nauw
samen met de omstandigheid dat, in strijd met de wens van de Eerste Consul,
Toussaint Louverture het Spaanse deel van het eiland Hispaniola veroverde en
vervolgens in 1801 de slaven aldaar bevrijdde. De postrevolutionaire constitutionele
gebeurtenissen op het Franse vasteland brachten Toussaint Louverture op verschil-

144 Hiermee werd uitvoering gegeven aan de wens van Etienne Laveaux, gouverneur van Saint-
Domingue, om de bevolking van de koloniën te integreren in de constitutionele orde van de
metropool. Zoals geciteerd in Bernard Gainot, ‘La naissance des départements d’Outre-mer. La loi
du 1er janvier 1798’, Revue historique des Mascareignes, Les Mascareignes et la France, no 1,
1998, p. 61: “Plus d’incertitude, citoyens représentants, si vous voulez établir la paix et la
tranquillité intérieure; plus d’incertitude sur l’état politique des citoyens noirs. Le cultivateur ne
s’est-il pas rendu aussi utile que le noir qui a porté les armes? Avec quoi aurait-on alimenté l’armée,
si pas un n’eût voulu cultiver la terre? La France n’a rien envoyé dans la colonie de Saint-
Domingue: si l’on convient que l’état de cultivateur soit pernicieux pour les Européens, honorons
donc cet état pour encourager les noirs à le continuer. Quel serait donc votre étonnement, quel serait
celui de tous les propriétaires de nos îles, si d’un commun accord tous les noirs cultivateurs vous
disaient: ‘Puisque vous nous regardez comme étrangers, puisque vous nous avez sortis de notre
pays, les lois de la justice et de l’humanité vous ordonnent de nous y reporter à vos frais. De quel
droit avez-vous traité si inhumainement des hommes qu’aujourd’hui vous regardez comme
étrangers?’ Aujourd’hui que les lois nous rendent à nous-mêmes, aujourd’hui qu’à l’exemple
des Français d’Europe, nous avons conquis notre liberté, nous vous demandons le paiement de tout
le temps que nous avons travaillé pour vous, nous réclamons un dédommagement pour tous les
mauvais traitements que nous avons éprouvés.”
145 Gainot 1998, p. 65.
146 Zo stelt Laveaux, hoofdcommandant van de Republikeinse strijdkrachten in het noorden,
in 1799: “In our colonies, everything is French. This system of absolute unity makes our
disconcerted enemies go pale with rage, and from it the signal for colonial prosperity will be
sent; you will soon hear it repeated by our brothers in the colonies, who will shout ‘love for
the law, the union, and for work.’” Zie Laurent Dubois, Avengers of the New World. The Story
of the Haitian Revolution, Harvard University Press 2005, p. 300.
147 Art. 9 Constitution de l’an VIII (15 décembre 1799) luidt: “Le régime des colonies
française est déterminé par des lois spéciales.”
148 De grondwetten tot de Grondwet van 1848 volgen dezelfde lijn als de Grondwet van 1799,
met als gevolg dat de koloniën, noch haar ingezetenen, worden vertegenwoordigd in het
(mede)wetgevende orgaan. Binoche-Guedra 1988, p. 522.
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lende ideeën. Zo verkreeg in deze jaren Saint-Domingue een grondwet, die
Toussaint ‘Eerste Consul’ voor het leven maakte. De macht concentreerde zich,
net zoals op het Franse vasteland, ook op het eiland in de handen van één persoon:
de Eerste Consul. Bonapartes zwager, Charles Lecrec, maakte echter een einde aan
dit avontuur van Toussaint met als gevolg dat de slavernij in 1802 werd heringe-
voerd.149 Deze zou pas in 1848 voorgoed worden afgeschaft in Frankrijk. Nadat
Toussaint was gevangengenomen, kwam het opperbevel van de opstandelingen in
de handen van Jean-Jacques Dessalines, die eind november 1803 de onafhanke-
lijkheid uitriep en de kolonie Saint-Domingue een nieuwe naam gaf: Haïti.

De resterende koloniën en hun ingezetenen kregen, mede vanwege de onafhan-
kelijkheid van Saint-Domingue, gedurende de jaren van het eerste keizerrijk
(1804-1815), de restauratie (1815-1830) en de zogenoemde Monarchie de
Juillet (1830-1848) niet de aandacht die hen daarvoor ten deel viel. De koloniën
noch hun ingezetenen werden gedurende deze tijdperken politiek vertegenwoor-
digd in het (mede)wetgevende orgaan.150 De koloniale politieke vertegenwoor-
diging in het parlement werd weer ingevoerd in 1848. Naar aanleiding van de
Februarirevolutie doet Louis-Philippe op 24 februari 1848 afstand van de troon
met als gevolg dat een voorlopige regering wordt gevormd. In april wordt op
basis van algemeen kiesrecht een Assemblée constituante gekozen. Krachtens
het decreet van 27 april 1848 wordt de slavernij afgeschaft.151 Tien dagen voor
de uitvaardiging van dit decreet, op 17 april 1848, besluit de voorlopige regering
tot herinvoering van de politieke representatie van de oude koloniën.152

Vermeldenswaardig in dit kader is dat, zoals blijkt uit Hoofdstuk III, de Fransen

149 Bonaparte was een voorstander van verschil in behandeling tussen de koloniën enerzijds
en de metropool anderzijds. Zo stelde hij: “dérive de la nature des choses et de la différence
des climats. Les habitants des colonies françaises situées en Amérique, en Asie, en Afrique,
ne peuvent être gouvernés par la même loi. La différence des habitudes, des mœurs, des
intérêts, la diversité du sol, des cultures, des productions, exigent des modifications diverses”.
Frédéric Régent, ‘Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises
(1789-1848)’, La Révolution française, 9, 2015, punt 76, die verwijst naar Œuvres de
Napoléon Bonaparte, Panckoucke, 1821, tome III. Lettre du Premier Consul Bonaparte aux
citoyens de Saint-Domingue, daté de paris, le 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799).
150 Binoche, Les Parlementaires d’outre-mer, p. 9; Binoche-Guedra 1988, p. 522.
151 In de considerans van het decreet wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op de republikeinse
deugden uit de revolutie: “Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe
naturel du droit et du devoir; Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain: «Liberté
– Égalité – Fraternité» […].”Art. 1 decreet luidt: “L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes
les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans
chacune d’elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment
corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits.”
152 Binoche, Les Parlementaires d’outre-mer, p.10 e.v. Uit kracht van art. 21 Franse Grondwet
van 1848 volgt: “Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y
compris les représentants de l’Algérie et des colonies françaises.” Zie in dit kader ook de
petitite ter invoering van koloniale politieke representatie in De la Représentation des
colonies dans le parlement, Librairie D’Amyot: Paris 1847.
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in de negentiende eeuw een nieuwe koloniale expansie waren begonnen in
Afrika, Azië en Oceanië.153 Op de politieke representatie van de nieuwe
koloniën in het vertegenwoordigende orgaan van de Republiek wordt in de
volgende paragraaf ingegaan. De herinvoering van politieke representatie van de
oude koloniën had in ieder geval tot gevolg dat Martinique, Guadeloupe en
Réunion ieder drie gedeputeerden en Frans-Guyana en Frans-Indië ieder één
gedeputeerde in de Assemblée constituante zonden.154 De Grondwet van 1848
illustreert daarnaast treffend het wederkerige karakter van het Franse burger-
schap. Zo wordt in de preambule van de Grondwet expliciet gewezen op de
omstandigheid dat de burgers verplichtingen hebben jegens de Republiek, en
vice versa.155 De Grondwet somt ook verplichtingen van de burger en de
verplichtingen van de republiek op.156

Gelijk aan de ontwikkeling in 1799, toen de representatie van de koloniën door
Bonaparte werd afgeschaft, vindt in 1852 een vergelijkbare beweging plaats. Bij
de aanvang van het tweede Franse Keizerrijk wordt krachtens het Décret
organique du 2 février 1852 de representatie van de overzeese gebieden
afgeschaft.157 Deze zou weer in 1870 worden ingevoerd, namelijk in de Derde
Franse Republiek. Zoals vermeld in Hoofdstuk III, regelt de Grondwet van 1852
in art. 27 dat er een regeling zou worden gemaakt bij een sénatus-consulte met
betrekking tot de toepassing van het Franse commune recht op de oude

153 Zie paragraaf 3.2.2 (‘De tweede Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees
Gemeenschapsrecht’).
154 Binoche, Les Parlementaires d’outre-mer, p. 11. Ook Senegal kreeg één gedeputeerde in
de Assemblée constituante. De 63.000 Franse burgers in Algerije werden ook vertegenwoor-
digd, zij kregen vier gedeputeerden in de Assemblée constituante. Het aantal gedeputeerden is
gedurende de jaren volgend op 1848 onderworpen geweest aan verandering, zie Binoche, Les
Parlementaires d’outre-mer, p. 12 e.v.
155 Zie onder VI. van de preambule van de Grondwet van 1848: “Des devoirs réciproques
obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.”
156 De verplichtingen van de burger jegens de Republiek zijn (preambule, onder VII): “Les
citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie,
participer aux charges de l’Etat en proportion de leur fortune; ils doivent s’assurer, par le
travail, des moyens d’existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l’avenir; ils
doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres, et à
l’ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la
famille et l’individu.” De verplichtingen van de Republiek jegens de burger zijn (preambule,
onder VIII): “La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion,
sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les
hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux,
soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de
la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler. - En vue de l’accomplissement
de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l’Assemblée nationale, fidèle aux
traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète, ainsi
qu’il suit, la Constitution de la République.”
157 Binoche-Guedra 1988, p. 523.
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koloniën. Op grond van deze bepaling ziet op 3 mei 1854 de Sénatus-consulte
du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion het licht. Zoals uiteengezet in Hoofdstuk III,
bepaalt dit Senaatsdecreet dat onder andere het burgerlijk recht, het strafrecht, de
uitoefening van politieke rechten en de gehele juridische organisatiestructuur
van de Franse metropool gelding heeft op deze oude koloniën.158 Hiermee
vaardigde de wetgevende macht van de metropool, waarin de ingezetenen van
deze koloniën niet waren vertegenwoordigd, wetgeving uit op het terrein van het
burgerlijk recht en het strafrecht waaraan de ingezetenen van deze koloniën
waren gebonden.159

De herinvoering van politieke representatie van de overzeese oude koloniën
geschiedde door het decreet van 8 september 1870. Dit decreet zorgde met een
beroep op de Wet van 15 maart 1849 ervoor dat Algerije drie gedeputeerden
verkreeg,160 en Martinique, Guadeloupe en Réunion ieder twee gedeputeerden
en tot slot Frans-Guyana één gedeputeerde.161 Door de jaren heen is het aantal
gedeputeerden dat de koloniën konden zenden veranderd. In dit proefschrift
wordt daar verder geen aandacht aan besteed.162 De hiervoor geschetste
ontwikkeling illustreert de (on)betrokkenheid door de jaren heen van de oude
koloniën en hun ingezetenen in de (mede)wetgevende macht. Hieronder komen
enkele onderwerpen ter sprake die tot dusver onderbelicht zijn gebleven,
namelijk het sluitstuk van politieke representatie en kiesrecht overzee van de
burgers van de TOM, met aandacht voor de zogenoemde Loi Lamine Guèye en
de Loi-cadre Defferre (paragraaf 6.4.3) en het Franse burgerschap in Nieuw-
Caledonië (paragraaf 6.4.4). Tot slot volgt een uiteenzetting van de huidige
stand van zaken ten aanzien van het kiesrecht en politieke representatie van de
overzeese Franse burger in het parlement (paragraaf 6.4.5).

6.3.3 Het sluitstuk van de idealen van 1789: de Loi Lamine Guèye (1946) en de
Loi-cadre Defferre (1956)

Zoals uiteengezet in Hoofdstuk III van dit proefschrift hadden de koloniën die
veroverd waren in de tweede Franse koloniale golf in beginsel een gereserveerde

158 Zie paragraaf 3.2.2 (‘De tweede Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees
Gemeenschapsrecht’).
159 Ten aanzien van de andere Franse koloniën bepaalde dit senaatsdecreet in art. 18: “Les
colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par décrets de
l’Empereur jusqu’à ce qu’il ait été statué égard par un sénatus-consulte.”
160 Het islamitische deel van de bevolking in Algerije werd hiertoe niet meegerekend.
161 Binoche-Guedra 1988, p. 524.
162 Zie nader: Binoche-Guedra 1988; Binoche, Les parlementaires, d’outre-mer; Jacques
Binoche, ‘Les élus d’outre-mer au Parlement de 1871 à 1914’, Revue francaise d’histoire
d’outre-mer, tome 58, no 210, 1er trimestre 1971.
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rechtsverhouding tot de metropool. Hiervoor zijn in Hoofdstuk III twee
oorzaken genoemd.163 Ten eerste was de bevolking van die koloniën homoge-
ner. De bevolking had enige mate van staat- en natievorming meegemaakt met
bijbehorend cultureel gebruik. Ten tweede had gedurende de jaren van de
verovering van deze koloniën het (mede)wetgevende orgaan van de metropool
weinig zeggenschap ten aanzien van de geldende regelgeving aldaar. De
hiervoor genoemde sénatus-consulte van 1854 had bijvoorbeeld enkel betrek-
king op Réunion, Guadeloupe en Martinique. De mogelijke betrokkenheid van
deze gebieden en de ingezetenen aldaar voor wat betreft het Franse burgerschap
en de toekenning van het kiesrecht voor het (mede)wetgevende orgaan is
derhalve niet te vergelijken met de hiervoor genoemde ontwikkeling van
betrokkenheid van de oude koloniën in het constitutionele raamwerk. Relevante
jaartallen ten aanzien van de uitbreiding van het Franse burgerschap naar de
(oude) TOM zijn 1946 en 1956. Op 25 april 1946 werd een wet aangenomen
door de Assemblée nationale, de Loi du 7 mai 1946, die ook wel bekend is onder
de naam van de indiener Lamine Guèye. De enige bepaling van deze wet luidde:

“À partir du 1er juin 1946, tous les ressortissants des territoires d’outre-mer
(Algérie comprise) ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux
français de la métropole et des territoires d’outre-mer. Des lois particulières
établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de
citoyens.”

Deze uitbreiding van het Franse burgerschap naar de TOM is in de parlementaire
behandeling van deze wet vergeleken met het in Hoofdstuk II aan bod gekomen
Edict van Caracalla van 212.164 De zogenoemde Constitutio Antoniniana hield
in dat aan alle vrije burgers van het Romeinse Keizerrijk het volwaardige
Romeinse burgerschap werd toegekend.165 Het is omstreden om welke redenen
deze uitbreiding van het Romeinse burgerschap naar vrije burgers in het
keizerrijk plaatsvond. Zo is gesteld dat keizer Caracalla deze maatregel heeft
genomen om de militaire diensten voor de stad te versterken. Ook het ‘roman-
iseren’ van de gebieden waar deze vrije burgers verbleven, wordt gezien als een
reden die heeft geleid tot de uitbreiding van het Romeinse burgerschap naar de
vrije burgers.

De reden voor de uitbreiding van het Franse burgerschap naar de TOM hangt
nauw samen met de staatkundige indeling van de Union française. Enkele
maanden na de uitvaardiging van de Wet van 7 mei 1946 werd tegelijk met de

163 Paragraaf 3.2.2 (‘De tweede Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees
Gemeenschapsrecht’).
164 Jane Burbank, Frederick Cooper, ‘Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946’, Annales.
Histoire, Sciences Sociales (63e année), no 3, Empires, 2008, p. 496; Frederick Cooper,
Citizenship, Inequality, and Difference. Historical Perspectives, Princeton & Oxford: Prince-
ton University Press 2018, p. 27, 38.
165 Zie paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in de Republiek en het Keizerrijk:
experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’).
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vierde Franse Republiek de Union française opgericht, die het oude koloniale
stelsel beoogde te vervangen. De Franse Unie bestond uit verschillende
entiteiten:
(1) De Franse Republiek, bestaande uit:

a. de metropool, verdeeld in departementen;
b. de départements d’outre-mer (DOM);
c. de territoires d’outre-mer (TOM);

(2) De territoires associés, zoals Togo en Kameroen;
(3) De états associés, zoals Marokko en Frans-Indochina.166

In 1946 werd Algerije als onderdeel beschouwd van de metropool. Niettemin
had enkel het niet-islamitische deel van de bevolking het Franse burgerschap.167

Art. 4 van l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français
musulmans d’Algérie beloofde dit burgerschap uit te breiden en luidde als
volgt: “Les autres Français musulmans sont appelé à recevoir la nationalité
française. L’Assemblée nationale constituante fixera les conditions et les
modalités de cette accession.” Dit voornemen om het burgerschap uit te breiden
naar de islamitische bevolking van Algerije zou tot gevolg hebben dat alleen de
burgers van de TOM, hoewel onderdeel van de Franse Republiek, niet het
burgerschap zouden bezitten. Anders dan bijvoorbeeld de geassocieerde territo-
ria, maakten de TOM namelijk wel deel uit van de Franse Republiek. Om deze
reden werd het in 1946 noodzakelijk geacht om ook tussen de personen van deze
territoria en de Republiek een rechtsverhouding te creëren door middel van het
verschaffen van het Franse burgerschap.168 Hoewel het Franse burgerschap
aldus was uitgebreid naar de TOM, gold ten aanzien van de verkiezing van de

166 Burbank, Cooper 2008, p. 515-516. De Franse Unie had een eigen burgerschap (art. 81
Grondwet van 1946). Dit burgerschap van de Franse Unie was toegekend aan de burgers van
alle drie hiervoor genoemde entiteiten die deel uitmaakten van de Franse Unie. Dit burger-
schap van de Unie bracht verschillende rechten met zich, zoals het recht van vrije menings-
uiting en verenigingsvrijheid. Het kiesrecht voor het vertegenwoordigende orgaan van de
Republiek was hiervan uitgesloten; dit kwam alleen toe aan de burgers van de Republiek. De
Franse Unie werd in 1958 vervangen door de communauté française, die formeel in 1995
werd afgeschaft (Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995); P. Lampué, La citoyenneté
de l’Union française, Paris: LGDJ 1950. G. Karapetian, ‘Uniformity and Diversity. A
Confrontation between French and Dutch Thought on Citizenship’, in: J. Mazzone (red.),
Illinois-Bologna series, Brill 2020; Jean-Marc Regnault, ‘Citoyen et/ou sujet des colonies,
puis des territoires d’outre-mer: généralités et exemple des possessions françaises de
l’Océanie’, in: J.Y. Faberon, Y. Gautier, Identité, nationalité, citoyenneté outre-mer, Centre
des Hautes sur l’Afrique et l’Asie Modernes 1999.
167 Frederick Cooper, Citizenship between Empire and Nation. Remaking France and French
Africa, 1945-1960, Princeton & Oxford: Princeton University Press 2014, p. 21.
168 Burbank, Cooper 2008, p. 516 stellen in dit kader: “La seul choix politique était
l’assimilation.” Voor meer over politieke representative van Frans-Afrika in de Assemblée
nationale gedurende de Vierde Republiek, zie: Phillipe Guillemin, ‘Les élus d’Afrique noire à
l’Assemblée nationale sous la Quatrième République’, Revue francaise de science politique,
8e année, no 4, 1958.
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Assemblée nationale wel dat deze indirect plaatsgreep door middel van de
Franse burgers van de TOM. Het zogenoemde système du double collègemaakte
dit mogelijk.169 Het is de Loi du 23 juin 1956, de zogenoemde Loi-cadre
Defferre,170 genoemd naar de indiener, geweest die dit système du double
collège heeft afgeschaft en het kiesrecht van de leden van de Assemblée
nationale van de Franse burgers in de TOM in beginsel gelijk heeft gesteld
aan dat van de metropool en de DOM.171

Gezien deze ontwikkelingen in de jaren 1946-1956 is de positie van Frankrijk bij de
totstandkoming van het EEG-Verdrag ten aanzien van de betrokkenheid van de
overzeese gebieden begrijpelijk. In paragraaf 3.2.2 van hoofdstuk III (‘De tweede
Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees Gemeenschapsrecht’) is
uiteengezet dat het Frankrijk bij de totstandkoming van het EEG-Verdrag het
ultimatum stelde dat de overzeese gebieden van (in ieder geval) Frankrijk zouden
worden geïncorporeerd in het EEG-raamwerk. De Franse participatie bij het EEG-
Verdrag zou in het andere geval sterk worden geconditioneerd. Gezien de nationale
ontwikkelingen waarbij in 1946 het Franse burgerschap werd uitgebreid naar de
burgers van de TOM en in 1956 het zogenoemde système du double collège ten
aanzien van het kiesrecht van de leden van de Assemblée nationalewerd afgeschaft,
zou het bevreemden indien de metropool had ingestemd met het EEG-Verdrag
zonder de participatie van deze overzeese gebieden in dit EEG-raamwerk te
garanderen. Deze gebieden (het ene gebied meer dan het andere) werden immers
stapsgewijs opgenomen in het constitutionele bestel van de Republiek.

In de volgende paragraaf wordt stilgestaan bij de eilandengroep Nieuw-Caledo-
nië die voorheen een TOM was en thans een sui generis-status heeft. De
constitutionele vormgeving van deze eilandengroep in de Franse metropool
illustreert op een treffende wijze welke principes de Franse wetgever ten aanzien
van burgerschap volgt bij het verschaffen van autonomie aan een bepaald

169 Hubert Deschamps, ‘Les assemblées locales dans les territoires d’outre-mer’, Politique
étrangère, no 4, 1954. Zo wordt door Deschamps op p. 429 gesteld: “Il y a une assemblée
territoriale par territoire. Ces assemblées sont élues au double collège, […]. Dans le système
du double collège, les représentants du deuxième collège sont les citoyens de statut local. Les
représentants du premier collège sont les représentants des citoyens de statut métropolitain.”
170 Loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le gouvernement à mettre en oeuvre les réformes
et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de
la France d’outre-mer.
171 Zo stelt art. 12 van Titre III van de Loi-cadre Defferre (Dispositions relatives à l’institution
du suffrage universel et du collège unique): “L’élection des membres de l’Assemblée
nationale, des membres du Conseil de la République, des membres des assemblées
territoriales, des membres de l’assemblée représentative et des assemblées provinciales de
Madagascar, des conseils de circonscription, ainsi que des membres des assemblées
municipales des communes de plein exercice et de moy en exercice et des communes mixtes
a lieu au collège unique.” Meer over de Loi-cadre Defferre, zie: Cooper 2014, p. 214 e.v.
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onderdeel van de Republiek.172 Het geval van Nieuw-Caledonië, in het
bijzonder de inkleding van het burgerschap van de eilandengroep, maakt
inzichtelijk dat differentiatie in lokaal burgerschap gepaard kan gaan met het
behoud van uniformiteit van in ieder geval de electorale rechten die zijn
gekoppeld aan het Franse burgerschap.

6.3.4 Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie: differentiatie met behoud van
uniformiteit

Nieuw-Caledonië is een archipel in de Stille Oceaan. De eilandengroep werd
gedurende het Tweede Keizerrijk in 1853 veroverd door de Fransen. De
eilanden werden aanvankelijk gebruikt als strafkolonie. In de tweede helft van
de negentiende eeuw werden meerderen gevangenen van de metropool overge-
plaatst naar Nieuw-Caledonië. Thans is Titel XIII (Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie) gewijd aan overgangsbepalingen met betrek-
king tot Nieuw-Caledonië. Aangemoedigd door de verkregen rechten na de
Tweede Wereldoorlog (de eilandengroep werd in 1946 een TOM), ontstond een
onafhankelijkheidsbeweging onder de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-
Caledonië, de Kanaken, in de jaren zestig van de vorige eeuw. De onafhanke-
lijkheidsbeweging bereikte een keerpunt in 1984 toen de eilandengroep te
maken kreeg met grote onlusten.173 Naar aanleiding hiervan werden veertien
jaar later in Nouméa de akkoorden vastgelegd waarin de weg naar onafhanke-
lijkheid werd uitgestippeld.174 Enkele speerpunten van dit akkoord van 1998175

waren dat er een constitutionele wijziging diende plaats te vinden ten aanzien

172 Een ander, wellicht minder geschikt, voorbeeld in dit kader betreft het geval van Frans-
Polynesië. Hoewel het burgerschap van Frans-Polynesië formeel niet wordt erkend, verschaft
dit burgerschap de Franse ingezetenen van Frans-Polynesië enkele vrijheden ten aanzien van
werkgelegenheid en onroerend goed. Dit burgerschap van Frans-Polynesië brengt echter geen
electorale rechten met zich. Zie hierover meer: Gaston Flosse, ‘La citoyenneté de pays:
l’exemple de la Polynésie française’, in: J.Y. Faberon, Y. Gautier, Identité, nationalité,
citoyenneté outré-mer, Centre des Hautes Études sur l’Afrique et l’Asie Modernes 1999.
173 Nic MacLellan, ‘The Noumea Accord and Decolonisation in New Caledonia’, The Journal
of Pacific History, vol. 34, no 3, 1999.
174 Dit akkoord werd gesloten door de Franse regering, de onafhankelijkheidsbeweging
Kanak (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste) en de conservatieve partij
Rassemblement Pour la Calédonie dans la République.
175 Ten aanzien van de vraag wie kiesgerechtigd was tijdens het referendum van 1998, zie Loi
no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à
l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, in het bijzonder art. 2: “Entre le
1er mars et le 31 décembre 1998, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront
appelées à se prononcer par un scrutin d’autodétermination, conformément aux dispositions
de l’article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la République ou sur son
accession à l’indépendance.
Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à
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van de status van Nieuw-Caledonië als TOM en dat er een Nieuw-Caledonisch
burgerschap voor Nieuw-Caledoniërs in het leven zou worden geroepen.
Daarnaast was een relevant punt in dit akkoord dat er nieuwe politieke instituties
zouden worden ingericht in Nieuw-Caledonië. Aan de afspraken werd uitvoe-
ring gegeven door de Loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à
Nouvelle Calédonie.176 Het verdient opmerking dat deze organieke wet, die een
uitvoering is van het akkoord van Nouméa, is aangenomen in het Franse
Parlement, waar de Nieuw-Caledoniërs en alle andere Franse staatsburgers
politiek zijn vertegenwoordigd.

De afspraak dat nieuwe politieke instituties zouden worden opgericht, kreeg
uitvoering met de inrichting van drie Provinciale Vergaderingen voor respectie-
velijk de Zuidelijke Provincie van Nieuw-Caledonië (40 zetels), de Noordelijke
Provincie (22 zetels) en tot slot de zogenoemde Province des îles Loyauté (14
zetels). Ook werd een Nieuw-Caledonisch parlement ingericht, bestaande uit 54
zetels, waarbij 32 worden gekozen door vertegenwoordigers van de zuidelijke
provincie, 15 zetels door de vertegenwoordigers van de noordelijke provincie en 7
zetels door de vertegenwoordigers van de Province des îles Loyauté.177 Dit
parlement van Nieuw-Caledonië wordt gekozen voor een periode van vijf jaar.
Kiesgerechtigden voor de Provinciale Vergaderingen zijn Nieuw-Caledoniërs.
Bovengenoemde organieke wet installeert tevens het Nieuw-Caledonische burger-
schap.178 Een relevant criterium ter verkrijging van het Nieuw-Caledonische

la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la
présente loi. Sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu’elles
accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d’études ou de formation continue
hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.”
176 Noch het akkoord van Nouméa, noch deze organieke wet laat het woord ‘autonomie’
vallen.
177 Art. 185 Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
178 Art. 4 van de organieke wet luidt: “Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie
dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à
l’article 188.” Art. 188 van de organieke wet luidt: “I. - Le congrès et les assemblées de
province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l’une des
conditions suivantes:
a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie
établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998;
b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la
date de l’élection au congrès et aux assemblées de province;
c) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de
domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les
conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents
inscrit au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-
Calédonie à la date de l’élection.
II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national,
pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou
médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives
du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.”
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burgerschap is dat men het Franse burgerschap bezit en minstens tien jaar in
Nieuw-Caledonië verblijft.179 Dit heeft tot gevolg dat Nieuw-Caledoniërs naast
het kiesrecht voor de Provinciale Vergaderingen van de eilandengroep, tevens het
kiesrecht hebben voor de Assemblée nationale uit hoofde van hun Franse burger-
schap.180 De Nieuw-Caledoniërs worden ook in de Senaat vertegenwoordigd. De
organieke wet uit 1999 legt tevens vast dat de eilandengroep niet de bevoegdheid
bezit om beperkingen aan te brengen met betrekking tot het Franse burgerschap en
de rechten en plichten die daaruit voortvloeien.181 Hierin komt het uniforme
karakter van het Franse burgerschap tot uiting. De delen van de Republiek hebben
niet de bevoegdheid om de rechten en plichten die voortvloeien uit het Franse
burgerschap aan te vullen of te beperken.182

Dit burgerschap van Nieuw-Caledonië is naast de politieke betrokkenheid van de
burgers, tevens relevant bij een mogelijk onderscheid tussen Nieuw-Caledoniërs
en niet-Nieuw-Caledoniërs op het gebied van de werkgelegenheid op de eilanden-
groep.183 Art. 24 van de organieke wet uit 1999 maakt het mogelijk dat Nieuw-
Caledonië regelingen treft teneinde de lokale werkgelegenheid te beschermen.
Daarbij kan voorrang worden verleend aan burgers van Nieuw-Caledonië boven
Franse staatsburgers die niet in het bezit zijn van het Nieuw-Caledonische

179 Jean-Yves Faberon, ‘Qu’est-ce que la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie?’, in: Jean-
Yves Faberon (red.), Citoyenneté et destin commune n Nouvelle-Calédonie, Presses Univer-
sitares d’Aix Marseille 2013.
180 Krachtens een uitspraak van de Conseil Constitutionnel op 15 maart 1999 zijn alle Franse
burgers die gedurende minstens tien jaar woonachtig zijn in Nieuw-Caledonië kiesgerechtigd
voor de provinciale vergaderingen. Conseil constitutionnel decision no 99-410 DC du
15 mars 1999; Nicolas Clinchamps, ‘Le Conseil constitutionnel face à l’autonomie de la
Nouvelle-Calédonie’, Les nouveaux cahier du Conseil constitutionnel, no 35, 2012; Benoît
Carteron, ‘La citoyenneté alédonienne, entre nationalismes et affirmation pluriculturelle’,
HAL archives-ouvertes, halshs-01081498, 2014; MacLellan 1999, p. 249.
181 Zo bepaalt art. 6-2 onder 7: “Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat,
sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui
comportent une mention expresse à cette fin. Par dérogation au premier alinéa, sont
applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant
à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont
relatives: 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat
et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements
publics; […].”
182 Zie voor de behandeling van het federale karakter dat Nieuw-Caledonië met zich brengt in
het Franse recht: Nicolas Clinchamps, ‘Les Collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédo-
nie: le fédéralisme en question’, Pouvoirs vol. 113(2), 2005; van dezelfde auteur zie ook: ‘Un
fédéralisme interne en Nouvelle-Calédonie?’, Politeia, n.20, 2011; Olivier Gohin, ‘Comment
dépanner l’accord de Nouméa? Réflexions sur les nouveaux transferts de competences’,
AJDA, Paris: Dalloz 2008.
183 Maclellan 1999, p. 246. Zie ook J.Y. Faberon, Y. Gautier, Identité, nationalité, citoyenneté
outré-mer, Paris 1999.

HOOFDSTUK VI

298



burgerschap.184 Met betrekking tot het reis- en vestigingsrecht geldt dat Franse
staatsburgers buitenNieuw-Caledonië vrij kunnen reizen en zich vrij kunnenvestigen
op Nieuw-Caledonië. Het is bovendien van belang op te merken dat het eigen
burgerschap voor de Nieuw-Caledoniërs de bevolking van de eilandengroep niet
eraan in de weg staat ommee te doen aan het politieke leven van demetropool. Zoals
zal blijken uit de volgende paragraaf zijn Nieuw-Caledonische Franse burgers tevens
vertegenwoordigd in het nationale Franse parlement.185 Het uniforme karakter van
het Franse burgerschap komt ook in dit opzicht nadrukkelijk naar voren.

In de volgende paragraaf wordt de huidige stand van het recht weergegeven ten
aanzien van het kiesrecht en de politieke representatie in het Franse nationale
parlement.

6.3.5 De stand van het huidige recht

Als gezegd bestaat het Franse parlement uit twee kamers: de Assemblée
nationale en de Sénat. De Assemblée telt bij de verkiezingen van juni 2017 in
totaal 577 leden.186 Van deze 577 leden worden 556 leden gekozen door de
Franse burgers in de metropool en de DrOM. Tien leden worden gekozen door
Franse burgers in COM en Nieuw-Caledonië en tot slot worden elf leden
gekozen door Franse burgers buiten het grondgebied van de Republiek.187

Vervolgens volgt de Senaat.188 Het aantal senatoren bedraagt thans 348. Van
deze zetels zijn evenzo enkele gereserveerd voor overzee, bijvoorbeeld voor
Guadeloupe (3),189 Martinique (2),190 La Réunion (4),191 Guyane (2);192

184 Nieuw-Caledonië wordt op grond van art. 24 van de organieke wet uit 1999 bevoegd
verklaard om eigen regelgeving hierover uit te vaardigen. Deze bevoegdheid heeft geleid tot
de volgende Nieuw-Caledonische loi du pays: Loi du pays no du 19 décembre 2016 relative à
la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour l’accès aux fonctions
publiques de Nouvelle-Calédonie.
185 Pas na een herzinningsperiode is door middel van een referendum aan de burgers van
Nieuw-Caledonië gevraagd hoe zij de toekomst in willen gaan: als onderdeel van de Franse
Republiek of als onafhankelijke staat in het volkenrecht. Op 4 november 2018 heeft dit
referendum plaatsgevonden. Op deze datum heeft een meerderheid van de Nieuw-Caledoniërs
ervoor gekozen om onderdeel uit te maken van de Franse Republiek. Zie Hierover nader:
G. Karapetian, ‘Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et
devienne indépendante?’, RegelMaat 2019-3.
186 Art. L O119 Code électoral.
187 Zie Loi n° 2010-165 du 23 février 2010; Ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009.
188 Art. 24, vierde alinea, tweede volzin, luidt: “Il [de senaat, GK] assure la représentation des
collectivités territoriales de la République.”
189 Art. L279 Code électoral jo. Annexe tableau no 6.
190 Art. L279 Code électoral jo. Annexe tableau no 6.
191 Art. L279 Code électoral jo. Annexe tableau no 6.
192 Art. L279 Code électoral jo. Annexe tableau no 6.
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Mayotte (2),193 Saint-Barthélemy (1);194 Saint Martin (1);195 Saint-Pierre-et-
Miquelon (1);196 Nouvelle-Calédonie (2),197 Polynesie (2);198 Wallis et Futuna
(1).199200 Daarnaast zijn, om invulling te geven aan de politieke representatie
van Franse burgers buiten het grondgebied van Frankrijk, ook enkele zetels
gereserveerd voor hen.201

Ten aanzien van de wederkerigheid van de rechtsverhouding tussen de burger en
de Republiek is hiervoor gewezen op de Grondwet van 1848 die een expliciete
opsomming bevatte van de rechten en plichten van de republiek en de burger. In
de Grondwet van 1958 ontbreekt een dergelijke uitdrukkelijke beschrijving.
Thans zijn de rechten en plichten van de burger opgenomen in een decreet.202

Dit decreet keurt het zogenoemde Charte des droits et devoirs du citoyen
français goed.203 Hierin worden onder andere de gelijke behandeling van
burgers in gelijke gevallen en het kiesrecht voor politieke representanten

193 Art. LO473 Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Des députés et des
sénateurs; 2° Des conseillers généraux; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs
suppléants.” Art. L475 Code électoral.
194 Art. LO500 Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Du député et du sénateur;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.” Art. L502 Code élecoral.
195 Art. LO527 Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Du député et du sénateur;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.” Art. L529 Code électoral.
196 Art. LO555 Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Du député et du sénateur;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon; 3° Des délégués des conseils
municipaux ou de leurs suppléants.” Art. LO557 Code électoral.
197 Art. LO438-1Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Des députés et des
sénateurs; 2° Des membres des assemblées de province; 3° Des délégués des conseils
municipaux ou des suppléants de ces délégués.” Art. L441 onder I Code électoral.
198 Art. LO438-1 Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Des députés et des
sénateurs; 2° Des membres de l’assemblée de la Polynésie française; 3° Des délégués des
conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.” Art. L441 onder II Code électoral.
199 Art. LO438-1 Code électoral. Het college électoral bestaat uit: “1° Du député et du
sénateur; 2° Des membres de l’assemblée territoriale.” Art. L441 onder III Code électoral.
200 Zie respectievelijk Code électoral, Livre II (Election des sénateurs des départements),
Livre III (Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France),
Livre IV (Election des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse), Livre
V (Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie et aux îles Wallis et
Futuna), Livre VI (Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
et à Saint-Pierre-et-Miquelon), Livre VI bis (Election des conseillers à l’assemblée de
Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique).
201 Zie Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis
hors de France. Voor het college électoral zie art. 44 van deze wet.
202 Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du
citoyen français prévue à l’article 21-24 du code civil.
203 Art. 1 Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs
du citoyen français prévue à l’article 21-24 du code civil. Artikel 2 van het decreet stelt: “Le
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration est
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.”
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bestempeld als rechten van de burger. De militaire dienst in tijden van oorlog
wordt aangemerkt als een burgerplicht.204

Een conclusie die kan worden getrokken, is dat alle Franse burgers, ongeacht of
zij hun woonplaats hebben in of buiten de Republiek, politiek worden verte-
genwoordigd in het (mede)wetgevende orgaan van de Republiek: het Parlement.
Dit parlement is betrokken bij de totstandkoming van wetgeving die de
fundamentele karakteristieken van de staat en van de overzeese gebieden,
ongeacht hun status, raakt.

Uit bovenstaande exercitie blijkt dat de idealen van 1789 niet gemakkelijk in de
praktijk zijn gebracht. Allereerst ontstond na het uitbreken van de Revolutie de
vraag of deze idealen ook werking hadden in de koloniën. Na de explicitering in
de Grondwet van 1795 dat de koloniën integraal onderdeel waren van de staat en
aangewakkerd door de opstandige gebeurtenissen in Saint-Domingue, is het
Franse burgerschap geleidelijk uitgebreid naar de koloniën. Dit assimilatie-
proces werd echter bemoeilijkt in zowel het eerste keizerrijk als het tweede
keizerrijk. De Franse Republieken hadden meer een integrerende houding ten
opzichte van de overzeese gebieden dan de keizerrijken. Pas in 1871 werd het
Franse burgerschap met electorale rechten definitief uitgebreid naar de oude
koloniën. De toekenning van het Franse burgerschap met electorale rechten op
de koloniën die waren veroverd in de tweede koloniale golf, heeft langer
geduurd. Pas in 1946 werd het Franse burgerschap uitgebreid naar de burgers
van de TOM. Tien jaar later werd het indirecte karakter van het kiesrecht van
TOM-burgers voor de leden van de Assemblée nationale afgeschaft. Nieuw-
Caledonië is naar Frans constitutioneel recht een bijzonder geval. Overeenkom-
stig het akkoord van Nouméa verkreeg deze eilandengroep naar Frans recht de
nodige autonomie. Desalniettemin hebben de Nieuw-Caledoniërs hun electorale
rechten voor het Franse parlement niet verloren. Nieuw-Caledoniërs hebben het
kiesrecht voor de Assemblée nationale en worden tevens vertegenwoordigd in
de Senaat. Hoewel Nieuw-Caledonië vanwege de bijzondere aard van de
eilandengroep en -inwoners een eigen burgerschap heeft dat relevant is voor
de electorale rechten van de Provinciale vergaderingen en het parlement van de
archipel, en bovendien voor de immigratie van niet-Fransen tot de eilandengroep
en de werkgelegenheid, staat dit Nieuw-Caledonische burgerschap er niet aan in
de weg dat deze burgers tevens Franse burgers zijn en (aldus) politiek ge-
representeerd worden in het Franse nationale parlement. De Franse burger
overzee staat daarmee ook in een wederkerige rechtsverhouding tot de Repu-
bliek, zoals volgt uit opsomming van de rechten en plichten in het zogenoemde
Charte des droits et devoirs du citoyen français, dat als bijlage is toegevoegd
aan Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012.

204 Zie hiervoor de bijlage van het decreet, getiteld ‘La charte des droits et devoirs du citoyen
français’.
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De vraag die nog resteert, is die naar de betekenis van de toepassing van het
Unieburgerschap op de Franse LGO met het oog op de duiding van het Franse
burgerschap. Daarover gaat de volgende paragraaf.

6.4 Het Unieburgerschap in de Franse LGO

Het vijfde hoofdstuk in dit proefschrift staat in het teken van het Unieburger-
schap en de werking ervan op de LGO.205 Daar is naar voren gekomen dat het
Unieburgerschap door de jaren heen institutioneel is ingekleurd door het Hof
van Justitie in zijn rechtspraak. Waar in de eerste jaren na de intrede van het
begrip het Hof van Justitie nauwelijks gebruik maakte ervan, is het thans een
relevant onderdeel van de Europese integratie. Vaststaat dat door middel van het
concept burgerschap expliciet een band is ontstaan tussen de Unie en de
Unieburger. Hoewel het aan de lidstaten is om de rechten die voorvloeien uit
de Verdragen te effectueren, is het de Unie die deze rechten verschaft aan de
Unieburgers door middel van regelgeving afkomstig van de Unie. Kenmerkend
aan de politieke component van het Unieburgerschap is dat sinds de uitspraak in
de zaak Delvigne in 2015 het kiesrecht voor het Europees Parlement zoals vervat
in art. 39 EU-Handvest onlosmakelijk verbonden is met het Unieburgerschap.
Het gevolg daarvan is dat de Unieburger uit hoofde van het Unieburgerschap het
kiesrecht heeft voor de leden van het Europees Parlement.206

In de onderhavige paragraaf zal worden geanalyseerd wat de betekenis is van de
toepassing van het Unieburgerschap op de Franse LGO met het oog op de
duiding van het Franse burgerschap zoals dat besproken is in dit hoofdstuk.
Daarbij zullen de bevindingen van het vorige hoofdstuk worden toegepast op de
Franse LGO. Uit hetgeen hiervoor is besproken, blijkt in ieder geval dat de
Franse burger overzee in een wederkerige rechtsverhouding staat tot de Franse
Republiek. De burger overzee bezit het Franse burgerschap, waaruit verschil-
lende rechten en plichten voortvloeien. Daarnaast is naar voren gekomen dat de
rechtsverhouding tussen de burger overzee en de Republiek wordt ingevuld door
middel van politieke representatie. De Franse burger overzee wordt politiek
gerepresenteerd in het Parlement, namelijk in zowel de Assemblée nationale als
de Senaat. De vraag dient zich aan hoe de rechtsverhouding tussen de Franse
LGO-burger en de Unie valt te kwalificeren. Welke betekenis heeft deze
Unierechtelijke rechtsverhouding voor de nationaal-Franse rechtsverhouding

205 Over de positie van de Franse DrOM in het Unierecht, zie: Rimbon-Ngango 2006.
206 Zie paragraaf 5.3.3 (‘De twintiger jaren van het Unieburgerschap: naar een ‘echt burgerschap’’).
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tussen de burger overzee en de Republiek? Daarop wordt ingegaan in deze
paragraaf.

Ten behoeve van de consistentie zal worden aangesloten bij de opzet van
paragraaf 5.4 in Hoofdstuk V (‘Het Unieburgerschap in de LGO’). Allereerst
wordt aandacht besteed aan de omstandigheid dat Franse Unieburgers van de
Franse LGO voor Uniedoeleinden Unieburgers zijn. Vervolgens zal worden
stilgestaan bij de werking van Unieburgerschapsrechten in de Franse LGO,
waarbij het reis- en vestigingsrecht in de Unie en het kiesrecht voor het
Europees Parlement aan de orde zullen worden gesteld. Tot slot wordt ter
sprake gebracht wat de betekenis is van de toepassing van het Unieburgerschap
in de Franse LGO voor de duiding van het Franse burgerschap.

Voor een goed begrip wordt hierna eerst een schets gegeven van de Franse
LGO. Welke gebieden betreft het?

De Franse LGO omvatten vijf gebieden: (1) Saint-Barthélemy, (2) Saint-
Pierre-et-Miquelon, (3) Wallis-et-Futuna, (4) Frans Polynesië en (5) tot slot de
eilandengroep Nieuw-Caledonië.207 Saint-Barthélemy is sinds 2010 een LGO.
Daarvoor viel het eiland onder het UPG-regime.208 In het besluit van de
Europese Raad wordt verduidelijkt dat met de verandering van de status van
UPG naar LGO wordt tegemoetgekomen aan de nationaal-constitutionele positie
van Saint-Barthélemy als COM in de Republiek.209 Behalve Nieuw-Caledonië
zijn de overige gebieden naar Frans constitutioneel recht te kwalificeren als
COM. Nieuw-Caledonië heeft, zoals hiervoor is opgemerkt, een bijzondere
status naar Frans constitutioneel recht.210 Een blik op de status van deze
gebieden naar Frans recht en naar Unierecht leert dat er sprake is van enige

207 Vermeldenswaardig in dit kader is dat Mayotte (een Frans DrOM) een LGO is geweest,
maar dat sinds 2012 zijn Unierechtelijke is veranderd naar UPG. Besluit van de Europese
Raad van 11 juli 2012 tot wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese
Unie, 2012/419/EU, PbEU L 204/131. Als reden wordt in dit besluit onder 3 genoemd: “Het
verzoek van Frankrijk is een afspiegeling van de keuze van de inwoners van Mayotte om
geleidelijk toenadering te zoeken tot het vasteland van Frankrijk, hetgeen bevestigd is in een
referendum van 29 maart 2009 waarbij het voorstel om van Mayotte een departement te
maken op 95,2 % van de stemmen kon rekenen. Zo werd Mayotte op 31 maart 2011 het
101ste Franse departement en het vijfde Franse overzeese departement.”
208 Besluit van de Europese Raad van 29 oktober 2010 tot wijziging van de status van het
eiland Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese Unie (2010/718/EU), PbEU L 325/4.
209 Idem, punt 3: “Het Franse verzoek gaat terug op de wens van de verkozen vertegenwoor-
digers van het eiland Saint-Barthélemy, dat thans als ‘collectivité d’outre mer’ (autonome
overzeese gemeenschap) onder art. 74 Franse grondwet valt en autonomie geniet, om hun
eiland een status ten aanzien van de Unie te doen toekennen die beter past bij de positie van
het eiland krachtens de nationale wetgeving, met name uit het oogpunt van de afstand tot het
moederland, de insulaire, kleinschalige economie die alleen op toerisme gericht is en te
kampen heeft met concrete aanvoerproblemen die de toepassing van een deel van de
voorschriften van de Europese Unie lastig maken.”
210 Zie daarover meer paragraaf 6.3.4 (‘Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie: differentiatie
met behoud van uniformiteit’).
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synergie. De gebieden vallen onder het Franse recht in beginsel onder het COM-
regime, met als gevolg dat zij meer autonomie hebben dan de DrOM. Deze
autonomie genieten de eilanden ook naar Unierecht, vanwege de omstandigheid
dat zij zijn te kwalificeren als LGO.211 Deze redenering gaat ook op ten aanzien
van Nieuw-Caledonië. De autonomie van deze eilandengroep gaat zelfs verder
dan de autonomie van de COM. Ook Nieuw-Caledonië valt, net als de COM
naar Frans recht, onder het LGO-regime.

Met betrekking tot de vraag of Franse burgers van de Franse LGO zijn te
kwalificeren als Unieburgers kan het volgende worden opgemerkt. Het ant-
woord op deze vraag is volmondig bevestigend.212 Franse burgers van de Franse
LGO zijn te kwalificeren als Unieburgers.213 Er is bij de inwerkingtreding van
het Unieburgerschap door de Franse staat geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om bepaalde (Franse) burgers uit te zonderen van de werking
van het Unieburgerschap.214 Deze kwestie speelde wel in de in Hoofdstuk V
uitgebreid behandelde zaak inzake Kaur.215 In deze uitspraak oordeelt het Hof
van Justitie dat mevrouw Kaur niet kan worden beschouwd als iemand die de
nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk bezit, met als gevolg dat zij niet het
Unieburgerschap bezit. De verklaring van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien
van de vraag wie voor Uniedoeleinden als Unieburger moet worden beschouwd
is daarbij leidend. Aangezien de Franse staat geen gebruik heeft gemaakt van
deze bevoegdheid, is de conclusie dat alle Franse burgers, ongeacht hun
woonplaats, zijn aan te merken als Unieburgers. Welnu, hoe werken de Unie-
burgerschapsrechten door in de Franse LGO? Een algemene uiteenzetting van
de werking van de rechten in de LGO is gegeven in paragraaf 5.4.3 (‘Unie-
burgerschapsrechten in de LGO: Het kiesrecht voor het Europees Parlement’)

211 Deze reden wordt hierboven expliciet genoemd door de Europese Raad bij het toekennen
van de LGO-status aan Saint-Barthélemy. Besluit van de Europese Raad van 29 oktober 2010
tot wijziging van de status van het eiland Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese Unie
(2010/718/EU), PbEU L 325/4.
212 Dat de Franse burgers van de LGO tevens het Unieburgerschap bezitten wordt door de
Europese Raad ook erkend in het besluit tot toekenning van de LGO-status aan Saint-
Barthélemy: “De burgers van Saint-Barthélemy dienen burgers van de Europese Unie te
blijven en binnen de Unie dezelfde rechten en vrijheden te genieten als de andere Franse
burgers, net zoals op het eiland voor alle burgers van de Unie dezelfde rechten en vrijheden
moeten blijven gelden als thans.” Idem, punt 4.
213 D. Dormoy, ‘Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à la Communauté
européenne’, JurisClausseur Europe Traité, Fasc. 473, 2007, p. 8; Thomas M’Saïdié, Les
Pays et territoires d’outre-mer dans l’Union européenne, Bruxelles: Bruylant 2013, p. 115.
214 Zo stelt Jean-Yves Faberon, ‘Présentation’, in: Jean-Yves Faberon (red.), Citoyenneté et
destin commun en Nouvelle-Calédonie, Presses Universitaires d’Aix-Marseille 2013: “La
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie est un Infra citoyenneté française (à l’autre bout de
l’éventail, la citoyenneté européenne est une supra citoyenneté française).”
215 Zie paragraaf 5.4.2 (‘Lidstaatburgers die voor Uniedoeleinden Unieburgers zijn: het geval
LGO’).
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van dit proefschrift.216 Hieronder wordt ingegaan op het reis- en vestigingsrecht
en het kiesrecht voor de leden van het Europees Parlement die beide voort-
vloeien uit het Unieburgerschap voor de Franse LGO.

Ten aanzien van het reis- en vestigingsrecht naar de Franse LGO, geldt dat voor
de COM de Franse staat regelingen kan treffen door middel van organieke
wetten voor wat betreft de toegang van Unieburgers tot de COM. Het is van
belang te benadrukken dat het de Franse staat is die deze regelingen kan treffen
en niet de COM zelf. Naar huidig recht kunnen alle Unieburgers vrij reizen en
zich vrij vestigen in de Franse COM.217 Andersom geldt evenzo. De burgers van
deze COM kunnen vrij reizen en zich vrij vestigen in gebieden waar het
Unierecht onverkort geldt. Voor de LGO van de eilandengroep Nieuw-Caledo-
nië geldt dit ook.218 Nieuw-Caledoniërs kunnen vrij reizen en zich vrij vestigen
in gebieden waar het Unierecht geldt. Met betrekking tot het vrije reis- en
vestigingsrecht geldt dat Nieuw-Caledonië zelf geen regeling kan treffen hiertoe.
Het is de Republiek die een dergelijke regeling treft ten behoeve van Nieuw-
Caledonië. Franse burgers kunnen naar huidig recht vrij reizen en zich vrij
vestigen in de eilandengroep van Nieuw-Caledonië. Nieuw-Caledonië heeft
derhalve niet de bevoegdheid om te sleutelen aan de rechten en plichten die zijn
gekoppeld aan het Franse burgerschap. Nieuw-Caledoniërs hebben, ook na de
inwerkingtreding van het Nieuw-Caledonische burgerschap, het recht om vrij te
reizen en zich te vestigen in andere gebieden van de Republiek. Voor Unie-
burgers niet zijnde Franse burgers geldt dat er wel een verblijfsvergunning moet
worden aangevraagd voor een verblijf langer dan drie maanden in Nieuw-
Caledonië.219 Het reis- en vestigingsverkeer dat voortvloeit uit het Unieburger-
schap gaat derhalve op voor de Franse LGO-Unieburgers. De Franse burgers
van de LGO kunnen zich beroepen op het Unierechtelijke reis- en vestigings-
recht dat voortvloeit uit het Unieburgerschap indien zij reizen dan wel zich
vestigen op territoria waar het Unierecht onverkort geldt. Unieburgers kunnen
zich niet beroepen op het Unieburgerschap indien zij geen verblijfsrecht krijgen
in bijvoorbeeld Nieuw-Caledonië of de COM, indien een Franse regeling wordt

216 Paragraaf 5.4.3 (‘Unieburgerschapsrechten in de LGO: het kiesrecht voor het Europees
Parlement’).
217 Er bestaat geen Franse regeling die dit recht van Unieburgers beperkt. Een dergelijke
regeling kan rechtens bestaan vanwege de omstandigheid dat het hier gaat om gebieden die
naar Frans constitutioneel recht COM zijn. Het is evenwel de Franse staat die een dergelijke
regeling tot stand kan brengen en niet de COM zelf.
218 Meer over Nieuw-Caledonië en de EU, zie: Jean-Yves Faberon, ‘La Nouvelle-Calédonie et
l’Union européenne: Le volontarisme d’un PTOM en situation de souveraineté partagée’, in:
Laurent Tesoka, Jacques Ziller, Union européenne et outre-mers. Unis dans leur diversité,
Presses universitaires d’Aix-Marseille 2008, p. 285.
219 Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
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getroffen ten aanzien van het reis- en vestigingsrecht op een COM.220 Dit hangt
samen met de omstandigheid dat deze gebieden buiten de territoriale werkings-
sfeer van het Unierecht vallen, omdat de LGO-associatieregeling aldaar gelding
heeft.

Als gezegd zijn zowel de Franse burgers van de COM als Nieuw-Caledonië
politiek vertegenwoordigd in het Franse nationale parlement. De gedachte dat
burgers politiek moeten worden gerepresenteerd, is in Frankrijk ook doorgevoerd
naar het kiesrecht van deze Franse burgers van de COM en Nieuw-Caledonië ten
aanzien van de leden van het Europees Parlement. Waar in de uitspraken inzake
Spanje v. Verenigd Koninkrijk en Eman & Sevinger het standpunt van het Hof van
Justitie luidde dat het op de weg van de lidstaten ligt om uit te maken of dit
kiesrecht voor het Europees Parlement dient te worden uitgebreid naar de Unie-
burgers in de LGO van deze lidstaten, lijkt het Hof van Justitie te zijn omgegaan in
de uitspraak Delvigne. Het Hof van Justitie neemt in deze uitspraak het standpunt
in dat uit het Unieburgerschap het kiesrecht voor de leden van het Europees
Parlement voortvloeit, zoals verankerd in art. 39 EU-Handvest. Hoewel het
Europees Parlement derhalve op een indirecte wijze betrokken is bij de totstand-
koming van regelgeving in de COM en Nieuw-Caledonië, hebben de Unieburgers
van de COM en Nieuw-Caledonië het kiesrecht voor dit Parlement. Bij de
verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 konden vanuit Frankrijk 74
zetels (van de 751) worden verdeeld. Het kiesgebied van de Republiek werd
verdeeld onder acht districten, waarvan één district voor alle overzeese gebieden
die de staat kent.221 Alle overzeese gebieden tezamen, dat wil zeggen Saint-Pierre-
et-Miquelon, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française en Wallis-et-Futuna, mochten in totaal drie
representanten verkiezen.222 De gebieden werden onderverdeeld in drie ‘secties’:
Section Atlantique, Section océan Indien en Section Pacifique. Iedere Section kon
één representant kiezen.223

220 Ten aanzien van Franse burgers die zich willen vestigen in de COM voor een periode
langer dan drie maanden geldt dat zij overeenkomstig het Franse recht gemachtigd zijn dit te
doen. Er bestaat immers geen Franse regeling die hen daarbij belemmert.
221 Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des
représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.
222 Art. 1 Décret n° 2014-378 du 28 mars 2014 fixant le nombre de sièges et le nombre de
candidats par circonscription pour l’élection des représentants au Parlement européen.
223 Art. 2 Décret n° 2014-378 du 28 mars 2014 fixant le nombre de sièges et le nombre de
candidats par circonscription pour l’élection des représentants au Parlement européen.
Bijzonder aan deze gang van zaken is dat de DrOM niet worden onderverdeeld bij de
metropool, maar bij ‘outre-mer’. Dit wijkt af van de gang van zaken bij de verkiezing voor
bijvoorbeeld de Assemblée nationale en de indirecte verkiezing van de Senaat, waar de DrOM
wel worden meegerekend tot de metropool. Problematisch aan deze gang van zaken is dat de
DrOM in beginsel UPG zijn, waar het Unierecht in beginsel geldt.

HOOFDSTUK VI

306



Op grond van het voorgaande kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt over de betekenis van het Unieburgerschap in de Franse LGO met
het oog op de duiding van het Franse burgerschap. Synchroon aan de werking
van het Franse burgerschap in de overzeese gebieden die onder het LGO-regime
vallen, brengt het Unieburgerschap op de Franse LGO vergelijkbare rechten met
zich ten aanzien van het reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor het (mede-)
wetgevende orgaan. Dat betekent dat de Franse burger overzee (van de LGO) het
reis- en vestigingsrecht heeft op territoria waar het Unierecht onverkort geldt.224

Daarnaast brengt de werking van het Unieburgerschap op de Franse LGO met
zich dat de Franse LGO-Unieburger het kiesrecht heeft voor de leden van het
Europees Parlement. Het gevolg hiervan is dat de Franse Unieburger overzee
politiek wordt vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Hoewel, zoals blijkt
uit Hoofdstuk V, het Hof van Justitie in Eman & Sevinger overweegt dat het
Europees Parlement niet kan worden aangemerkt als een wetgevende instantie in
de LGO, is het de vraag of dit standpunt nog standhoudt. Een relevante
ontwikkeling in dit kader is namelijk dat in het meest recente LGO-besluit uit
2013 regelmatig wordt verwezen naar Unieregelgeving waar het Europees
Parlement een medebeslissende rol heeft gespeeld. Hierdoor is het Europees
Parlement op een indirecte wijze betrokken bij geldende regelgeving in de
Franse LGO. Dit brengt voor de Franse burger overzee geen obstakels met zich,
vanwege de omstandigheid dat zij worden vertegenwoordigd in dit parlement.
Het Unieburgerschap volgt derhalve in dit opzicht een vergelijkbare lijn als het
Franse burgerschap. Beide typen van burgerschap illustreren dat de kerngedachte
in het politieke burgerschapsdenken doorgevoerd is in de rechtsorde: burgers
worden politiek gerepresenteerd in het (mede)wetgevende orgaan van de
desbetreffende entiteit, zijnde het Parlement in de Franse Republiek en het
Europees Parlement in de EU. De kruising van de EU-rechtsorde met de Franse
rechtsorde veroorzaakt ten aanzien hiervan geen hindernissen. Dat deze gedachte
niet opgaat voor de Nederlandse staatsburger uit de overzeese landen in de
rechtsorde van het Koninkrijk, zal blijken uit het volgende hoofdstuk.

Relevant is om de aandacht nog eens te vestigen op de ontwikkeling van de
LGO in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de LGO-besluiten van de
Raad, zoals deze is uiteengezet in Hoofdstuk IV van dit proefschrift. Uit
Hoofdstuk IV is naar voren gekomen dat het laatste LGO-besluit, dat uit 2013
stamt, aldus wordt ingekleurd dat ten aanzien van de rechtsbetrekking van de
LGO met de Unie de nadruk is komen te liggen op de bevordering van
duurzaamheid, in het bijzonder het versterken van het concurrentievermogen,
het verminderen van de kwetsbaarheid van de LGO en het bevorderen van de
samenwerking van de LGO in de regio. Ontwikkelingssamenwerking is niet

224 Een uitzondering in het Franse recht vormt het geval van Nieuw-Caledonië, zoals
uiteengezet in paragraaf 6.3.4 (‘Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie: differentiatie met
behoud van uniformiteit’).
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meer de drijvende kracht achter de LGO-regeling. Sterker nog, de Commissie
heeft zich een voorstander getoond van het wederkerig invullen van deze
rechtsbetrekking tussen de LGO en de Unie, met wederzijdse rechten en
plichten. Deze ontwikkeling waarbij de LGO en hun ingezetenen worden
geïntegreerd in het raamwerk van de Unie brengt, in het licht van de hiervoor
geschetste constitutionele positie van de Franse LGO en de ingezetenen van de
LGO in het constitutionele recht van de Republiek, in beginsel geen incon-
sistenties met zich naar nationaal Frans recht. De harmonisatie die de LGO
doormaken in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de LGO-besluiten van
de Raad, is Frans-nationaalrechtelijk namelijk reeds een gegeven. Dat deze
ontwikkeling van de LGO in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de LGO-
besluiten van de Raad verder strekt dan de harmonisatie van de LGO van het
Koninkrijk in het Koninkrijksrecht zal blijken uit het volgende hoofdstuk.

6.5 Besluit

Hoofdstuk VI
In dit hoofdstuk kunnen hoofdzakelijk twee onderwerpen worden onderscheiden
waaraan aandacht is besteed. Ten eerste is de werking van het Franse burger-
schap in de overzeese gebieden onder de loep genomen. Vervolgens is de
betekenis van de werking van het Unieburgerschap in de Franse LGO ten
behoeve van het Franse burgerschap aan de orde gesteld.

Frans burgerschap
Het Franse burgerschap is gedurende het ancien régime ontstaan in het erfrecht.
Het waren alleen de Franse burgers die gedurende deze jaren konden erven
indien een overlijdensgeval zich voordeed. De revolutionairen verweten de
standenmaatschappij de verstarring van de maatschappij. Met een beroep op de
klassieke oudheid beoogden zij een egalitaire samenleving in het leven te
roepen. Gelijkheid was derhalve een van de speerpunten van de Franse
Revolutie. De revolutionairen ontdekten al gauw dat het eeuwenoud concept
van burgerschap van dienst kon zijn bij de verwezenlijking van dat ideaal. Het is
namelijk het burgerschapsbegrip dat de grens tussen de burger en de niet-burger
markeert, en daarmee een kader biedt voor de beantwoording van de vraag
onder wie gelijkheid moet worden bereikt. Gedurende en na de Revolutie stuit
men echter op verschillende ongemakken bij het verwezenlijken van dit ideaal.
Zo wordt er verschillende malen geëxperimenteerd met het censuskiesrecht en
met verschillende tredes bij de verkiezing van de representanten. Het algemeen
(mannen)kiesrecht wordt uiteindelijk ingevoerd in 1848. In 1944 wordt dit
uitgebreid naar vrouwelijke burgers. Het Franse burgerschap veronderstelt een
wederkerige rechtsverhouding tussen de Franse burger en de rechtsorde van de
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Republiek. De rechten en plichten van deze rechtsverhouding zijn thans ver-
ankerd in het Charte des droits et devoirs du citoyen français.

Frans burgerschap in de Franse overzeese gebieden
In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de wijze waarop de ingezetenen van
deze overzeese gebieden het Franse burgerschap hebben gekregen en wanneer
zij kiesgerechtigd zijn geworden voor de verkiezingen van het parlement.
Hoewel gedurende de Revolutie van 1789 de koloniën vertegenwoordigd waren
in de États généraux, gold dat niet voor de gehele bevolking. Alleen de
welvarende blanke kolonisten hadden namelijk zitting aldaar. De betrokkenheid
van de koloniën kwam met name op de voorgrond toen de Déclaration van 1789
in september 1789 Saint-Domingue bereikte. Voor- en tegenstanders hadden hun
eigen ideeën over de toepasbaarheid van deze Déclaration in de koloniën. In
mei 1791 bereikte de Assemblée nationale een compromis ten aanzien van deze
kwestie. Er werd besloten dat vrije gekleurde ingezetenen (geboren uit een vrije
moeder en vrije vader) werden toegelaten tot het Franse actieve burgerschap.
Daarnaast legde de Assemblée nationale vast dat zij nimmer zou beraadslagen
over de rechtspositie van niet-vrije personen in de koloniën. Het decreet werd tot
ongenoegen van de kolonisten aangenomen in de Assemblée nationale. De
kolonisten weigerden echter het decreet tot uitvoering te brengen. Een schijn-
opstand van de lokale bevolking werd voor Parijzer commissarissen het middel
om te bewerkstelligen dat de kolonisten gehoor zouden geven aan bevelen uit de
metropool. Door de schijnopstand, die uitmondde in de slavenrevolutie in Saint-
Domingue, werd de metropool zich bewust van de mogelijke consequenties van
het verlies van het koloniale imperium. De assimilatiepolitiek van de metropool
werd hiermee geboren. De Grondwet van 1795 verklaarde de koloniën integraal
onderdeel van Frankrijk. Deze oude koloniën werden stapsgewijs opgenomen in
het constitutionele kader van de metropool. Zo werd in 1848 het Franse
burgerschap met electorale rechten volwaardig uitgebreid naar de koloniën die
waren veroverd gedurende het ancien régime. Ten aanzien van de koloniën die
waren veroverd in de negentiende eeuw gebeurde dit in de jaren 1946-1956. Het
was derhalve pas in 1956 dat de idealen van 1789 ten aanzien van politieke
representatie volwaardig werden gerealiseerd. Iedere Franse burger is immers
thans door middel van algemene directe dan wel indirecte verkiezingen politiek
gerepresenteerd in het vertegenwoordigende wetgevende orgaan van de Repu-
bliek: het Parlement.

Politieke representatie en kiesrecht in de DrOM, COM en Nieuw-Caledonië
Het huidige Franse Parlement telt twee kamers: de direct gekozen Assemblée
nationale en de indirect gekozen Sénat. In beide kamers zijn de burgers van de
huidige overzeese gebieden, dat wil zeggen de DrOM, COM en Nieuw-
Caledonië, vertegenwoordigd. Alle (organieke) wetten die tot stand komen ten
behoeve van de COM of Nieuw-Caledonië worden vervaardigd door medewer-
king van het Franse parlement, alwaar deze Franse burgers zijn vertegenwoor-
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digd. Het Nieuw-Caledonische burgerschap vormt geen obstakel voor het
kunnen uitoefenen van het kiesrecht van Nieuw-Caledoniërs voor de leden
van bijvoorbeeld de direct gekozen Assemblée nationale. De burgers van de
DrOM, COM en Nieuw-Caledonië worden eveneens in de Sénat vertegenwoor-
digd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de gedachte zoals vervat in art. 6
van de rechtsgeldige Déclaration dat burgers door middel van politieke
representatie betrokken moeten zijn bij de totstandkoming van wetten. De casus
van Nieuw-Caledonië illustreert treffend dat de Republiek de uniformiteit van
het Franse burgerschap hoog in het vaandel heeft, hoewel binnen dit uniforme
burgerschapskader wel ruimte bestaat voor een eigen burgerschap in Nieuw-
Caledonië. Het burgerschap van Nieuw-Caledonië maakt derhalve geen inbreuk
op het uniforme karakter van het Franse burgerschap.

Unieburgerschap in de Franse LGO
Het Unieburgerschap werkt in de Franse LGO synchroon aan het Franse
burgerschap. De Unieburgers in de Franse LGO verkrijgen de rechten die
gekoppeld zijn aan het Unieburgerschap. De Franse burger overzee wordt
vertegenwoordigd in het Europees Parlement, dat evenwel op een indirecte
wijze betrokken is bij de totstandkoming van regelgeving ten behoeve van de
LGO, in het bijzonder het LGO-besluiten van de Raad. Daarnaast heeft de
Franse LGO-Unieburger het reis- en vestigingsrecht in gebieden waar het
Unierecht onverkort geldt. De nationaal-Franse equivalenten van deze rechten
heeft dezelfde burger in de Franse rechtsorde ook, maar dan uit hoofde van het
Franse burgerschap. De rechtsbetrekking die de Franse staatsburger heeft met de
rechtsorde van de Republiek is er dan ook in ieder geval niet een die minder
innig is dan de rechtsbetrekking tussen de Franse LGO-Unieburger met de
rechtsorde van de EU. Dat deze stellingname niet opgaat voor de rechtsbetrek-
king tussen de Nederlandse LGO-Unieburger en zijn statutaire rechtsorde, zal
blijken uit het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk VII
Het Nederlanderschap als morganatisch

burgerschap

7.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een rechtsvergelijkende studie verricht naar de
betekenis van het Unieburgerschap op de Franse LGO voor de vormgeving
van het Franse burgerschap. Daar is naar voren gekomen dat het Unieburger-
schap in zijn toepassing in de overzeese gebieden van de Franse Republiek
synchroon is aan het Franse burgerschap. Het Franse burgerschap zorgt, in
overeenstemming met het burgerschapskader dat in Hoofdstuk II is uiteengezet,
voor politieke representatie van iedere Franse burger. Het kiesrecht voor de
direct gekozen Assemblée nationale komt toe aan iedere Franse burger, ongeacht
de vraag of zijn woonplaats in de metropool, in de overzeese gebieden dan wel
buiten het territorium van de Republiek is. Ook in de indirect gekozen Sénat zijn
alle Franse staatsburgers vertegenwoordigd. Voor de overzeese collectivités zijn
immers afzonderlijke kiescolleges in het leven geroepen teneinde vertegen-
woordiging van de Franse burgers van deze gebieden in de Senaat mogelijk te
maken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de idee die in de jaren gedurende
en na de Franse Revolutie in de praktijk werd gebracht en ertoe strekt om de
burger door middel van zijn politieke representant te betrekken bij de regelge-
vingsprocedure. De gelding van het Unieburgerschap in de Franse LGO
illustreert dat de harmonisatie van de Franse LGO in de rechtspraak van het
Hof van Justitie en de LGO-besluiten van de Raad reeds als voltrokken kan
worden beschouwd in het Franse constitutionele kader.

Het onderhavige hoofdstuk staat in het teken van het Nederlanderschap. In het
bijzonder zullen de vragen centraal staan hoe het Nederlanderschap kan worden
geduid vanuit een conceptueel-theoretisch perspectief en wat de betekenis is van
de gelding van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk voor de
duiding van het Nederlanderschap. Anders dan voor het Unieburgerschap en het
Franse burgerschap geldt, valt de vormgeving van het Nederlanderschap, zoals
hierna zal blijken, onder de bevoegdheid van de landen van het Koninkrijk. Uit
dit hoofdstuk blijkt dat het Koninkrijk de entiteit is die het Nederlanderschap
toekent aan de burgers. Het zijn niettemin de afzonderlijke landen van het
Koninkrijk die gaan over de vraag welke rechten en plichten zijn gekoppeld aan



het Nederlanderschap. Dit gegeven veroorzaakt wezenlijke gebreken onder meer
op het gebied van de verwevenheid tussen burgerschap en politieke represen-
tatie. In dit hoofdstuk zal worden beargumenteerd dat de rechtsverhouding die
de Nederlander overzee heeft tot de rechtsorde van de EU inniger is dan de
rechtsverhouding tussen de Nederlander overzee en de statutaire rechtsorde. De
toepassing van het Unieburgerschap op de LGO van het Koninkrijk maakt
inzichtelijk dat de huidige morganatische vormgeving van het staatsburgerschap
binnen het Koninkrijk fundamentele gebreken vertoont. De betekenis van het
bijvoeglijk naamwoord ‘morganatisch’ is in het inleidende hoofdstuk reeds
aangestipt. Dit naamwoord wordt gebruikt om in het burgerschapsdenken het
zogenoemde ‘huwelijk met de linkerhand’ te duiden; in het Frans beter bekend
onder de naam ‘mariage morganatique’. Dit houdt in dat in een huwelijk de
vrouw niet deelt in alle rechten die aan de adellijke stand van de man zijn
verbonden. Zonder het begrip burgerschap meteen gelijk te willen stellen aan dat
van het huwelijk – hoezeer daarvoor ook een en ander te zeggen valt – wordt in
dit proefschrift het bijvoeglijk naamwoord ‘morganatisch’ gehanteerd ter
aanduiding van een burgerschap waarbij burgers uit hoofde van hun burgerschap
niet in gelijke zin aanspraak maken op burgerschapsrechten.

De opzet van het hoofdstuk is als volgt. Vooreerst zal aandacht worden besteed
aan de kolonisatie en dekolonisatie van de overzeese gebieden van het
Koninkrijk. In Hoofdstuk III (‘Ontstaan en strekking van de LGO’) zijn de
twee koloniale golven die Frankrijk heeft gekend ter sprake gekomen. Deze
twee koloniale golven zijn relevant geweest voor het onderscheid dat is gemaakt
in (destijds) het Gemeenschapsrecht ten aanzien van de LGO-UPG. Deze twee
koloniale golven die de Franse staat heeft meegemaakt zijn tevens relevant
geweest voor de Franse overzeese burgerschapsvorming. In dit proefschrift is
nog geen aandacht besteed aan de kolonisatie in de Nederlanden en het huidige
constitutionele raamwerk van het Koninkrijk der Nederlanden. Teneinde de
huidige ontwikkelingen in het Koninkrijksrecht te doorgronden, is het van
belang enkele overeenkomsten en verschillen te bespreken tussen de koloniale
geschiedenis van de twee staten die centraal staan in dit proefschrift: de Franse
Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden. In paragraaf 3 zal vervolgens
worden ingegaan op de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden (hierna: Statuut) en de constitutionele structuur die het Statuut in
het leven roept. In het bijzonder zal daarbij de aandacht worden gevestigd op het
functioneren van het wetgevende orgaan van het Koninkrijk en de totstandko-
ming van rijksregelgeving in het Koninkrijk. Waaruit bestaat het wetgevende
orgaan van het Koninkrijk en welke organen zijn betrokken bij de rijksregel-
gevingsprocedures? Vervolgens zal in paragraaf 4 de nadruk worden gelegd op
het burgerschap van het Koninkrijk: het Nederlanderschap. In deze paragraaf zal
achtereenvolgens de rol van het Frans revolutionaire denken, de koppeling van
het kiesrecht aan het Nederlanderschap en de toekenning van het Nederlander-
schap aan de burger overzee aan de orde worden gesteld. Daarbij zal worden
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benadrukt welke essentiële inconsistenties het morganatische karakter van het
burgerschapsbegrip in het Koninkrijk in zich sluit. Enkele van deze inconsis-
tenties kunnen treffend worden geïllustreerd aan de hand van een analyse van de
toepassing van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk. Dit zal aan
bod komen in paragraaf 5 van dit hoofdstuk. In deze vijfde paragraaf zal onder
meer worden gesproken over de keuze van een LGO-status voor de overzeese
gebieden van het Koninkrijk, de Nederlander overzee als Unieburger en de
werking van Unieburgerschapsrechten in de LGO van het Koninkrijk. Met
betrekking tot de werking van Unieburgerschapsrechten in de LGO van het
Koninkrijk zal de aandacht worden gevestigd op met name het kiesrecht van
Nederlanders overzee voor de leden van het Europees Parlement en het Unie-
rechtelijke reis- en vestigingsrecht van de Nederlander overzee. Daarin zal naar
voren komen dat het burgerschapsbegrip zoals dat in het Koninkrijk is
ingekleurd, afwijkt van essentiële uitgangspunten in het Unieburgerschaps-
begrip en het Franse burgerschapsbegrip. In paragraaf 6 zal in aanvulling op
hetgeen is betoogd gewag worden gemaakt van een mogelijke denkrichting die
ertoe strekt de geconstateerde gebreken in het Koninkrijksrecht ten aanzien van
politieke representatie in het (mede)wetgevende orgaan het hoofd te bieden. In
paragraaf 7 wordt besloten met een beschouwing.

7.2 Kolonisatie, dekolonisatie en de Nederlanden

Anders dan in het Franse koloniale imperium heeft het Nederlandse koloniale
rijk één koloniale golf gekend. Het zijn de veroveringen van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) die opgericht is in 1602 en de West-Indische
Compagnie (WIC) die opgericht is in 1621 die het begin markeren van het
Nederlandse koloniale tijdperk. Deze veroveringen vingen aan in de zeventiende
eeuw. In 1619 is Jayakarta (het huidige Jakarta) veroverd door de VOC en
omgedoopt tot Batavia en in 1634 wordt Curaçao veroverd op de Spanjaarden.1

De overzeese avonturiers hebben verschillende drijfveren gehad, waarbij het
voornaamste motief niet zozeer het verlangen was om vreemde gebieden te

1 De naam ‘Curaçao’ werd tot 1948 gehanteerd voor de eilandengroep bestaande uit: Aruba,
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en tot slot Saba. Nadien maakten de eilanden
deel uit van de Nederlandse Antillen. In 1986 trad Aruba uit de Nederlandse Antillen en
verkreeg de status van land. In 2010 werden de Nederlandse Antillen ontmanteld. Dit heeft tot
gevolg dat het Koninkrijk thans bestaat uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint
Maarten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken deel uit van het land Nederland.

HET NEDERLANDERSCHAP ALS MORGANATISCH BURGERSCHAP

313



veroveren, maar veeleer het drijven van handel.2 Onder meer hierom hadden
deze compagnieën in beginsel een gereserveerde houding ten opzichte van
bijvoorbeeld de vestiging van bestuur en gezag in de overzeese gebieden.3

Hoewel deze gereserveerde houding dominant was in de overzeese politiek,
waren de compagnieën wel nauw betrokken bij de binnenlandse politiek.4 Een
van de redenen hiervoor was de omstandigheid dat de Staten-Generaal van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden toezicht hielden op de naleving
van de verdragen die werden gesloten door de VOC en de WIC met de inheemse
vertegenwoordigers van de overzeese gebieden. Bovendien was de juridische
grondslag voor de WIC en de VOC om de overzeese gebieden te besturen te
vinden in een octrooi van de Staten-Generaal. Tot de Franse Revolutie behielden
de WIC en de VOC het beheer over de overzeese gebieden. Bij het begin van de
Franse Revolutie gingen beide compagnieën echter failliet als gevolg van
wanbeheer en verscheidene commerciële tegenslagen.5 Enkele jaren later,
namelijk in 1791, neemt de Staat het beheer van de overzeese gebieden over.6

Tot de installatie van de Bataafse Republiek in 1795, is het de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden die het beheer heeft over de gebieden overzee.7

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk regelt in art. 129 dat het
uitvoerend bewind alle ‘goederen en bezittingen der republiek, gelyk mede
over haare buitenlandsche etablissementen en colonien derzelver inwendig

2 John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942-
2012, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas Contact 2013, p. 33 e.v. Andere motieven die
worden genoemd door Van Galen zijn onder meer dat het uitvaren naar de Oost en de West
tevens een speurtocht is geweest naar het paradijs op aarde en het verlangen om het christelijke
geloof elders op de wereld te verbreiden. Van Galen vermeldt uitdrukkelijk dat ‘het verlangen
om voor Nederland in den vreemde grondgebied te veroveren’ geen rol speelt bij de Nederlandse
expansie naar verre oorden. Ook Van Aller onderbouwt overtuigend het standpunt dat het
voornaamste motief voor de overzeese avonturen een economisch motief was: H.B. van Aller,
Van kolonie tot koninkrijksdeel. de staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en
Aruba (van 1634 tot 1994), Groningen: Wolters-Noordhoff bv 1994, p. 39 e.v.
3 Van Galen 2013, p. 38. Van Galen vermeldt in dit kader dat dit niet consequent is
doorgevoerd, met als gevolg dat er alsnog een Nederlands koloniaal imperium heeft kunnen
ontstaan.
4 Van Galen 2013, p. 42. Van Galen vervolgt op p. 42-43: “Elke commandant van een
terugkerende compagnievloot moet bij de landsregering in Den Haag verslag uitbrengen. De
compagnieën zijn met een moderne term privaat-publieke ondernemingen. ‘Onthouding’ is
weliswaar hun parool wat betreft het verwerven en uitoefenen van politieke macht, maar
geleidelijke uitbreiding van macht is de praktijk. De bewindsvoerder willen de vestiging van
een bestuursapparaat bekostigen als het niet anders kan (lees: als het ter wille van de
handelsbelangen strikt nodig is) en maar al te vaak lijkt het niet anders te kunnen.”
5 Van Galen 2013, p. 38.
6 Van Galen 2013, p. 38; A. Jonkers, ‘Hoofdtrekken van de ontwikkeling van Suriname en de
Nederlandse Antillen’, De West-Indische Gids, 34e jaargang, 1953.
7 J. Tak, J.D.L. de Vries, C. van Vollenhoven, ‘Geschiedenis van de koloniale wetgeving der
Staten-Generaal van de Republiek der Vereenigde Nederlanden’, Bijdragen tot Taal-, Land en
Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89, 2e afl., 1932, p. 183-249.
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bestuur’ beheert.8 Met betrekking tot de mogelijke werking van de beginselen
waarop de Republiek was gegrondvest, wordt in art. 246 Staatsregeling
opgemerkt dat daarover een wet in het leven zal worden geroepen. Deze wet
is echter nooit in werking getreden.9 Zoals uit het navolgende zal blijken ziet de
daadwerkelijke uitvoering van de opdracht in deze bepaling van de Staats-
regeling een halve eeuw later het licht, namelijk bij de Grondwet van 1848.

Anders dan de Franse houding ten aanzien van de overzeese gebieden, in het
bijzonder de ‘oude koloniën’, veroverd gedurende het ancien régime, was de
Nederlandse koloniale politiek niet gericht op integratie en assimilatie van de
overzeese gebieden in de Nederlanden. Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk
werd de assimilatiepolitiek van Frankrijk vermoedelijk naar aanleiding van de
revolutie in Saint-Domingue in 1791 vast beleid. In de Nederlanden vond in
deze jaren ook een revolutie plaats in de koloniën, namelijk in de zomer van
1795 op Curaçao.10 De directe aanleiding van deze revolutie van augustus 1795
kan niet worden vastgesteld.11 Niettemin kan gesteld worden dat de andere
revoluties, zoals de Franse Revolutie en de revolutie in Saint-Domingue, invloed
hadden op het ontstaan van de revolutie op Curaçao. Een indicatie hiervoor is
dat verschillende Frans-revolutionaire liederen werden gezongen en de Cura-
çaose revolutieleider – Tula – de naam Toussaint aannam, naar de revolutieleider

8 De bepaling vervolgt: “Het [het uitvoerend bewind] draagt zorg dat de jaarlyksche
inkomsten van alle dezelven verzekerd en in de nationaale kas gestort worden. In geen geval
kan het uitvoerend bewind die goederen, bezittingen, etablissementen of colonien afstaan,
vervreemden of bezwaaren.” Zie ook vergelijkbare bepalingen in de Staatsregeling uit 1801,
namelijk art. 47, en de Constitutie voor het Koninkrijk Holland uit 1806, namelijk art. 36.
9 H.G. Hoogers, G. Karapetian, ‘Hoe grondrechten in het Koninkrijk zoek raakten. Een
beschouwing over de binding van Koninkrijksorganen aan grondrechten’, TvCR, januari 2017,
p. 6. De Grondwet van 1814 besteedt evenmin aandacht aan de gelding van grondwettelijke
bepalingen in de overzeese gebieden van het Koninkrijk. Het is pas de Grondwet van 1848
die in art. 118 stelt: “De Grondwet en andere wetten zijn alleen voor het Rijk in Europa
verbindende, tenzij het tegendeel daarin wordt uitgedrukt.” Hierover volgt in het navolgende
meer.
10 Voor 1795 hebben verschillende mineure slavenopstanden plaatsgevonden in Curaçao,
zoals in 1716, 1750 en 1774. Deze opstanden zijn echter hardhandig onderdrukt. Zie G.
Oostindie, ‘Slave resistance, colour lines, and the impact of the French and Haitian revolu-
tions in Curaçao’, in: W. Klooster, G. Oostindie, Curaçao in the Age of Revolutions, 1795-
1800, Brill 2011, p. 2 e.v.
11 Oostindie 2011, p. 8: “Perhaps the fact that a treaty between the Dutch and Spanish had
effectively sealed off the opportunity for slaves to take refuge in the Coro area added to a
general ferment among the island’s slave population. Perhaps the island experienced another
period of drought and food shortage. We simply cannot be sure. Neither do the available
archival sources allow us to establish whether the eventual slave revolt resulted from a
revolutionary conspiracy from the start or developed in a more spontaneous manner.”
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Toussaint Louverture in Saint-Domingue.12 Deze slavenopstand in Curaçao
werd wreed onderdrukt met de dood van een honderdtal slaven tot gevolg.13

Anders dan de ontwikkelingen die in het Franse constitutionele raamwerk
plaatsvonden na de revolutie van Saint-Domingue, brachten de gebeurtenissen
op Curaçao in de Nederlanden geen assimilatie van Curaçao met zich.

Hierop wordt ingegaan in paragraaf 7.2.1. In het navolgende zal aan de hand van
de constitutionele geschiedenis die de Nederlanden hebben gedeeld met de
overzeese gebieden deze stelling worden verdedigd. Daartoe zullen enkele
hoofdmomenten worden behandeld ten aanzien van de positie van de overzeese
gebieden in het constitutionele raamwerk van het Koninkrijk. De bespreking
hiervan dient in ieder geval twee doeleinden. Ten eerste wordt hiermee
geïllustreerd dat anders dan in het Franse koloniale tijdperk, integratie en
assimilatie niet hoog in het vaandel stonden in het Nederlandse koloniale
beleid. Daarnaast dient de bespreking van deze hoofdmomenten ertoe de
ontwikkeling te schetsen die de overzeese gebieden hebben meegemaakt in
het constitutionele kader van het Koninkrijk en de rol die de autonomie van de
overzeese gebieden daarbij heeft gespeeld. Bij de bespreking wordt grotendeels
voorbijgegaan aan de positie van overzeese gebieden die thans ofwel soeverein
zijn onder het volkenrecht ofwel onder het soevereine gezag van een andere
mogendheid vallen.14

7.2.1 De koloniën en bezittingen vanaf 1814: enkele hoofdmomenten

Tijdens de Napoleontische oorlogen waren de overzeese gebieden van de
Nederlanden grotendeels in handen gekomen van Groot-Brittannië. Op 13 au-
gustus 1814, bij het sluiten van het Traktaat van Londen tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en Groot-Brittannië werd overeenkomen tot teruggave van de
voormalige koloniën aan de Nederlanden. Nadien deed zich in staatsrechtelijke

12 Zie over Toussaint Louverture, paragraaf 6.3.2 (‘Slavenopstand en assimilatiepolitiek’) van
dit proefschrift. Over de opstand op Curaçao zie: C. Artwell (red.), Tula: De opstand van
1795 op Curaçao, Amsterdam/Den Haag: NiNsee/Amrit 2009; L. de Hoog, Van rebellie tot
revolutie: Oorzaken en achtergronden van de Curaçaose slavenopstanden in 1750 en 1795,
Curaçao/Leiden: Universiteit van de Nederlandse Antillen/KITLV 1983.
13 Oostindie 2011, p. 10.
14 Hiermee wordt gedoeld op onder andere Ceylon (Sri Lanka), de Coromandelkust (India),
Nederlands-Formosa (Taiwan), Nederlands-Brazilië (Brazilië), Suriname. Aan de onafhan-
kelijkheid van Nederlands-Indië en de Nederlands-Indonesische Unie zal de nodige aandacht
worden besteed om de aanvang van de statutaire verhoudingen te doorgronden en dit
samenwerkingsverband in Franse perspectief te plaatsen. Suriname heeft een vrijwel
parallelle ontwikkeling meegemaakt als de toenmalige Nederlandse Antillen, waardoor dit
gebied niet afzonderlijk zal worden behandeld. De overige genoemde gebieden zijn ofwel in
1816 verloren, ofwel nooit teruggekregen door de Nederlanden.
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kringen de vraag voor op welke wijze deze gebieden moesten worden onder-
verdeeld.15 Zou men de overzeese gebieden onderverdelen in drie verschillende
clusters, zoals Afrika, Azië en Amerika? Of zou er een andere rangschikking
van de overzeese gebieden plaatsvinden?16 Oorspronkelijk werd ervoor gekozen
om een rangschikking naar vijf gebieden te maken: bestaande uit ten eerste
Nederlands-Indië, ten tweede de kust van Guinee, ten derde Suriname, ten
vierde Sint Eustatius met onderhorigheden17 en tot slot Curaçao met onder-
horigheden.18 Deze rangschikking werd echter vrij snel losgelaten door de
grondwetten van 1814 en 1815.19

De Grondwet van 1814 noemt in art. 36 dat de Soevereine Vorst20 het
opperbestuur heeft over de koloniën en bezittingen van de staat. Deze bepaling
zorgde ervoor dat de Soevereine Vorst zijn persoonlijke stempel kon drukken ten
aanzien van het bestuur van de overzeese gebieden.21 Relevant in dit kader is
dat de Grondwet niet uitdrukt op welke gebieden de notie ‘koloniën en
bezittingen’ betrekking heeft.22 Bovendien is de formulering ambigu, waardoor
niet kan worden vastgesteld of deze bezittingen en koloniën daadwerkelijk
onderdeel zijn van het grondgebied dat het Koninkrijk beslaat. In ieder geval
verduidelijkt deze bepaling uit de Grondwet van 1814 dat de Staten-Generaal
van het Koninkrijk in geen enkel opzicht betrokken zijn bij het bestuur van de
bezittingen dan wel de koloniën. De wetgevende macht berust volgens de
Grondwet van 1814 (in de metropool) bij de Koning en de Staten-Generaal.23

15 C. van Vollenhoven, Staatsrecht overzee, Leiden: Amsterdam: H.E. Stenfert Kroese’s
Uitgevers-Maatschappij N.V. 1934, p. 16.
16 Van Vollenhoven 1934a, p. 16.
17 Sint Eustatius met onderhorigheden bestond uit de drie bovenwindse eilanden (Sint
Eustatius, Sint Maarten en Saba).
18 Curaçao met onderhorigheden bestond uit de drie benedenwindse eilanden (Curaçao, Aruba
en Bonaire). Nederlands-Indië, de kust van Guinee, Suriname en Curaçao met onderhorig-
heden krijgen een gouverneur-generaal en Sint Eustatius met onderhorigheden krijgt een
gouverneur. Idem.
19 Van Vollenhoven 1934a, p. 16. Van Vollenhoven stelt dat de omstandigheid dat deze
rangschikking is losgelaten ‘een tastbaar voordeel is’ en ‘een vrijheid, die tusschen 1815 en
1848 alleen maar nuttig heeft gewerkt’. Voor nadere informatie over de ontwikkeling in deze
rangschikking, zie Van Vollenhoven 1934a.
20 De titel van Willem I bleef voorlopig die van ‘Soevereine Vorst’. De Grondwet van 1815
kent hem de titel van Koning toe.
21 “Naar het oordeel van de Regeering was dit voorschrift bestemd om alle bemoeiingen van
de Staten-Generaal met koloniale aangelegenheden af te snijden en het gezag over de
koloniën, het wetgevend zoowel als het uitvoerend, enkel aan den Koning op te dragen”,
aldus Buijs in: J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek (eerste deel), Arnhem: Gouda
Quint 1883, p. 228.
22 Dit is te verklaren vanuit het perspectief dat pas in 1816 helder werd welke gebieden de
Nederlanden terug zouden krijgen.
23 Dit blijkt uit art. 46, 68 en 69 Grondwet van 1814; Elzinga, De Lange, Hoogers 2014,
p. 136.
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Ten aanzien van deze omstandigheden brengt de Grondwet van 1815 geen
verandering. Op aandringen van de Zuidelijke Nederlanden wordt in de
Grondwet van 1815 een tweekamerstelsel ingevoerd. De leden van de Tweede
Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten voor een
periode van drie jaar; de leden van de Eerste Kamer worden door de Koning
voor het leven benoemd. Beide kamers maken deel uit van de wetgevende
macht, conform de Grondwet van 1814.24 Gelijk aan de Grondwet van 1814,
stelt art. 60 Grondwet van 1815 dat de Koning bij uitsluiting het opperbestuur
heeft over de volksplantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddelen.
De inrichting van het bestuur van de overzeese gebieden wordt dan ook geregeld
door middel van regeringsreglementen die bij koninklijk besluit worden
vastgesteld.25 Het is de Grondwet van 1848 die hierin ingrijpende veranderin-
gen brengt.

In het vorige hoofdstuk is stilgestaan bij de Februarirevolutie in Frankrijk
waarmee de Tweede Franse Republiek werd gevestigd. In de Nederlanden werd
in die tijd besloten om het verzet van de Koning en de conservatieven tegen de
liberalisering en parlementarisering van onder meer het constitutionele bestel te
staken. De gebeurtenissen op het Franse vasteland werden namelijk op de voet
gevolgd. De vrees was dat analoog aan de Parijse ontwikkelingen de Koning
zou worden verdreven indien de Koning zich verzette tegen de opkomende
liberaliserende tendens. Een gevolg van deze bewustwording was dat een
omvangrijke herziening van de Grondwet plaatsvindt in 1848. Enkele cruciale
wijzigingen zijn de invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijk-
heid,26 het rechtstreekse kiesrecht voor de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden27 en de invoering van
het recht van de Koning tot Kamerontbinding.28 Ten aanzien van de rechtsver-
houding tussen het moederland en de overzeese gebieden brengt de Grondwet
van 1848 ook de nodige veranderingen met zich, zoals hiervoor opgemerkt. Om
welke veranderingen gaat het?

Hoewel art. 59 Grondwet in 1848 nog steeds stelt dat de Koning het opperbe-
stuur heeft over de koloniën en bezittingen van het Koninkrijk in andere
werelddelen, wordt de exclusieve bestuursbevoegdheid van de Koning ten
aanzien van de koloniën en bezittingen hem in 1848 ontnomen. Om te beginnen
worden op grond van de Grondwet van 1848 de reglementen op het beleid van

24 Zo luidt art. 105 Grondwet van 1815: “De wetgevende macht wordt gezamenlijk door den
Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend.”
25 C. Borman, Het Statuut voor het Koninkrijk (derde druk), Deventer: Kluwer, 2012, p. 1.
26 Art. 53 Grondwet van 1848.
27 Respectievelijk art. 76, art. 123 en art. 139 Grondwet van 1848.
28 Art. 70 Grondwet van 1848.
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de regering in de overzeese gebieden bij wet vastgesteld.29 Daarnaast verplicht
art. 60 Grondwet van 1848 de Koning om jaarlijks aan de Staten-Generaal
verslag uit te brengen van het beheer van de koloniën en bezittingen en de staat
waarin zij zich bevinden.30 Deze ontwikkelingen in 1848 illustreren dat de
Staten-Generaal, waarvan de Tweede Kamer rechtstreeks wordt gekozen,
invloed krijgen op het bestuur van de koloniën en bezittingen. In het vorige
hoofdstuk is naar voren gebracht dat het burgerlijk recht, het strafrecht, de
gehele juridische organisatiestructuur van de Franse metropool op grond van de
in 1854 vastgestelde sénatus-consulte van toepassing was op de Franse koloniën
die veroverd waren in het ancien régime.31 De wetgevende macht van de
metropool was op deze wijze betrokken bij de regelgeving van oude koloniën,
terwijl gedurende de keizerrijken geen koloniale politieke representatie was in
de wetgevende macht van de metropool.32 Kwestieus is waarom in het
Koninkrijk in 1848 de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het bestuur
van de Nederlandse koloniën noodzakelijk wordt bevonden. Met andere
woorden, waarom werd in 1848 het bestuur van de koloniën en bezittingen
onttrokken aan de exclusieve bestuursbevoegdheid van de Koning?

De reglementen werden, zoals hiervoor genoemd, voor 1848 bij koninklijk besluit
vastgesteld. Pas vanaf het jaar 1839, in het bijzonder na de verschijning van
‘Aanteekening’ van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), vangen discussies
aan over de uitsluitende bevoegdheid van de Koning om het opperbestuur in de
overzeese gebieden te hebben.33 In ‘Aanteekening’ werpt Thorbecke de vraag op
waar in de Grondwet tot uitdrukking komt dat de wetgevende macht in de
metropool verschilt, of zou moeten verschillen, van de wetgevende macht in de
overzeese gebieden.34 Buijs verwoordt deze kritiek van Thorbecke treffend als
volgt:

29 Art. 59, tweede zin, Grondwet van 1848. De derde volzin van art. 59 Grondwet van 1848
vervolgt: “Andere onderwerpen deze koloniën en bezittingen betreffende, worden door de wet
geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan.” Hoewel dit gedeelte van de bepaling
de nodige ruimte laat aan de Koning om, wanneer het aankomt op andere onderwerpen,
zonder de medewerking van de Staten-Generaal invloed uit te oefenen in de koloniën en
bezittingen, dienen de ministers uiteraard ook hiervoor verantwoording af te leggen aan de
leden van de Staten-Generaal.
30 Ook hier geldt dat volgens art. 60, tweede zin, de wet de wijze van beheer en
verantwoording van de koloniale geldmiddelen regelt.
31 Zie paragraaf 6.3.2 (‘Slavenopstand en assimilatiepolitiek’).
32 Zoals opgemerkt in paragraaf 6.3.2 (‘Slavenopstand en assimilatiepolitiek’) regelde art. 18
van de sénatus-consulte de betrokkenheid van de keizer in de andere Franse koloniën. Art. 18
luidde: “Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par
décrets de l’Empereur jusqu’à ce qu’il ait été statué égard par un sénatus-consulte.”
33 Buijs 1883, p. 228.
34 J.R. Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet (tweede uitgave, eerste deel), Amsterdam:
Johannes Müller 1841, p. 128 e.v.
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“t Is waar de Koning heeft het opperbestuur, en dat bestuur , maar wat heeft
besturen met wetgeven, den regel toepassen met het geven van den regel te
maken? Wien ook de Grondwet moge uitsluiten, zeker niet de Staten-
Generaal, omdat deze zich in geen geval met het bestuur bezig houden.
Over de wetten voor de koloniën wordt met geen enkel woord gesproken en
die zoo zijnde, moet men wel aannemen dat deze op dezelfde wijze tot stand
komen als die welke op eenig ander deel van het nederlandsche grondgebied
gelden.”35

Het onderscheid dient in deze passage ter rechtvaardiging van de betrokkenheid
van de Staten-Generaal bij de wetgeving in de overzeese gebieden. Buijs
concludeert in lijn met Thorbecke dat indien de Koning wordt verheven tot
wetgever in de koloniën, dit eenvoudigweg in strijd zou zijn met de Grondwet.36

Zoals hiervoor opgemerkt, wordt sinds de Grondwet van 1814 de wetgevende
macht in de metropool uitgeoefend door de Koning en de Staten-Generaal
tezamen. Dientengevolge acht Buijs het conform de Grondwet dat de regle-
menten ten aanzien van deze gebieden na de herziening van de Grondwet in
1848 bij wet worden vastgesteld.37 Overeenkomstig deze uitleg van Buijs vond
dit ook plaats.38

Hoewel de Staten-Generaal sinds 1848 betrokken zijn bij de totstandkoming van
regelgeving die gelding heeft in de overzeese gebieden, worden de ingezetenen
van de koloniën en bezittingen politiek niet gerepresenteerd in de Staten-Generaal

35 Buijs 1883, p. 228.
36 Buijs 1883, p. 228. Een relevante premisse in dit kader is dat de Grondwet van 1848, althans
de onderdelen die verduidelijken dat de wetgevende macht in het land wordt uitgeoefend door de
Koning en de Staten-Generaal, extraterritoriale werking heeft in de overzeese gebieden.
37 Wel blijft de Grondwet tot de grondwetherziening van 1956 de term ‘opperbestuur’
ongelukkigerwijs hanteren. De ratio van deze term, en de opname ervan in de Grondwet
voor de Verenigde Nederlanden in 1814, was om uit te drukken dat de Koning bij uitsluiting
de wetgevende functie vervulde in de overzeese gebieden. Het is op zijn minst eigenaardig dat
deze term tot 1956 alsnog wordt gehanteerd, aangezien vanaf 1848 vast komt te staan dat de
Staten-Generaal medewetgever zijn in de overzeese gebieden.
38 In dit kader is de zogenoemde kwestie Meijer een niet onbekend voorbeeld ten aanzien van
de doorwerking van constitutionele uitgangspunten van de metropool in de overzeese
gebieden. Dit geval deed zich voor in 1866. De heer Meijer was benoemd tot Gouverneur-
Generaal van Nederlands-Indië. Daarvoor was hij afgetreden als Minister van Koloniën. In de
Tweede Kamer werd afkeuring uitgesproken over deze gang van zaken, dat wil zeggen het
aftreden van de heer Meijer als minister en zijn installatie tot het nieuwe ambt als
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Het gevolg van de onenigheid was dat de
Tweede Kamer werd ontbonden en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven. De samen-
stelling van de nieuwe kamer verschilde niet veel van de samenstelling van de oude kamer.
Kwestieus was of de Tweede Kamer haar constitutionele bevoegdheid overschreed door in
1866 haar afkeuring uit te spreken over het aftreden en de benoeming van Meijer. Had de
ministeriële verantwoordelijkheid werking met betrekking tot kwesties in de overzeese
gebieden? De Tweede Kamer beantwoordde deze vraag bevestigend, terwijl de regering
neigde naar een ontkennende beantwoording van de vraag.
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van de Nederlanden.39 Wel wordt in 1848 een Koloniale Raad in het leven
geroepen voor Curaçao.40 Deze Koloniale Raad vormde samen met de Gouver-
neur de lokale regelgevende macht van Curaçao en onderhorigheden. De hoofd-
taak van de Koloniale Raad was de goedkeuring van ontwerpverordeningen, die
door een van zijn leden dan wel de Gouverneur konden worden voorgesteld.41 Het
is van belang op te merken dat de leden van de Koloniale Raad niet door de
ingezetenen van Curaçao en onderhorigen werden gekozen, maar door de Koning
werden benoemd. Het Regeringsreglement van 1866, in werking getreden op
1 januari van dat jaar, stelde dat de leden van de Koloniale Raad door de Koning
werden benoemd.42 Benoembaar voor de Koloniale Raad waren Nederlanders die
minstens zes maanden en vreemdelingen die minstens drie jaren in de kolonie
waren gevestigd.43 De ingezetenen van de kolonie waren derhalve niet politiek
gerepresenteerd in de Koloniale Raad van Curaçao. Daarover wordt door De Gaay
Fortman geschreven:

“De hoofdredenen, die tot de onthouding van actief kiesrecht aan de
ingezetenen der Kolonie hebben geleid, moeten gezocht worden in de
praktische onmogelijkheid zoowel om een behoorlijk corps van belasting-
kiezers als om eene behoorlijke afvaardiging der verschillende eilanden te
verkrijgen. En de toenmalige Gouverneur (J. D. Crol) èn de Koloniale Raad
van 1862 waren het er bovendien over eens, dat de bevolking niet rijp was
voor ‘algemeen kiesrecht’ bij gebreke van ‘volksgeest…, vaderlandsgezind-
heid, kennis der algemeene belangen’ hetgeen in de eerste plaats noodig werd
geacht, ‘opdat a priori, zoo al niet zekerheid, dan toch vermoeden besta, dat
de kiezer in zijne keuze en de gekozene in zijne functien het gemeene best
bovenaan zullen stellen’. En bij de bevolking in het algemeen bestond ook
geen verlangen naar aandeel in het bestuur. Daarop wilde de Regeering
wachten, en op den afloop van de in Suriname te nemen proef.”44

39 Hierover volgt nader in paragraaf 7.4 (‘Het Nederlanderschap: voorlopers, ontstaan,
toepassing overzee en mankementen’) van dit hoofdstuk.
40 Voor Suriname was inmiddels in 1815 een koloniale raad, weliswaar onder een andere
naam, geïnstalleerd. Pas in 1832 kwam een naamswijziging en werd de Koloniale Raad
ingesteld. Van Vollenhoven 1934a, p. 188; B. de Gaay Fortman, ‘Over de bestuursinrichting
van Curaçao’, De West-Indische Gids, 6e jaargang, 1924/25 p. 129.
41 De Gaay Fortman 1924/25, p. 392. De Koloniale Raad had tevens het recht van
amendement. Volgens het regeringsreglement van 1848 had de Koloniale Raad louter een
adviserende taak.
42 Wet van 1 mei 1865, Stb. 55. De leden van de Raad van bestuur werden door de Koning
benoemd als vaste leden van de Koloniale Raad, en de overige leden werden door de Koning
voor vier jaar benoemd. De Gaay Fortman 1924/25, p. 391.
43 Wet van 1 mei 1865, Stb. 55.
44 De Gaay Fortman 1924/25, p. 392. Zie ook: A. Jonkers, ‘Hoofdtrekken van de ontwik-
keling van Suriname en de Nederlandse Antillen’, De West-Indische Gids, 34e jaargang 1954,
p. 132. De Gaay Fortman merkt in dit kader op dat voor een vertegenwoordiging van de
andere eilanden in de Koloniale Raad van Curaçao geen plaats was. De argumenten die hij
noemt om deze stelling te verdedigen zijn dat de kiezers van de andere eilanden de kandidaten
van Curaçao niet kenden en bovendien dat de kandidaten moeilijk voor een zitting konden
overkomen naar Curaçao. De Gaay Fortman 1924/25, p. 398.
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Naast de overtuiging dat de lokale bevolking van de eilanden niet zover was om
gebruik te maken van het kiesrecht, wordt ook de vraag gesteld of de overzeese
bevolking überhaupt algemeen kiesrecht nastreeft.45 De ontwikkeling van het
kiesrecht en de toekenning van het Nederlanderschap aan de ingezetenen van
Curaçao worden uitvoerig aan de orde gesteld in de volgende paragraaf. Op deze
plaats kan alvast de conclusie worden getrokken dat een min of meer gedeelde
opvatting destijds in de Nederlanden was dat de ingezetenen van de eilanden niet
zover waren om het algemene kiesrecht uit te oefenen voor de Koloniale Raad.
Vanuit rechtsvergelijkend Frans perspectief kan worden gewezen op de omstandig-
heid dat in 1791 in Frankrijk inmiddels een compromis was bereikt in de Assemblée
om de zogenoemde gens de couleur het Franse burgerschap toe te kennen indien de
persoon in kwestie zowel een vrije vader als een vrije moeder had, en voldeed aan de
overige criteria voor de toekenning van het Franse burgerschap.46

Ten aanzien van de toepasbaarheid van de Grondwet van 1848 in de overzeese
gebieden van het Koninkrijk, stelt art. 118: “De Grondwet en andere wetten zijn
alleen voor het Rijk in Europa verbindende, tenzij het tegendeel daarin wordt
uitgedrukt.” Aangezien echter geen enkele bepaling van de Grondwet van 1848
uitdrukkelijk melding maakte van een mogelijke toepasbaarheid in de overzeese
gebieden, bleef enigszins in het ongewisse welke bepalingen extraterritoriale
werking hadden in de overzeese gebieden van het Koninkrijk.47 De Grond-
wetsherziening van 1887 beoogde hierin enige helderheid te brengen. In art. 2
werd opgenomen: “De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende,
voor zoover niet het tegendeel daaruit blijkt.” Ook ten aanzien van de gelding
van wetten in de overzeese gebieden van het Koninkrijk volgde art. 122
Grondwet 1887 eenzelfde logica.48 Deze wetten van de metropool waren alleen
verbindend voor de overzeese gebieden voor zover daarin is uitgedrukt dat zij
voor de koloniën en bezittingen verbindend zijn.49

Omvangrijke staatsrechtelijke vernieuwingen in de rechtsverhouding tussen de
metropool en de overzeese gebieden lieten op zich wachten tot 1922.50 Voor het

45 De Gaay Fortman 1924/25, p. 400. “Wordt in Curaçao kiesrecht, met name algemeen
kiesrecht begeerd?”
46 Zie hierover paragraaf 6.3.1 (‘De koloniën en de Franse Revolutie’).
47 Zie nader Hoogers, Karapetian 2017, p. 6.
48 Over de toepasbaarheid van grondwettelijke normen in de koloniën, zie: J. Greup, De
Toepasselijkheid van de grondwet op de Nederlandsche koloniën onderzocht, Leiden 1906;
T. Sybenga, De Grondwet van 1887 toegelicht, ook in verband met de praktijk, (5e
bijgewerkte uitgave), ’s-Gravenhage 1913; G.D. Willinck, De Indiën en de Nieuwe Grondwet.
Proeve tot vaststelling van normale staatsrechtelijke verhoudingen tusschen het moederland
en de koloniën, Zutphen 1910.
49 Hoewel voor wetten een uitdrukkelijke toepasbaarheidsverklaring noodzakelijk was, was
dat voor de Grondwet niet het geval. Een stilzwijgende aanname voor de toepasbaarheid van
de Grondwet in de koloniën en bezittingen volstond. Hoogers & Karapetian 2017, p. 7.
50 F.J.A. Huart, Grondwetsherziening 1917 en 1922, Arnhem: S. Gouda Quint 1925, p. 1-6.
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eerst veranderde de Grondwet de gebruikte terminologie ten aanzien van de
koloniën en bezittingen. Deze worden vanaf 1922 bij naam genoemd.51 Zo
verduidelijkt art. 1 Grondwet van 1922 dat het Koninkrijk der Nederlanden het
gebied omvat van Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao.52 Als
gezegd zijn de Staten-Generaal sinds 1848 betrokken bij de totstandkoming van
de regeringsreglementen in de overzeese gebieden. Een relevante toevoeging in
1922 was dat het vertegenwoordigende lichaam van de overzeese gebieden
betrokken zou zijn bij de totstandkoming van wetgeving betreffende het bestuur
van deze gebieden.53 Hiermee werd ten aanzien van Curaçao gedoeld op de
aldaar gevestigde Koloniale Raad, waarvan de leden (nog steeds) door de
Koning werden benoemd. Ook wordt in de derde volzin van art. 61 Grondwet
van 1922 het zelfbestuur van de overzeese gebieden erkend:

“Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt de regeling
van de inwendige aangelegenheden van Nederlandsch-Indië, Suriname en
Curaçao overgelaten aan aldaar gevestigde organen, op de wijze bij de wet
vast te stellen, tenzij bij de wet de bevoegdheid tot regeling van bepaalde
onderwerpen of voor bepaalde gevallen aan den Koning is voorbehouden.”

Voor Nederlands-Indië duurt het tot 1926 totdat de Wet op de Staatsinrichting
van Nederlandsch-Indië in werking treedt als implementatie van de opdracht van
de Grondwet van 1922.54 Deze wet is in principe geen nieuwe wet, maar een
grondige herziening van het regeringsreglement voor Indië van 1855.55 Voor
Suriname en Curaçao worden de regeringsreglementen van 1865/1866 ook
grondig herzien. Opmerkelijk is echter wel dat de invoering van de Wet op de
Staatsinrichting van Suriname en de Wet op de Staatsinrichting van Curaçao pas

51 B. de Gaay Fortman, ‘Aanvulling van de Encyclopedie van Nederlandsch West-Indië:
Bestuursregeling van Curaçao’, De West-Indische Gids, 24e jaargang, 1942.
52 Op grond van art. 60, eerste volzin, blijft de Koning het opperbestuur voeren over
Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao.
53 Art. 61; de eerste twee volzinnen luiden: “De staatsinrichting van Nederlandsch-Indië,
Suriname en Curaçao wordt door de wet vastgesteld; andere onderwerpen worden door de
wet geregeld, zoodra de behoefte daaraan blijkt te bestaan. Behoudens de bij de wet te
bepalen uitzonderingen wordt, op de wijze bij de wet te regelen, het vertegenwoordigend
lichaam van het betrokken gebied gehoord.”
54 S. de Graaff, Parlementaire geschiedenis van de Wet op de staatsinrichting van Neder-
landsch-Indië 1925 (Indische Staatsregeling), ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1938.
55 Hier wordt niet nader ingegaan op de staatsinrichting van Nederlands-Indië. Zie daarover
meer: J.H.A. Logemann, Staatsrecht van Nederlands-Indië, ’s-Gravenhage: Uitgeverij W. van
Hoeve 1947; J. de Louter, Handboek van het staats- en administratief recht van Nederlandsch
Indië (zesde geheel om- en bijgewerkte uitgave), ’s-Gravenhage 1914. In paragraaf 7.2.2 zal
aandacht worden besteed aan het dekolonisatieproces van Nederlands-Indië en de installatie van
de Nederlands-Indonesische Unie tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in Frankrijk.
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in 1937 in werking treedt.56 Deze laatste wet brengt de nodige veranderingen
met zich voor de staatsinrichting van Curaçao. Zo wordt een vertegenwoordi-
gend orgaan geïnstalleerd, onder de naam Staten.57 De Staten bestaan uit vijftien
leden, waarvan vijf worden benoemd door de Gouverneur en tien rechtstreeks
worden gekozen door de in Curaçao gevestigde Nederlandse ingezetenen.58 De
ingezetenen van Curaçao worden dus pas in 1937 grondwettelijk in staat gesteld
om de eigen (lokale) vertegenwoordigers in Curaçao te kiezen. Dit kiesrecht
voor de Staten is echter niet algemeen, maar komt neer op censuskiesrecht,
aangezien het is gebaseerd op verschillende eisen van welstand.59 De Staten
oefenen samen met de Gouverneur de wetgevende macht uit in Curaçao. 60 De
Gouverneur wordt bij koninklijk besluit benoemd en is enkel verantwoording
verschuldigd aan de Nederlandse regering.61 Tot de Tweede Wereldoorlog blijft
het voorgaande de status quo van het Koninkrijk. Gedurende de oorlog komt
vast te staan dat de constitutionele rechtsverhoudingen tussen de betrokken
gebieden binnen het Koninkrijk toe zijn aan herzieningen. Koningin Wilhelmina
stelt in haar befaamde radiorede op 7 december 1942 dat een rijksconferentie zal
worden gehouden, waar zal worden overlegd voor een nieuw rijksverband
tussen Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao.62 Dit rijksverband komt er:
op 29 december 1954 wordt het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
afgekondigd.

56 Uit de omstandigheid dat de Staatsregeling voor Curaçao en Suriname pas in 1937 worden
ingevoerd en voor Nederlands-Indië in 1926, leidt Borman af dat er meer belangstelling
bestond in de metropool voor de overzeese gebieden in de Oost dan in de West. Borman
2012, p. 2. Ook Oostindie en Klinkers komen tot de conclusie dat de Oost belangrijker was
dan de West: “In every respect the East Indies were more important to the Netherlands than
the West Indies would ever be, not only in the economic sense but also in the geopolitical
sense.” G. Oostindie, I. Klinkers, Decolonising the Caribbean. Dutch Policies in a
Comparative Perspective, Amsterdam: Amsterdam University Press 2003, p. 61; O.E.G.
graaf van Limburg Stirum, ‘De wet op de staatsinrichting van Suriname’, De West-Indische
Gids, 7e jaargang, 1925/26.
57 Wet op de Staatsinrichting van Curaçao, Stb. 1936, no 910.
58 Over de toekenning van het Nederlanderschap in Curaçao zie paragraaf 7.4 (‘Het Neder-
landerschap: voorlopers, ontstaan, toepassing overzee en mankementen’) van dit hoofdstuk.
59 Het is pas in 1948 dat algemeen kiesrecht werd ingevoerd in Curaçao voor zowel mannen
als vrouwen. De wijziging van de Curaçaosche Staatsregeling van 21 mei 1948, Stb. I 195,
leidde namelijk tot de invoering hiervan.
60 Wet op de Staatsinrichting van Curaçao, Stb. 1936, no 910.
61 Ibid.
62 In het bijzonder het volgende deel van de radiorede is relevant voor het Koninkrijk: “Ik stel
mij voor, zonder vooruit te loopen op de adviezen der rijks-conferentie, dat zij zich richten
zullen op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel
zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden in zelf-
standigheid en steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander bij te staan, zullen
behartigen. Ik meen, dat zulk een zelfstandigheid en samenwerking aan het Rijk en zijn
deelen de kracht kunnen geven om hun verantwoordelijkheid naar binnen en naar buiten ten
volle te dragen.” Enkele zinnen uit deze radiorede zijn rechtstreeks overgenomen in de
preambule van het Statuut.
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Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, hebben de Franse overzeese gebieden, in
ieder geval de gebieden die zijn veroverd tijdens de eerste koloniale golf, in een
eerder stadium dan de Nederlandse overzeese gebieden een plek verworven in
het Frans-constitutionele raamwerk. De Grondwet van 1795 reeds stelde immers
dat de Franse koloniën integraal deel uitmaakten van de Republiek.63 Een direct
gevolg hiervan was dat de ingezetenen van de overzeese gebieden die veroverd
waren in het ancien régime in een vroeg stadium het Franse burgerschap konden
verwerven. De daadwerkelijke départementalisation liet echter op zich wachten
tot 1946. In dit jaar werden de oude koloniën DOM en een aantal nieuwe
koloniën TOM. Hoewel het onderscheid tussen deze gebieden groot was,
werden vanaf dit jaartal ook de ingezetenen van de TOM vertegenwoordigd
in het wetgevende orgaan van de Republiek. Het duurde tot 1956 dat de
politieke representatie van TOM-burgers zonder het zogenoemde système du
double collège geschiedde.64

Het voorgaande toont aan dat de positionering van de koloniën in het
constitutioneel raamwerk van de Nederlanden, anders dan in Frankrijk het geval
was, niet was gebaseerd op assimilatie van de overzeese gebieden. Hoewel
assimilatiepolitiek ten aanzien van de overzeese gebieden derhalve niet het
gebruikelijke beleid was in de Nederlanden, is opvallend – zoals uit de volgende
paragraaf zal blijken – dat in beide staten een vergelijkbare oplossing werd
gevonden voor het behoud van de rechtsband met delen die onafhankelijk
zouden worden. Voordat in paragraaf 3 wordt ingegaan op de nieuwe rechtsorde
die in het leven is geroepen door het Statuut voor het Koninkrijk, wordt hierna
aandacht besteed aan het dekolonisatievraagstuk met betrekking tot Indonesië en
de installatie van de Nederlands-Indonesische Unie, teneinde te illustreren dat
een uiteindelijk mislukte oplossing in de Franse staat tevens gedoemd was te
mislukken in de Nederlanden.

7.2.2 Dekolonisatie Nederlands-Indië en de Nederlands-Indonesische Unie

Zoals hiervoor opgemerkt was het belang van de overzeese gebieden in de Oost
groter dan dat in de West. Zo werd de opdracht van de Grondwetsherziening van
1922 om wetten tot stand te brengen over de constitutionele inrichting van de
overzeese gebieden, in de Oost (veel) eerder uitgevoerd en geïmplementeerd dan
voor de koloniën in de West. De Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-
Indië kwam immers in 1926 tot stand, vier jaar na de Grondwetsherziening van
1922, terwijl de wetten op de staatsinrichting van Suriname respectievelijk

63 Zie hierover meer paragraaf 6.3.2 (‘Slavenopstand en assimilatiepolitiek’).
64 Over dit système du double collège zie paragraaf 6.3.3 (‘Het sluitstuk van de idealen van
1789: de Loi Lamine Guèye (1946) en de Loi-cadre Defferre (1956)’).
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Curaçao het licht zagen in 1937. De naoorlogse ontwikkelingen in Indonesië
zorgden ervoor dat het door Koningin Wilhelmina beoogde plan voor een
rijksconferentie werd doorkruist. Mede aangewakkerd door de internationale
tendens naar dekolonisatie en gestimuleerd door de toezeggingen van Japan,
zette Indonesië namelijk het vraagstuk van de soevereiniteitsoverdracht op tafel.
Dit mondde uit in de eenzijdig door Indonesië uitgeroepen onafhankelijkheid in
augustus 1945. Pas in december 1949, bij de soevereiniteitsoverdracht van
Indonesië, werd de onafhankelijkheid van Indonesië onder grote internationale
druk erkend door het Koninkrijk.

De periode tussen 1945 en 1949 wordt gekenmerkt door een politieke en
militaire strijd tussen beide entiteiten. Nog voor de erkenning van Indonesië
door het Koninkrijk in 1949, wordt het Akkoord van Linggadjati ondertekend in
maart 1947 door het Koninkrijk der Nederlanden en de eenzijdig uitgeroepen
Republiek Indonesië.65 Reeds in 1947 was een van de overeengekomen punten
dat het Koninkrijk de onafhankelijkheid van Indonesië zou erkennen. In dit
akkoord was overeenstemming bereikt tussen beide staten dat zij samen deel
zouden uitmaken van de Nederlands-Indonesische Unie – een unie bestaande uit
het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Indonesië, die de
gemeenschappelijke belangen van beide entiteiten zou dienen. Als onderdeel
van het Koninkrijk der Nederlanden werden erkend: Nederland, Suriname, de
Nederlandse Antillen66 en Nederlands Nieuw-Guinea.67 De gebieden waarop
binnen de Nederlands-Indonesische Unie samenwerking zou moeten plaatsvin-
den, waren onder meer defensie, buitenlandse en economische betrekkingen en

65 Willem Schermerhorn vertegenwoordigde de Nederlandse belangen bij de onderhandelin-
gen die hebben geleid tot het Akkoord van Linggadjati. Over zijn ervaringen, zie: C. Smit, W.
Schermerhorn, Het akkoord van Linggadjati: Uit het dagboek van prof. dr. ir. W. Schermer-
horn, voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 14 september 1946 –
18 september 1947, Uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap Utrecht 1970. Zie
ook: Frederik Erens, Adrienne Zuiderweg, Linggadjati, brug naar de toekomst: Soetan
Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië, Amsterdam: KIT Publishers
2009; J.H.A. Logemann, ‘Het nieuwe staatsrecht’, NJB 1950, p. 1-7; Nick Efthymiou,
‘Vooroorlogse lijnen naar het akkoord van Linggadjati’, in: P.L. Nève, E.C. Coppens (red.),
Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, Hilversum: Uitgeverij
Verloren 2007, 9e jaargang, aflevering 2, p. 149-171.
66 Zoals hiervoor opgemerkt werd tot 1948 gebruikt gemaakt van ‘Curaçao’ of ‘Curaçao en
onderhorigen’ om de zes eilanden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en
Saba) te duiden. Nadien werden zij ondergebracht in de Nederlandse Antillen.
67 Met betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea waren onderhandelingen in de gang gezet
over de volkenrechtelijke positie hiervan. Bij de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-
Indië in 1949 bleef Nieuw-Guinea deel uitmaken van het grondgebied van het Koninkrijk der
Nederlanden. Wel was overeengekomen dat binnen een jaar overeenstemming moest worden
bereikt tussen Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden over Nieuw-Guinea. Deze
onderhandelingen verliepen echter moeizaam. In augustus 1962 werd de soevereiniteit over
Nieuw-Guinea overgedragen aan de Verenigde Naties. In mei 1963 werd de soevereiniteit
over Nieuw-Guinea overgedragen aan Indonesië. Zie over de kwestie van Nieuw-Guinea
nader: B.V.A. Röling, Nieuw-Guinea als wereldprobleem, Assen: Van Gorcum 1958.
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financiën.68 Het Hoofd van de Unie werd Koningin Juliana. De samenwerking
tussen de delen van de Nederlands-Indonesische Unie zou plaatsvinden op het
gebied van de executieven, en niet door middel van de parlementen van het
Koninkrijk en de Verenigde Staten van Indonesië. Van deze Nederlands-
Indonesische Unie kwam echter tot ongenoegen van het Koninkrijk weinig
terecht. In 1956 hief de Republiek Indonesië de Nederlands-Indonesische Unie
eenzijdig op.69 In de tussentijd, dat wil zeggen vanaf de oprichting van de Unie
tot 1956, is van de aanvankelijk geplande hechte samenwerking op de
genoemde gebieden niet veel terechtgekomen.

Deze Nederlands-Indonesische Unie is derhalve weinig vruchtbaar geweest.
Opvallend is dat in Frankrijk een vergelijkbare tendens is geweest om samen
met de voormalige koloniën een gemeenschap op te richten. In de Hoofdstukken
III en VI is gesproken over deze Communauté française. De doelen hiervan
komen in hoofdlijnen overeen met het doel dat was geformuleerd voor de
Nederlands-Indonesische Unie. Deze Communauté, die de opvolger was van de
Union française, was eveneens een samenwerkingsverband tussen de voorma-
lige Franse koloniën en de Vijfde Republiek. De samenwerking binnen de
Communauté zou plaatsvinden op gebieden als defensie, buitenlandse betrek-
kingen en financiën. Deze komen overeen met de terreinen waarop de
Nederlands-Indonesische Unie zou samenwerken. De president van de Franse
Republiek zou eveneens de president van de Communauté zijn – evenals
de Koning van de Nederlanden het Hoofd van de Nederlands-Indonesische
Unie zou zijn. Een relevant verschil tussen de Nederlands-Indonesische Unie en
de Communauté was evenwel dat anders dan in de Communauté, de Neder-
lands-Indonesische Unie geen eigen burgerschap in het leven riep.70 De

68 Art. 2 lid 2 Uniestatuut (Stb. 1949, no J 570).
69 H.J. Marius Gerlings stelt dan ook terecht: “Formeel is de Nederlands-Indonesische Unie
tot stand gekomen, maar het als groots bouwwerk geconstrueerde lichaam bleek dood-
geboren.” H.J. Marius Gerlings, ‘Het Koninkrijksstatuut’, Nieuwe West-Indische Gids, 48e

jaargang, no 2/3, 1971, p. 136.
70 Wel werd in het Uniestatuut, in het bijzonder art. 24, een en ander geregeld ten aanzien van
de positie van de staatsburgers van beide staten op het grondgebied van de andere staat. Zo
bepaalde art. 24 lid 1 onder a dat de nationaliteit van staatsburgers van de ene deelgenoot geen
bezwaar zal zijn voor het bekleden van ambten in het rechtsgebied van de andere deelgenoot,
‘behoudens ten aanzien van: 1. Ambten waarvan de bekleder verantwoordelijk is tegenover
een vertegenwoordigend lichaam, behoudens uitzonderingen, die de wet mocht bepalen, 2.
Die politieke gezagdragende, rechterlijke en leidende ambten die door de wet worden
aangewezen […].’ Lid 2 van dezelfde bepaling maakt uit dat in geen geval de staatsburgers
van de ene staat op het rechtsgebied van de andere staat een ongunstiger behandeling zullen
ondervinden dan staatsburgers van een derde staat. Voor de overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië ten aanzien
van het Nederlandse dan wel het Indonesische burgerschap, zie: Overeenkomst betreffende
toescheiding van staatsburgers, opgenomen in de Wet van 21 december 1949, Stb. J 570 voor
de toescheiding van het Nederlanderschap voor Indonesië. D.P. van den Bosch, ‘Toescheiding
van nationaliteit’, Digitale publicatiereeks Recht en Overheid 2012.
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Communauté bracht, evenals de Union française, een eigen burgerschap met
zich.71 Hoewel de Communauté reeds vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw
niet een levendig bestaan leidde, werd deze de iure pas in augustus 1995
opgeheven.72 De pogingen van beide metropolen om met de voormalige
koloniën een samenwerkingsverband aan te gaan waren tevergeefs.

7.3 Naar een nieuwe statutaire rechtsorde

Hiervoor is stilgestaan bij de omstandigheid dat in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog zowel in Frankrijk als het Koninkrijk de wens bestond om met de
oude koloniën een samenwerkingsverband in het leven te roepen. Zo zou de
Nederlands-Indonesische Unie bestaan uit het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen en de Verenigde Staten van Indonesië, met aan het hoofd Koningin
Juliana en bij opvolging haar wettige opvolgers. Dit Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden zou op zijn beurt bestaan uit drie verschillende entiteiten: Neder-
land, Suriname en – zoals na 1948 werd verwezen naar Curaçao en onderhori-
gen – de Nederlandse Antillen. De hoogste constitutionele regeling binnen het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou de Rijksgrondwet zijn. De Rijks-
grondwet zou voorzien in nieuwe organen zoals de rijksregering, het rijkshof en
het rijksparlement. Daarnaast zou deze Rijksgrondwet het mogelijk maken voor
de landen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden om ieder een eigen
grondwet vast te stellen. Het kabinet-Drees I, geïnstalleerd in 1948, plaatste
echter vraagtekens bij deze constitutionele wijzigingen. Was deze beoogde
nieuwe structuur van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden niet te ingrij-
pend? De bevolking van Suriname en de Nederlandse Antillen was immers
nogal gering, aldus het kabinet. Was het bestuursapparaat in de overzeese
gebieden in staat om deze ingrijpende wijzingen te implementeren en daar
vervolgens uitvoering aan te geven?

71 Paragraaf 6.3.3 (‘Het sluitstuk van de idealen van 1789: de Loi Lamine Guèye (1946) en de
Loi-cadre Defferre (1956)’). Zie art. 80 Constitution de 1946 en art. 77, derde volzin,
Constitution de 1956, geraadpleegd via http://mjp.univ-perp.fr/france/co1958-0.htm#XII.
72 Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application
du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de
l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les
dispositions transitoires, J.O.R.F. du 5 août 1995, p. 11744, Chapitre IV (Abrogation des
dispositions relatives à la Communauté et des dispositions transitoires).
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Wegens het beperkte draagvlak werd ervoor gekozen de ontwerp-Rijksgrondwet
niet in te voeren.73 Hiervoor in de plaats kwam een ietwat lichtere variant op de
Rijksgrondwet: het huidige Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Voordat in het navolgende zal worden ingegaan op de totstandkoming van het
Statuut, is het relevant te wijzen op de Interimregelingen voor de Nederlandse
Antillen en Suriname. Aangezien de Rijksgrondwet geen doorgang had gevon-
den, werd namelijk ervoor gekozen om de constitutionele inrichting van
Suriname en de Nederlandse Antillen vast te stellen door middel van een
tussentijdse regeling voor beide overzeese entiteiten – de zogenoemde Interim-
regelingen.74 Deze Interimregelingen waren wetten in formele zin naar Neder-
lands recht. Zij waren, met andere woorden, tot stand gebracht door de
Nederlandse wetgever. In deze regelingen werd voorzien in de autonomie van
de overzeese gebieden. Ook werd aangegeven welke onderwerpen van Konink-
rijkswege zouden worden geregeld, zoals defensie en buitenlandse betrekkin-
gen.75 De ingezetenen van Suriname en de Nederlandse Antillen waren echter
niet vertegenwoordigd in de Nederlandse wetgever.76 Het ontwerp van de
Interimregelingen is wel ter advies toegezonden aan de Staten van Suriname
en de Nederlandse Antillen. Deze parlementen van deze gebiedsdelen hebben

73 In de woorden van Van der Hoeven: “Het bleek immers al spoedig, dat de constructie van
het ‘zware’ Koninkrijk niet houdbaar was. De zwaar bezette rijksorganen zouden onvol-
doende bezigheden hebben en weinig elastisch functioneren. Met name de overzeese rijks-
delen zouden de voor het vervullen van rijksfuncties nodige personen niet kunnen afstaan
zonder zichzelf ernstig te schaden. De rijksorganen zouden bovendien zeer kostbaar zijn,
terwijl stond te vrezen, dat zij geen werkelijk levende instellingen zouden worden en
onhanteerbaar zouden blijven, omdat zij een basis in de reële staatkundige verhoudingen
zouden ontberen.” J. van der Hoeven, ‘Koninkrijksrecht en nederlands constitutioneel recht’,
RM Themis 1959, p. 376.
74 In de memorie van toelichting op de Interimregeling voor Suriname stelt de regering dat voor
de nieuwe grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden – die in 1954 het Statuut werd –
de ontwikkelingen in de Oost van groot belang waren: “En het behoeft nauwelijks betoog, dat
zowel het ontstaan van de Verenigde Staten van Indonesië en de Unie als de inhoud van het
Uniestatuut mede bepalend zijn voor de inhoud van de toekomstige grondwet van het nieuwe
Koninkrijk en voor de mogelijkheid en het tijdstip van invoering daarvan.” Kamerstukken II
1948-1949, 1296, nr. 3, p. 9. Marius Gerlings 1971 stelt op p. 136: “De nieuwe rechtsorde met
De West kwam dus in feite tot stand nadat die met de Oost was mislukt.”
75 De Interimregeling voor de Nederlandse Antillen (Wet van 28 september 1950, Stb. K 419,
PbNA 109). In de memorie van toelichting op de Interimregeling voor Suriname wordt door
de regering gesteld: “De strekking van een overgangsregeling voor Suriname en de
Nederlandse Antillen is, aan de beide gebiedsdelen de autonomie te geven, welke hun in
uitzicht is gesteld, doch welke vóór de tot standkoming van de laatste grondwetsherziening
niet te verwezenlijken was. Opzettelijk is niet vooruitgelopen op de toekomstige Konink-
rijksstructuur, welke gedeeltelijk afhankelijk is van de structuur van de Nederland-Indone-
sische Unie.” Kamerstukken II 1948-1949, 1296, nr. 3, p. 10.
76 Hierop zal worden ingegaan in paragraaf 7.4 (‘Het Nederlanderschap: voorlopers, ontstaan,
toepassing overzee en mankementen’).
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adviezen uitgebracht over het ontwerp van de Interimregelingen.77 Hoewel de
representanten van Suriname en de Nederlandse Antillen de Interimregeling van
advies mochten voorzien, hadden zij niet de bevoegdheid om hier voor dan wel
tegen te stemmen. Uit Hoofdstuk II blijkt dat een van de kernpunten in het
burgerschapsdenken gedurende en na de Franse Revolutie juist de omstandig-
heid is dat de burger politiek wordt gerepresenteerd in het representatieve orgaan
van een bepaalde entiteit, alwaar de representant een stemrecht heeft. In de
werken van Constant, in het bijzonder zijn De la liberté des Anciens comparée à
celle des Modernes¸ wordt treffend het verschil geïllustreerd tussen het antieke
burgerschap en burgerschap na de Franse Revolutie.78 Een fundamentele wen-
ding in deze ontwikkeling is dat de burger niet zozeer direct betrokken is bij het
politieke besluitvormingsproces, maar door middel van zijn representant. De
Interimregelingen zijn zoals hiervoor opgemerkt, vastgesteld door de Neder-
landse wetgever – alwaar de Surinaamse en Nederlands Antilliaanse bevolking
niet was gerepresenteerd. Bij de vaststelling van deze Interimregelingen voor
Suriname en de Nederlandse Antillen is derhalve geen rekening gehouden met
dit gedachtegoed dat tot wasdom kwam gedurende en na de Franse Revolutie.
Dit gedachtegoed heeft wel doorgang gevonden bij de totstandkoming (en de
wijziging) van het Statuut – zoals hierna zal blijken.

Om de nieuwe rechtsorde binnen het Koninkrijk der Nederlanden mogelijk te
maken, is de Grondwet in 1948 herzien. De Grondwet werd in 1948 verrijkt met
een bijzonder veertiende hoofdstuk, getiteld ‘Bijzondere bepalingen nopens de
overgang naar een nieuwe rechtsorde voor de in art. I genoemde grondgebie-
den’.79 Dit hoofdstuk maakte het mogelijk dat een nieuwe rechtsorde werd
geïnstalleerd voor de gebieden die werden opgesomd in art. 1 van de Grondwet,
zijnde Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.80

Deze bepaling vormde de grondslag voor twee verschillende nieuwe rechts-
ordes: de nieuwe rechtsorde in de Nederlands-Indonesische Unie, zoals in het
leven geroepen door het Uniestatuut, en de nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk

77 Zie voor het advies van de Surinaamse Staten: Kamerstukken II 1948-1949, 1296, nr. 5;
voor het advies van de Staten van de Nederlandse Antillen, zie: Kamerstukken II 1949-1950,
1639, nr. 9.
78 Zie paragraaf 2.6.1 (‘De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de
individuele vrijheid’).
79 Voor de wijziging van de Grondwet van 1948 zie Stb. van 8 september 1948, Nos I 410-
413, G.B. 1948, Nos 106-109, PbNA 1948, Nos 89-92.
80 Art. 208 Grondwet kwam na de herziening van 1948 te luiden als volgt: “Voor de in artikel
1 genoemde Grondgebieden zal, op grondslag van de uitkomst van het reeds gepleegde en
nog te plegen gemeen overleg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen, een
nieuwe rechtsorde worden gevestigd, waarbinnen deze gebieden de eigen belangen zelfstan-
dig behartigen en op voet van gelijkwaardigheid zijn verbonden tot verzorging van de
gemeenschappelijke belangen en tot wederkerige bijstand, een en ander onder waarborgen
voor de rechtszekerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk
bestuur.”
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der Nederlanden, zoals in het leven geroepen door het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden. Na de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-
Indië aan de Verenigde Staten van Indonesië in 1949 en de genesis van de
Nederlands-Indonesische Unie kwam de focus te liggen op de nieuwe rechtsorde
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Een relevante karakteristiek van het
veertiende hoofdstuk van de Grondwet was dat art. 211 voorschreef dat deze
nieuwe rechtsorde tot stand zou komen ‘door vrijwillige aanvaarding langs
democratische weg’ in de gebieden die worden genoemd in art. 1 Grondwet. Ten
aanzien van de nieuwe rechtsorde binnen het Koninkrijk der Nederlanden werd
de instemming van de vertegenwoordigende organen van deze gebieden vereist.
Dit houdt in dat, naast de Staten-Generaal, tevens de Staten van Suriname en de
Staten van de Nederlandse Antillen moesten instemmen met de tekst van het
Statuut.81 Het Statuut werd in zowel de Staten van Suriname als de Staten van
de Nederlandse Antillen aanvaard. Een relevante constatering hierbij is dat,
aangezien de vertegenwoordigende lichamen van de overzeese gebiedsdelen van
het Koninkrijk hebben gestemd over de totstandkoming van het Statuut, de
totstandkoming van dit Statuut conform het theoretische kader is zoals beschre-
ven in Hoofdstuk II. De ingezetenen van Suriname en de Nederlandse Antillen,
die in 1954 vielen te kwalificeren als Nederlandse burgers, zijn door middel van
hun politieke representanten in de vertegenwoordigende organen van hun landen
betrokken geweest bij de totstandkoming en aanvaarding van het Statuut. Deze
betrokkenheid van de representanten was niet beperkt tot een adviserende rol,
maar hield een medebeslissende stem in. Dat zorgde ervoor dat het Statuut zelf,
anders dan de hiervoor genoemde Interimregelingen, tegemoetkomt aan de idee
dat Nederlandse staatsburgers de ‘drager’ zijn van deze regeling, aangezien zij
op decisieve wijze hebben bijgedragen aan de aanvaarding van dit Statuut door
middel van hun representant in het vertegenwoordigende orgaan van hun land.
Dit is een mijlpaal in de Nederlandse constitutionele geschiedenis omdat
hiermee voor het eerst wordt gebroken met het eigen ‘ancien régime’. Het is
voor het eerst dat de burgers van de overzeese landen door middel van hun
representant meebeslissen over een constitutionele regeling. Ook bij de wijzi-
ging van het Statuut komt deze gedachtegang terug. Daarvoor is, zoals in
paragraaf 7.3.2 zal blijken, vereist dat de vertegenwoordigende organen van de
landen instemmen met een Statuutsherziening. In het navolgende zullen de
constitutionele verhoudingen ter sprake komen die zijn geïnstalleerd door het
Statuut.

81 Dit werd tevens vermeld in art. 61 Statuut: “Het Statuut treedt in werking op het tijdstip van
de plechtige afkondiging, nadat het bevestigd is door de Koning. Alvorens de bevestiging
geschiedt, behoeft het Statuut aanvaarding voor Nederland op de wijze, in de Grondwet
voorzien, voor Suriname en voor de Nederlandse Antillen door een besluit van het vertegen-
woordigende lichaam. Dit besluit wordt genomen met twee derden uitgebrachte stemmen.”
Marius Gerlings 1971, p. 144 e.v.
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7.3.1 Staatkundige verhoudingen in de nieuwe statutaire rechtsorde: kort
begrip

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat is afgekondigd in
december 1954, is de hoogste constitutionele regeling binnen dit Koninkrijk.
In het huidige art. 1 worden de gebieden genoemd die het Statuut beslaat, zijnde
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.82 Bij het doornemen van het
Statuut is van belang de twee verschillende rechtsordes waar het Statuut van uit
gaat in het achterhoofd te houden. Het Statuut onderscheidt namelijk een
rechtsorde van het Koninkrijk der Nederlanden zelf, en een rechtsorde van de
landen van het Koninkrijk afzonderlijk. Dit Statuut maakt een onderscheid
tussen Koninkrijksaangelegenheden en de eigen aangelegenheden van de landen –
de zogenoemde landsaangelegenheden. De aangelegenheden van het Koninkrijk
worden in samenwerking van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
behartigd.83 De aangelegenheden van de landen worden door de landen
afzonderlijk behartigd.84 Wat zijn de aangelegenheden van het Koninkrijk, of
wat zijn de aangelegenheden van de landen? Het Statuut somt de Koninkrijks-
aangelegenheden op. De meeste aangelegenheden van het Koninkrijk zijn
genoemd in art. 3 Statuut en omvatten:

“a. de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het
Koninkrijk;

b. de buitenlandse betrekkingen;
c. het Nederlanderschap;
d. de regeling van de ridderorden, alsmede van de vlag en het wapen van

het Koninkrijk;
e. de regeling van de nationaliteit van schepen en het stellen van eisen met

betrekking tot de veiligheid en de navigatie van zeeschepen, die de vlag
van het Koninkrijk voeren, met uitzondering van zeilschepen;

f. het toezicht op de algemene regelen betreffende de toelating en uitzetting
van vreemdelingen;

h. de uitlevering.”85

82 Suriname heeft in 1975 het statutaire verband verlaten (Trb. 1975, 132; Rijkswet van
22 november 1975, Stb. 617, PbNA 233). Tot 1986 bestond het Koninkrijk uit twee landen:
Nederland en de Nederlandse Antillen. In 1986 verkreeg Aruba de status van land binnen het
Koninkrijk, met als gevolg dat het Koninkrijk uit drie landen bestond: Nederland, Aruba en
de Nederlandse Antillen (Rijkswet van 22 juli 1985, Stb. 452, PbNA 63). Na de ontmanteling
van de Nederlandse Antillen bestaat het Koninkrijk uit vier landen: Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken deel uit van het
staatsbestel van het land Nederland (Rijkswet van 7 september 2010, Stb. 333, PbNA 72).
83 Art. 6 lid 1 Statuut.
84 Art. 41 lid 1 Statuut.
85 Art. 3 lid 1 Statuut. In paragraaf 7.4 (‘Het Nederlanderschap: voorlopers, ontstaan,
toepassing overzee en mankementen’) wordt uitvoerig ingegaan op het Nederlanderschap
als burgerschap binnen het Koninkrijk.
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Naast deze aangelegenheden van het Koninkrijk stelt art. 43 lid 2 Statuut dat het
waarborgen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechts-
zekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur een aangelegenheid is van het
Koninkrijk. In gemeen overleg kunnen andere onderwerpen tot aangelegenhe-
den van het Koninkrijk worden verklaard.86 Alle andere onderwerpen die door
het Statuut niet worden geclassificeerd als Koninkrijksaangelegenheden vallen
onder de autonome bevoegdheid van de landen. De landen zijn op die gebieden
bevoegd regelgeving uit te vaardigen. Deze autonome bevoegdheid van de
landen wordt door het Statuut ook met zoveel woorden erkend.87

Naast het Statuut omvat de Koninkrijksconstitutie tevens de Grondwet voor het
Koninkrijk. Zo komt in art. 5 Statuut naar voren dat het koningschap met de
troonopvolging, de in het Statuut genoemde organen van het Koninkrijk, de
uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in de aangelegenheden
van het Koninkrijk voor zover het Statuut daarin niet voorziet, worden geregeld in
de Grondwet. Dit heeft tot gevolg dat de Grondwet naast het Statuut ook een bron is
van de Koninkrijksconstitutie. Dientengevolge zijn verschillende grondwettelijke
bepalingen bij rijkswet vastgesteld.88 Het betreffen onder andere de bepalingen in
art. 2 Grondwet (Nederlanderschap en uitlevering), art. 90-96 Grondwet (buiten-
landse betrekkingen) en art. 97-100 (de onafhankelijkheid en verdediging van het
Koninkrijk). De verhouding tussen de grondwettelijke normen die deel uitmaken
van de statutaire rechtsorde en het Statuut wordt beheerst door art. 5 lid 2 Statuut.
Deze bepaling stelt dat de Grondwet de bepalingen van het Statuut in acht neemt.
Uit de Officiële Toelichting op het Statuut blijkt dat de intentie van de Statuutwetge-
ver hiermee was duidelijkheid te brengen in de verhouding tussen het Statuut en de
grondwettelijke bepalingen die deel uitmaken van de statutaire rechtsorde. De
Officiële Toelichting op deze bepaling vermeldt dat, indien de Grondwet op
bepaalde punten afwijkt van het Statuut, de bepalingen in het Statuut prevaleren.89

86 Art. 3 lid 2 Statuut.
87 Art. 41 lid 1 Statuut.
88 Op de rijkswetprocedure wordt ingegaan in paragraaf 7.3.2 (‘De rijksregelgevingsprocedures:
rijkswet, algemene maatregel van rijksbestuur en ministeriële rijksregelingen’). De grondslag
voor dit construct is te vinden in art. 5 Statuut. Op grond van lid 1 van deze bepaling wordt het
koningschap met de troonopvolging, de in het Statuut genoemde organen van het Koninkrijk, de
uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in aangelegenheden van het Koninkrijk,
geregeld in de Grondwet voor zover het Statuut daarin niet voorziet. Krachtens lid 3 van deze
bepaling zijn art. 15-20 Statuut (de rijkswetprocedure) van toepassing op een voorstel tot
wijziging van de Grondwet inzake aangelegenheden van het Koninkrijk, dan wel een ontwerp
van wet dat er grond bestaat een dergelijk voorstel in overweging te nemen.
89 Officiële toelichting, p. 11. Zie ook J. van der Hoeven, ‘De nieuwe rechtsorde en de
Grondwet’, NJB 1955, p. 79: “Het lijkt ons dan ook raadzaam, nu het Statuut onmiskenbaar
prevaleert boven de Grondwet, de bepaling van artikel 5 lid 2 Statuut zodanig te begrijpen, dat
de Grondwet uitgelegd dient te worden overeenkomstig het Statuut en dat bij kennelijke strijd in
elk geval de regeling van het Statuut vóórgaat. Aanpassing der Grondwet kan dan wachten,
totdat ook om andere redenen herziening van dit staatsstuk noodzakelijk wordt geacht.”
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Het gevolg van de constatering dat een grondwettelijke norm in strijd is met een
statutaire norm, is dat de grondwettelijke norm in overeenstemming zal worden
gebracht met de statutaire norm.90 Kortom, ook al maken verschillende grond-
wettelijke bepalingen deel uit van de Koninkrijksconstitutie, bij collisie wijken de
grondwettelijke bepalingen voor de statutaire bepalingen.91

Als gezegd, wordt een relevant onderscheid gemaakt binnen het Koninkrijk tussen
het recht van het Koninkrijk enerzijds en het recht van de Landen afzonderlijk
anderzijds. Binnen het Koninkrijksrecht is het relevant stil te staan bij de vraag
welke organen optreden om bijvoorbeeld uitvoering te geven aan de hierboven
genoemde Koninkrijksaangelegenheden. Hiervoor is ter sprake gebracht dat art. 5
Statuut met betrekking tot een aantal onderwerpen verwijst naar grondwettelijke
bepalingen indien het Statuut daarin niet voorziet. Voordat in de volgende
paragraaf zal worden ingegaan op de rijksregelgevingsprocedure, worden hieron-
der enkele organen besproken die handelen in de statutaire rechtsorde.

De Officiële Toelichting op het Statuut somt enkele organen van het Koninkrijk op.
Bij de toelichting op art. 5 Statuut, dat hiervoor is genoemd, worden onder meer de
Raad van State van het Koninkrijk en de ministers als voorbeelden van organen van
het Koninkrijk genoemd. Verschillende auteurs hebben aandacht besteed aan de
vraag wat deze Koninkrijksorganen zijn.92 De standpunten die in dit debat worden
ingenomen, tonen grote verschillen. Zo wordt de stelling verdedigd dat er überhaupt
geen organen van hetKoninkrijk bestaan.93 Van derHoeven stelt dit in zijn in 1959 in

90 Officiële toelichting, p. 11. Zie ook: W.H. van Helsdingen, Het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden, ’s-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 1957, p. 292-296.
91 Zie ook het pleidooi van H.G. Hoogers die, anders dan Borman 2012, stelt dat er geen
sprake is van een ‘verstrengeling’ tussen het Statuut en de Grondwet, vanwege de
omstandigheid dat de statutaire bepalingen hoger in de normenhiërarchie staan dan de
grondwettelijke bepalingen die bij rijkswet zijn vastgesteld: H.G. Hoogers, De normenhiër-
archie van het Koninkrijk der Nederlanden. Een bijdrage aan het constitutioneel Konink-
rijksrecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2009, p. 17 e.v.
92 Een greep uit de literatuur: J. van der Hoeven, ‘Koninkrijksrecht en Nederlands constitu-
tioneel recht’, RM Themis 1959, p. 375-389; J.H.A. Logemann, ‘De hiërarchie der wettelijke
regelingen in het Statuut’, NJB 1955, p. 433-440; J.H.A. Logemann, ‘Wat moet bij rijkswet
worden geregeld?’, NJB 1956, p.141-149; A.G. Croes, De herdefiniëring van het Koninkrijk,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006; R.R. Santos do Nascimento, Het Koninkrijk
ontsluierd, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2016.
93 Zie hiervoor bijvoorbeeld de voorlichting van de Raad van State over het geven van
aanwijzingen aan de Gouverneurs van de Caribische landen van het Koninkrijk d.d.
17 september 2015, Kamerstukken II 2014-2015, 34 000-IV, nr. 52: “Deze afbakening van
bevoegdheden in het Statuut is voor de Caribische landen van groot belang, vooral omdat het
Statuut geen eigen, van de landen separate, overkoepelende Koninkrijksorganen kent. De
organen van het Koninkrijk zijn in essentie Nederlandse organen die met inachtneming van
bepaalde aanvullende procedurele waarborgen handelen in het kader van een Koninkrijks-
functie.” Zie ook Logemann 1955, p.433-440.
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RM Themis verschenen bijdrage.94 In deze bijdrage verdedigt hij dat de organen die
in het Statuut voorkomen, zoals de ministerraad van het Koninkrijk en de Staten-
Generaal niet bijeenkomen in afzonderlijke ‘Koninkrijksvergaderingen’. In deze
vergaderingen worden volgens de auteur ontwerpen van wet en ontwerpen van
rijkswet behandeld. Dit gebeurt, in de woorden vanVan der Hoeven ‘in één adem’.95

Dit brengt Van der Hoeven tot het standpunt dat de term ‘Koninkrijksorgaan’ wordt
gehanteerd als een functie-aanduiding.96 Hiertegenover staan verschillende auteurs,
onder wie ik, die de mening zijn toegedaan dat Koninkrijksorganen wel degelijk
bestaansrecht hebben. Van der Hoeven lijkt in zijn redenering voorbij te gaan aan de
omstandigheid dat de samenstelling van de Nederlands-constitutionele instellingen
somswijzigt indien zij optreden in de statutaire rechtsorde. DeKoninkrijksregering is
een geschikt voorbeeld. De samenstelling van de Koninkrijksregering verschilt van
die van de Nederlandse regering. De Koninkrijksregering bestaat immers uit de
Koning, de door deKoning benoemdeministers en deGevolmachtigdeMinisters van
de overzeese landen die in de vergaderingen van de Koninkrijksministerraad
stemrecht hebben. De bevoegdheden van de Koninkrijksregering verschillen ook
van die van de Nederlandse regering. Alleen de Koninkrijksregering is bevoegd ten
aanzien van bijvoorbeeld buitenlandse betrekkingen en defensie. De Nederlandse
regering (dat wil zeggen de Koning en de door de Koning benoemde ministers) is
bevoegd ten aanzien van landsaangelegenheden. Om deze reden is door Hoogers en
De Vries terecht gesteld dat een orgaan kan worden aangemerkt als een Konink-
rijksorgaan indien wordt voldaan aan twee voorwaarden: ten eerste dient het
desbetreffende Koninkrijksorgaan bevoegdheden uit te oefenen in de statutaire
rechtsorde en ten tweede dient de samenstelling van het orgaan te verschillen van
zijn equivalent in de landen.97 De auteurs brengen ter onderbouwing van dit
standpunt naar voren: “De fundering voor deze constatering is naar onze mening
gelegen in de grondgedachte van het Statuut, dat de organen van het Koninkrijk
weliswaar gebaseerd zijn op de door de Grondwet of de Staatsregelingen gecon-
stitueerde organen,maar daarmee toch niet identiek zijn.Voor zover in het Statuut een
orgaan optreedt in zijn gewone, grondwettelijke hoedanigheid is er onzes inziens dan
ook geen sprake van een orgaan van het Koninkrijk.”98

94 Van der Hoeven 1959, p. 375-389.
95 Van der Hoeven 1959, p. 381. Van der Hoeven vervolgt op p. 384: “[…] er zijn geen
Koninkrijksinstellingen – afgezien van de Kroon – maar alleen Nederlandse instellingen,
fungerend in en door het Nederlandse constitutionele recht. Het is niet mogelijk door een
enkel Statuut-artikel een stuk recht, dat de uitdrukking vorm van een vitaal stuk Nederlands
staatsleven, een andere status te geven en tot het gemeenschappelijk bezit van Nederland en
de andere rijksdelen te maken.”
96 Van der Hoeven 1959, p. 385.
97 Gerhard Hoogers, Frank de Vries, Hoofdlijnen Arubaans Staatsrecht, Zutphen: Uitgevers-
maatschappij Walburg Pers 2002, p. 42.
98 Indien het volgens Hoogers en De Vries gaat om eenhoofdige organen, zoals de Koning of
de Gevolmachtigde Ministers, dan zijn de bevoegdheden van het desbetreffende orgaan in de
statutaire rechtsorde doorslaggevend. Hoogers, De Vries 2002, p. 42, 219 (voetnoot 13).
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De Officiële Toelichting rept van de complicatie van de samenval van de
organen van het Koninkrijk met de organen van het land Nederland. Zo is
bijvoorbeeld in art. 13 lid 1 Statuut verankerd dat er een Raad van State van het
Koninkrijk is. Lid 2 van dezelfde bepaling maakt het mogelijk dat, indien de
regering van de overzeese landen daartoe de wens kennen, de Koning voor de
overzeese landen een lid kan benoemen in de Raad van State van het
Koninkrijk.99 Voor de daadwerkelijke werkwijze van dit Koninkrijksorgaan
wordt op grond van art. 5 lid 1 Statuut verwezen naar de bepalingen in de
Grondwet aangaande de Raad van State. Een vergelijkbaar geval doet zich voor
bij de Rijksministerraad. Op grond van art. 7 Statuut is de Raad van Ministers
van het koninkrijk samengesteld uit de door de Koning benoemde ministers (de
ministers van het land Nederland) en de door de regering van Aruba, Curaçao
respectievelijke Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde Minister. Dit heeft tot
gevolg dat alle ministers van Nederland twee petten op hebben: zij zijn minister
van het land Nederland én minister van het Koninkrijk.100 De tweepettencon-
structie geldt niet voor de Gevolmachtigde Ministers, aangezien de Gevolmach-
tigde Ministers handelen namens de regeringen van hun landen, die hen
benoemen en ontslaan.101 De Gevolmachtigde Minister is dan ook geen minister
van het Koninkrijk.102 De Koninkrijksministerraad maakt samen met de Koning
deel uit van de Koninkrijksregering.103 De Gevolmachtigde Ministers van

99 Borman 2012, p. 104 stelt in dit kader: “Met de formule ‘Er is een Raad van State van het
Koninkrijk’ wekt art. 13 lid 1 Statuut de indruk dat een speciaal, met de Nederlandse Raad
van State vergelijkbaar orgaan in het leven wordt geroepen. In de volgende leden van het
artikel wordt die indruk niet bevestigd. Zij gaan over de Nederlandse Raad van State die
wordt gehoord over ontwerpen van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en
waarin op verzoek van de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten een lid kan worden
benoemd. Uit die bepalingen valt af te leiden dat het gaat om een bestaand Nederlands orgaan
dat bij behandeling van de Caribische landen regarderende onderwerpen eventueel in
aangepaste samenstelling kan functioneren.”
100 Het feitelijke en praktische verschil is dat de portefeuille van de ene minister meer binnen
het terrein van een Koninkrijksaangelegenheid valt dan van de andere ministers. Desalniet-
temin is de minister van bijvoorbeeld Onderwijs, Sport en Welzijn – hoewel deze onderwer-
pen landsaangelegenheden zijn – tevens Koninkrijksminister. Hoewel de ministers in het
Statuut niet expliciet worden aangemerkt als Koninkrijksorgaan, is dit wel het geval in de
Officiële Toelichting op art. 5 Statuut.
101 Art. 8 Statuut; Borman 2012, p. 91-93.
102 Zie ook Advies W01.16.027/I/Vo/K, Kamerstukken II 2016-2017, 27 570 (R 1672), nr. 20,
paragraaf 5: “De Gevolmachtigde Ministers zijn geen Koninkrijksministers. Zij handelen
namens de regeringen van hun land, die hen benoemen en ontslaan, en zijn daarom niet
individueel verantwoordelijk jegens de Staten-Generaal, zoals door de Koning benoemde
ministers. Evenmin zijn zij individueel verantwoording verschuldigd aan de Staten: alleen de
regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn jegens de eigen Staten politiek
verantwoordelijk voor het optreden van hun Gevolmachtigde Minister in de Rijksminister-
raad.”
103 Art. 2 lid 1 Statuut luidt: “De Koning voert de regering van het koninkrijk en elk der
landen. Hij is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.” De Koning wordt krachtens
art. 2 lid 2 Statuut in de overzeese landen vertegenwoordigd door de Gouverneur.
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Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten maken derhalve deel uit van de
Koninkrijksregering vanwege hun lidmaatschap van de Koninkrijksminister-
raad, alwaar zij tevens stemrecht hebben.104

Het voorgaande illustreert dat er in ieder geval samenval bestaat tussen de
constitutionele actoren binnen het Koninkrijk en het land Nederland. Ook waar
het Statuut enkele organen bestempelt als Koninkrijksorganen geldt dat de
personen die deze posities bezetten in beginsel samenvallen met de personen
die vergelijkbare posities bezetten op het landsniveau van Nederland. Dit construct
komt voor een deel terug bij de wetgever van het Koninkrijk. Zo wordt in art. 4
lid 2 Statuut gewezen op de omstandigheid dat de wetgevende macht in de
aangelegenheden van het Koninkrijk wordt uitgeoefend door de wetgever van het
Koninkrijk. Een antwoord op vraag wie de wetgever van het Koninkrijk is, wordt
echter niet gegeven door het Statuut.105 Dit blijkt impliciet uit de uiteenzetting van
de totstandkoming van regelgeving binnen het Koninkrijk en uit het hiervoor ter
sprake gekomen art. 5 Statuut, dat voor gebreken ten aanzien van de wetgevende
macht van het Koninkrijk verwijst naar de Grondwet.106 Uit art. 81 Grondwet
blijkt dat de wetgevende macht in Nederland wordt uitgeoefend door de regering
en de Staten-Generaal gezamenlijk. Deze bepaling is bij rijkswet vastgesteld,107

met als gevolg dat zij deel uitmaakt van de Koninkrijksconstitutie. Een van de
gevolgen van dit construct is dat de Staten-Generaal – het vertegenwoordigende
orgaan van het land Nederland – deel uitmaken van de wetgevende macht van het
Koninkrijk.108 De wetgever van het Koninkrijk (een Koninkrijksorgaan) bestaat
derhalve uit de regering van het Koninkrijk (tevens Koninkrijksorgaan) en de

104 Hoogers en De Vries stellen dat de Gevolmachtigde Minister dan ook kan worden
aangemerkt als een ‘Koninkrijksorgaan pur sang’ vanwege de omstandigheid dat het bestaan
van dit instituut gekoppeld is aan het bestaan van de statutaire rechtsorde. Hoogers, De Vries
2002, p. 45. Hoewel de Gevolmachtigde Minister een Koninkrijksorgaan is, is de Gevol-
machtigde Minister geen Koninkrijksminister zoals een minister van het land Nederland dat
wel is. Dit heeft te maken met het hiervoor besprokene: de Gevolmachtigde Ministers
handelen namens hun landregering. Daarnaast zijn zij niet verantwoording verschuldigd
jegens de Staten-Generaal.
105 De Officiële Toelichting op art. 4 Statuut vermeldt in dit kader: “De wetgevende macht
wordt in het tweede lid [van art. 4 Statuut] opgedragen aan de wetgever van het Koninkrijk.
Ingevolge artikel 5 wordt, met inachtneming van de bepalingen van het Statuut, door de
Grondwet bepaald wie als wetgever fungeert […].”
106 Art. 4 lid 2 Statuut verwijst in dit kader naar de rijksregelgevingsprocedure neergezet in
art. 15 tot en met 21 Statuut.
107 Kamerstukken II 1977-1978, 15 047 (R 1099), nr. 2-3; Stb. 1983, 70.
108 In het verslag van de Werkgroep Democratisch Deficit Koninkrijk wordt gesteld dat de
formele Koninkrijkswetgever bestaat uit de Raad van Ministers van het Koninkrijk en de
Staten-Generaal gezamenlijk. Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 16; Ook
A-G Croes stelt dat de Staten-Generaal van Nederland samen met de Koninkrijksregering de
wetgever van het Koninkrijk uitmaken. A.G. Croes, ’ Kiesrecht en Koninkrijksparlement’, in:
H.R.B.M. Kummeling, J. Saleh (red.), Nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk, Utrecht:
Universiteit Utrecht 2007, p. 62.
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Staten-Generaal (landsorgaan van Nederland). De Staten-Generaal worden aan-
gemerkt als een landsorgaan vanwege de omstandigheid dat de samenstelling van
de Staten-Generaal niet wijzigt indien dit orgaan optreedt in de statutaire rechts-
orde.109 Weliswaar hebben de Gevolmachtigde Ministers bevoegdheden jegens de
Staten-Generaal en kunnen de overzeese Staten bijzondere gedelegeerden zenden
naar de beraadslagingen in de Staten-Generaal, maar stemgerechtigd zijn zij aldaar
niet.110

Uit de volgende paragraaf zal blijken hoe de rijksregelgevingsprocedure in zijn
werk gaat. De bestudering van de totstandkoming van rijksregelgeving is
noodzakelijk teneinde te kunnen vaststellen dat de Staten-Generaal van het
land Nederland in de rijksregelgevingsprocedures de facto functioneren als het
vertegenwoordigende orgaan binnen het Koninkrijk.111 Hierop wordt dan ook
teruggekomen na de behandeling van de rijksregelgevingsprocedure.

7.3.2 De rijksregelgevingsprocedures: rijkswet, algemene maatregel van
rijksbestuur en ministeriële rijksregelingen

Er zijn verschillende typen normering binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Behalve het Statuut en de rijksnormen in de Grondwet, bestaan er onder meer
rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en ministeriële rijksregelin-

109 Logemann neemt in zijn in 1956 in het NJB verschenen bijdrage ‘Wat moet bij rijkswet
worden geregeld?’ een ander standpunt in met betrekking tot de vraag of de Staten-Generaal
zijn te kwalificeren als een Koninkrijksorgaan. Deze vraag beantwoordt hij bevestigend.
Logemann schrijft: “Bepaald niet delen kan ik de opvatting der regering dat wijzigingen in de
samenstelling van de Staten-Generaal een louter Nederlandse aangelegenheid zijn. Zij
betreffen toch, zoals artikel 5 van het statuut zegt, een orgaan van het koninkrijk. Dit is
niet mijn subjectieve interpretatie, maar de toelichting op artikel 5 […] noemt ‘de wetgever’
uitdrukkelijk als voorbeeld van een koninkrijksorgaan.” Het argument dat de Staten-Generaal
deel uitmaken van de wetgever van het Koninkrijk met als gevolg dat de Staten-Generaal een
koninkrijksorgaan zijn, overtuigt niet. Een landsorgaan blijft een landsorgaan indien de
samenstelling ervan niet verandert als dit orgaan in de statutaire rechtsorde bevoegdheden
uitoefent.
110 Hoogers, De Vries 2002, p. 48. Hiervoor is geconstateerd dat Van der Hoeven de mening is
toegedaan dat er geen Koninkrijsorganen zijn. Over de Staten-Generaal stelt hij: “Uitbreiding
van het ledental, regeling der zittingsduur: het zijn zaken van Nederlands-constitutioneel
recht. Terecht zijn deze onderwerpen bij ontwerp van wet – en niet van rijkswet – aanhangig
gemaakt. En dat niet, omdat, naar de formulering der regering, de West bij deze ontwerpen
‘geen wezenlijk belang’ had. […] Maar omdat de Staten Generaal als constitutionele
instelling tot het Nederlandse constitutionele recht behoren.” Van der Hoeven 1959,
p. 387. Aangezien de samenstelling van de Staten-Generaal niet verandert indien ontwerpen
van rijkswet worden behandeld, zijn de Staten-Generaal een landsorgaan van Nederland.
111 De vraag of er een Koninkrijksparlement bestaat, heeft de nodige pennen in beweging
gebracht. Voor enkele bronnen kan volstaan worden met verwijzing naar Nap 2003, p. 180 en
de aldaar aangehaalde literatuur.
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gen.112 De gehanteerde terminologie komt enigszins overeen met de evenknieën
van deze regelgeving in het land Nederland, zoals wetten, algemene maatregelen
van bestuur en de ministeriële regelingen. Hieronder zal worden stilgestaan bij de
totstandkoming van deze typen regelgeving die in beginsel bindend zijn voor het
gehele Koninkrijk. Welke organen van welke landen dan wel het Koninkrijk zijn
hierbij betrokken? Allereerst zal aandacht worden besteed aan de rijkswet.
Vervolgens volgen de algemene maatregel van rijksbestuur en de ministeriële
rijksregeling.

Zoals hiervoor opgemerkt besteedt art. 4 Statuut aandacht aan de wetgevende macht
in het Koninkrijk.113 Daarbij wordt opgemerkt dat bij voorstellen van rijkswet de
behandeling plaatsvindt met inachtneming van art. 15-21 Statuut. Deze bepalingen
hebben betrekking op de parlementaire fase van de rijkswetprocedure, zoals zal
blijken in deze paragraaf.114 Daarnaast blijkt uit het voorgaande dat het Statuut, in
het bijzonder art. 5, ten aanzien van de wetgevende macht in het Koninkrijk – voor
zover het Statuut daarin niet voorziet – verwijst naar de Grondwet. Dit heeft tot
gevolg dat de voorgeschreven grondwettelijke wetgevingsprocedure voor Neder-
land wordt gevolgd wanneer een voorstel een voorstel van rijkswet betreft.115 De
statutaire bepalingen inzake de rijkswetprocedure brengen enkele aanpassingen in
de wetgevingsprocedure zoals deze geldt voor het land Nederland. Voor een goed
begrip van de rijkswetprocedure is relevant in vogelvlucht de wetgevingsprocedure
in Nederland door te nemen, teneinde de aanpassingen die de statutaire bepalingen
meebrengen aan een analyse te kunnen onderwerpen.

Hoofdstuk 5 Grondwet draagt de titel ‘Wetgeving en bestuur’. De eerste
paragraaf van dit grondwettelijke hoofdstuk besteedt aandacht aan de totstand-
koming van wetten en andere voorschriften. Art. 81 Grondwet verduidelijkt
allereerst dat de wetgevende macht in Nederland bestaat uit de regering en de
Staten-Generaal gezamenlijk. De overige artikelen omvatten onder meer proce-
durele voorschriften voor de totstandkoming van wetgeving. Het recht van
initiatief komt toe aan de regering en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.116

Hoewel aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal het recht van initiatief
toekomt, maakt zij daar verhoudingswijs minder gebruik van.117 De gang van
zaken bij een wetsvoorstel van de regering is als volgt. Het wetsvoorstel met de

112 Voor de hiërarchie tussen deze normen, zie het betoog in Hoogers 2009b. Zie ook: J.H.A.
Logemann, ‘De hiërarchie der wettelijke regelingen in het statuut’, NJB 1955, 20, p. 433-440.
113 Art. 4 lid 2 Statuut.
114 Borman 2012, p. 122.
115 De bepalingen inzake de wetgevingsprocedure in de Grondwet zijn namelijk ook bij
rijkswet vastgesteld, met als gevolg dat deze bepalingen deel uitmaken van de Koninkrijks-
constitutie. Kamerstukken II 1977-1978, 15 047 (R 1099), nr. 2-3.
116 Art. 82 lid 1 Grondwet. De Eerste Kamer der Staten-Generaal ontbeert het recht van initiatief.
117 Elzinga, De Lange, Hoogers 2014, p. 670. Om deze reden wordt geen aandacht besteed
aan wetten die tot stand komen op initiatief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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daarbij behorende memorie van toelichting wordt behandeld in de ministerraad.
Indien de ministerraad akkoord gaat met het wetsvoorstel, dan gaat het naar de
Afdeling advisering van de Raad van State teneinde advies in te winnen.118 Na
de advisering wordt het wetsvoorstel teruggezonden naar de regering voor
eventuele aanpassingen. Dit wetsvoorstel wordt samen met de advisering van de
Raad van State bij koninklijke boodschap ingediend bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.119 Vervolgens beraadslaagt de Tweede Kamer der Staten-
Generaal over het wetsvoorstel, waarbij zij bevoegd is gebruik te maken van
het aan haar toekomend amendementsrecht.120 Nadat eventueel een amende-
ment is aangenomen, stemt de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het
wetsvoorstel. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt dit toegezonden
aan de Eerste Kamer.121 Anders dan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal geen recht van amendement.122 Zij
kan het wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Nadat de Eerste Kamer der
Staten-Generaal het wetsvoorstel aanneemt, dient het wetsvoorstel te worden
bekrachtigd.123 Tot slot regelt de Bekendmakingswet de bekendmaking en
inwerkingtreding van onder meer wetsvoorstellen.

Bovenstaande procedure is dus tevens van toepassing bij de totstandkoming van
rijkswetten. Voorstellen van rijkswet worden, na de behandeling in de Konink-
rijksministerraad, verzonden naar de Raad van State van het Koninkrijk voor
advisering. Na eventuele aanpassing in het voorstel, wordt dit tezamen met de
advisering ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Nadat de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, die eventueel gebruik makend van het
amendementsrecht, dit voorstel heeft aangenomen, wordt het gezonden aan de
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Na aanname in de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, wordt het rijkswetvoorstel bekrachtigd door de Koninkrijksregering.
De desbetreffende rijkswet, of een koninklijk rijksbesluit, regelt de bekendma-
king en inwerkingtreding van de rijkswet.124

118 Art. 73 Grondwet.
119 Art. 83 Grondwet.
120 Art. 84 lid 1 Grondwet. De grenzen van dit amendementsrecht zijn niet gemakkelijk te
omschrijven. Een relevante beperking die wordt gesteld door art. 97 Reglement van Orde van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Lid 1 van deze bepaling stelt dat een amendement
ontoelaatbaar is, ‘indien het een strekking heeft, tegengesteld aan die van het voorstel van
wet, of indien er tussen de materie van het amendement en die van het voorstel geen
rechtstreeks verband bestaat’.
121 Bij een verwerping van het wetsvoorstel, wordt het op grond van art. 108 Reglement van
Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal teruggezonden aan de Koning.
122 Art. 85 Grondwet.
123 Art. 87 lid 1 Grondwet.
124 De Bekendmakingswet is immers geen rijkswet en regelt niet de bekendmaking en inwerking-
treding van rijkswetten.
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Enkele wijzigingen dan wel mogelijkheden die art. 15-21 Statuut bieden zijn de
volgende. Om te beginnen wordt een ontwerp van rijkswet op grond van art. 15
lid 1 Statuut gelijktijdig met de indiening bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal verzonden aan de vertegenwoordigende lichamen van Aruba, Curaçao
en Sint Maarten.125 Het ontwerp van rijkswet wordt ongeacht het onderwerp te
allen tijde toegezonden aan de Staten van alle drie de overzeese landen.126 Op
grond van art. 109 RvO II geschiedt de behandeling van voorstellen van rijkswet
op dezelfde wijze als die van andere voorstellen van wet. Niettemin zijn enkele
bijzondere bepalingen in het RvO II opgenomen ten aanzien van de voorstellen
van rijkswet.127 Allereerst geschiedt de openbare beraadslaging in de Kamer
voor een rijkswetvoorstel langs de schriftelijke weg.128 Ten tweede zijn louter
de voorzitter van de Tweede Kamer en één van haar leden bevoegd verzoeken te
doen ten aanzien van voorstellen tot het bepalen van een termijn waarbinnen de
Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bevoegd zijn over een rijkswetvoor-
stel schriftelijk verslag uit te brengen dan wel voorstellen aan de regering om
zulk een termijn vast te stellen.129 Daarnaast wordt op grond van art. 112 RvO II
het schriftelijk verslag van het vertegenwoordigende lichaam gedrukt en aan de
leden van de Tweede Kamer en aan de regering toegezonden. Tot slot stelt
art. 113 RvO II het volgende. Indien de Gevolmachtigde Minister respectievelijk
de bijzonder gedelegeerde zich tegen het voorstel van rijkswet heeft verklaard en
de Tweede Kamer dit voorstel van rijkswet alsnog aanneemt met een geringere
meerderheid dan drie vijfden van het aantal uitgebrachte stemmen, dan dient de
voorzitter het voorstel eerst te zenden aan de minister-president. Indien de
minister-president de mening is toegedaan dat het rijkswetvoorstel dient te
worden gehandhaafd, dan zendt de voorzitter van de Tweede Kamer het voorstel
aan de Eerste Kamer.130

125 Bij een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal stelt art. 15 lid 2
Statuut: “Bij een voordracht tot een voorstel van rijkswet, uitgaande van de Staten-Generaal,
geschiedt de toezending van het voorstel door de Tweede Kamer terstond nadat het bij de
Kamer aanhangig is gemaakt.” In dit kader is een relevante opmerking dat op grond van lid 3
van dezelfde bepaling de Gevolmachtigde Minister bevoegd is aan de Tweede Kamer voor te
stellen een voordacht tot een voorstel van rijkswet te doen. Dit initiatiefrecht is niet toegekend
aan de bijzondere gedelegeerden, zie daarvoor art. 17 jo. 18 Statuut. Bovend’Eert e.a. 2018,
p. 296; Kamerstukken II 2015-2016, 27 570 (R1672), nr. 18 (motie Bikker); Kamerstukken II
2016-2017, 27 570 (R 1672), nr. 20 (Advies Raad van State van het Koninkrijk).
126 Bovend’Eert e.a., p. 296; Helsdingen 1957, p. 360.
127 Ten aanzien van het RvO I en de behandeling van het voorstel van rijkswet in de Eerste
Kamer, zie Hoofdstuk XII (‘Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk’) van het
RvO I. Ook daar geldt op grond van art. 154 dat de voorstellen van rijkswet worden
behandeld overeenkomstig de behandeling van voorstellen van wet.
128 Art. 110 RvO II.
129 Art. 111 RvO II.
130 Zie hierover in het navolgende nader.
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Het vertegenwoordigende lichaam van het land waar de desbetreffende regeling
gelding zal hebben, is bevoegd voor de openbare beraadslaging in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal het betreffende voorstel te onderzoeken en eventueel
een schriftelijk verslag uit te brengen daaromtrent.131 De geadresseerden van dit
verslag kunnen de Koninkrijksregering en de Staten-Generaal zijn.132 Een
dergelijk schriftelijk verslag wordt beantwoord door de minister, die door
middel van een nota naar aanleiding van het verslag het schriftelijke verslag
nader beschouwt.133 Los van de bevoegdheid van de vertegenwoordigende
lichamen waar de regeling zal gelden om schriftelijk verslag uit te brengen,
hebben de Gevolmachtigde Minister en bijzonder gedelegeerden van de Staten
tevens verschillende andere mogelijkheden in de rijkswetprocedure. Zo hebben
de Gevolmachtigde Ministers de mogelijkheid om de openbare beraadslaging
van het rijkswetvoorstel in de Staten-Generaal bij te wonen, voorlichtingen te
geven en eventueel wijzigingen voor te stellen.134 Ook kunnen de Staten van
Aruba, Curaçao en Sint Maarten bijzondere gedelegeerden afvaardigen naar de
Staten-Generaal. Deze bijzondere gedelegeerden hebben dezelfde bevoegdhe-
den in de Kamers als de Gevolmachtigde Ministers. Zij kunnen de mondelinge
behandeling van een rijkswetvoorstel bijwonen, voorlichtingen aan de Kamers
geven en wijzigingen in het voorstel voorstellen.135 Indien eventuele amende-
menten worden ingediend door de Gevolmachtigde Minister dan wel een
bijzonder gedelegeerde, kunnen aan de stemming daarvan enkel de leden van
de Tweede Kamer deelnemen.136 Uit de bevoegdheid dat amendementen
kunnen worden ingediend door de Gevolmachtigde Ministers dan wel de
bijzondere gedelegeerden, kan worden afgeleid dat zowel de Gevolmachtigde
Ministers als de bijzondere gedelegeerden bevoegd zijn in beide Kamers moties
in te dienen.137

Zoals hiervoor opgemerkt dient de Tweede Kamer het rijkswetvoorstel toe te
zenden aan de minister-president indien, nadat de Gevolmachtigde Minister zich
heeft uitgesproken tegen dit voorstel, het voorstel met een geringere meerder-
heid is aangenomen dan drie vijfden van de uitgebrachte stemmen. Art. 18
Statuut stelt deze materie aan de orde. De behandeling van het rijkswetvoorstel
wordt in een dergelijk geval geschorst, omdat er nader overleg zal plaatsvinden
in de ministerraad van het Koninkrijk. Zoals aangegeven door art. 18 Statuut,
gaat de ministerraad van het Koninkrijk over het rijkswetvoorstel beraadslagen.

131 Art. 16 Statuut.
132 Van Helsdingen 1957, p. 370; Bovend’Eert e.a. 2018, p. 297.
133 Bovend’Eert e.a. 2018 p. 297.
134 Art. 17 lid 1 Statuut.
135 Art. 17 lid 2 Statuut.
136 Bovend’Eert 2018, p. 299. Daar wordt gesteld: “Het komt zelden voor dat Gevolmach-
tigde Ministers amendementen indienen; indiening daarvan door bijzondere gedelegeerden is
minder zeldzaam.”
137 Nap 2003, p. 77.
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Hij kan het rijkswetvoorstel intrekken of handhaven. Indien het rijkswetvoorstel
wordt gehandhaafd, wordt het in de Eerste Kamer behandeld.138 Gedurende de
behandeling in de ministerraad van het Koninkrijk heeft de Tweede Kamer geen
rechtstreekse zeggenschap. Het is de ministerraad van het Koninkrijk die dit
rijkswetvoorstel handhaaft dan wel intrekt.139 De positie van de Staten-Generaal
bij de totstandkoming van rijkswetten is complex. Hoewel de samenstelling van
de Staten-Generaal voor wat betreft de stembevoegdheid niet verandert, oefenen
de leden van de Staten-Generaal dezelfde wetgevende bevoegdheden uit in de
statutaire rechtsorde als in de Nederlandse rechtsorde. Dit leidt ertoe dat de Staten-
Generaal de facto fungeren als het vertegenwoordigende orgaan in de rechtsorde
van het Statuut. Tot zo ver over de totstandkoming van rijkswetten.

Het Statuut maakt het tevens mogelijk dat regels worden gesteld bij algemene
maatregel van rijksbestuur.140 Bij de totstandkoming van deze vorm van normering
wordt eerst overleg gepleegd tussen Koninkrijksministers en de Gevolmachtigde
Minister(s) van het land waarin de algemene maatregel van rijksbestuur zal
gelden.141 De Gevolmachtigde Ministers hebben, zoals hiervoor vermeld, stemrecht
in de ministerraad van het Koninkrijk. De Staten-Generaal zijn in de procedure bij
de totstandkoming van een algemene maatregel van rijksbestuur niet direct
betrokken: in een formele goedkeuring van de Staten-Generaal is immers niet
voorzien. Niettemin kunnen de leden van de Staten-Generaal de ministers van het
Koninkrijk ter verantwoording roepen voor de handelingen in de ministerraad van
het Koninkrijk. Op deze manier kunnen de representanten in de Staten-Generaal de
rijksministers ter verantwoording roepen voor bijvoorbeeld handelingen en toezeg-
gingen in de ministerraad van het Koninkrijk. Hiermee wordt op een indirecte wijze
tegemoet gekomen aan de democratische legitimatie van de algemene maatregel van
rijksbestuur. De leden van de Staten-Generaal – die dus ook bij een algemene
maatregel van rijksbestuur de facto functioneren als het vertegenwoordigende
orgaan van het Koninkrijk – kunnen eventueel het vertrouwen opzeggen in een
minister van het Koninkrijk voor besluiten die genomen zijn in de ministerraad van
het Koninkrijk, zoals een algemene maatregel van rijksbestuur. De verantwoording
voor het handelen van de Gevolmachtigde Minister vindt plaats door de lands-
regering jegens de Staten van het desbetreffende overzeese land.142 De Gevolmach-

138 Bovend’Eert e.a. 2018, p. 300.
139 Bovend’Eert e.a. 2018, p. 300.
140 Art. 14 lid 2 Statuut.
141 Art. 10 Statuut.
142 Zie in dit kader ook de voorlichting van de Raad van State over de positie van de
Gevolmachtigde Minister in de Rijksministerraad. Bij brief van 18 februari 2014 heeft de
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Afdeling advisering van de Raad
van State gevraagd de Kamer van voorlichtingen te dienen over de positie van de Gevolmach-
tigde Ministers in de Rijksministerraad. In deze voorlichting wordt gesteld door de Raad van
State: “De Nederlandse ministers zijn lid van de Nederlandse regering en voor hun handelen
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tigde Minister wordt immers benoemd en ontslagen door de overzeese lands-
regering.143 Omdat de Gevolmachtigde Minister geen politieke verantwoordelijk-
heid draagt, plaatst hij logischerwijs ook geen contraseign bij rijksregelgeving.144

De overzeese landsregeringen zijn verantwoording verschuldigd aan de overzeese
Staten voor het handelen van de Gevolmachtigde Ministers. De Gevolmachtigde
Minister zelf kan derhalve niet ter verantwoording worden geroepen door de
vertegenwoordigende overzeese lichamen.

Aan de totstandkoming van de ministeriële rijksregeling hoeven niet veel
woorden te worden gewijd. Allereerst verdient opmerking dat het Statuut zwijgt
over een regelgevende bevoegdheid van de minister van het Koninkrijk. Het
Statuut kent immers uitdrukkelijk louter regelgeving door middel van rijks-
wetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. Hieruit mag echter niet
worden afgeleid dat de notie van de ministeriële rijksregeling ongebruikelijk
is in de statutaire rechtsorde.145 Zo maakt art. 14 lid 1 Statuut het mogelijk dat
een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur het stellen van nadere
regels overlaat aan andere organen van het Koninkrijk. Een voorbeeld hiervan is
de minister van het Koninkrijk. De ministeriële rijksregeling wordt uitsluitend
ondertekend door de vaststellende minister of staatssecretaris van het Konink-
rijk, die daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen in de Staten-
Generaal.146 Ten aanzien van de betrokkenheid van de overzeese landen bij
de totstandkoming van een ministeriële regeling wordt in onderdeel 217 van het
Draaiboek voor de regelgeving vermeld dat er contact moet worden opgenomen
met de Gevolmachtigde Minister van het overzeese land waar de desbetreffende
ministeriële rijksregeling zal gelden.147 In juridische zin bestaat echter geen

verantwoording verschuldigd aan de Staten-Generaal; hun politieke lot is verbonden met het
Nederlandse kabinet. De Gevolmachtigde Minister is gemachtigde van de landsregering;
[…] zijn lot is dan ook niet verbonden met dat van het Nederlandse kabinet. In de praktijk
worden Gevolmachtigde Ministers meestal benoemd bij de kabinetsformatie in hun land en
plegen zij af te treden bij het aftreden van het kabinet in hun land. […] Uit deze positie van
gemachtigde van de landsregering vloeit voort dat de plicht tot verantwoording voor handelen en
persoon van de Gevolmachtigde Minister uitsluitend ligt bij de landsregering jegens de Staten
van het betreffende land.” Raad van State, 24 april 2014, Advies W01.14.0052/I.
143 Art. 8 lid 1 Statuut.
144 Raad van State, 24 april 2014, Advies W01.14.0052/I.
145 Zie hierover: T. Borman, ‘De ministeriële rijksregeling’, RegelMaat 2010, aflevering 2,
p. 82.
146 T. Borman, ‘De ministeriële rijksregeling’, RegelMaat 2010, aflevering 2, p. 84; M. Nap,
Wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden, Zutphen: Walburg Pers 2003, p. 136-138.
147 Onderdeel 217 van het Draaiboek voor de wetgeving vermeldt: “Sporadisch komt het voor
dat in een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur aan een Nederlandse minister
(in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk) de bevoegdheid wordt toegekend een
regeling vast te stellen die voor het gehele Koninkrijk geldt. Dergelijke ministeriële rijks-
regelingen dienen in beginsel dezelfde procedure te doorlopen als ministeriële regelingen die

HOOFDSTUK VII

344



plicht om overeenstemming te bereiken met de Gevolmachtigde Minister van
het overzeese land.148

Hiervoor is uiteengezet op welke wijze rijkswetten, algemene maatregelen van
rijksbestuur en ministeriële rijksregelingen tot stand komen en welke organen
daarbij betrokken zijn – adviserend dan wel decisief.149 Anders dan bij de
totstandkoming van rijkswetten, waar de overzeese vertegenwoordigende licha-
men een adviserende rol hebben, gaat de rol die de vertegenwoordigende
lichamen van de overzeese landen hebben bij de herziening van het Statuut
verder. In de Officiële Toelichting op art. 55 Statuut, dat de Statuutherziening
betreft, wordt geëxpliciteerd dat de rechtsregeling van het Statuut ‘geen eeuwig
edict’ is.150 De Statuutgever is zich derhalve bij de inwerkingtreding van dit
document bewust van de omstandigheid dat er wijzigingen zullen optreden in de
statutaire rechtsorde. Om deze reden diende er een herzieningsprocedure van het
Statuut te zijn die ‘redelijk’ is. Dit heeft ertoe geleid dat de wijziging van het
Statuut bij rijkswet geschiedt.151 Deze rijkswetprocedure is hiervoor besproken.
Daar is naar voren gekomen dat de Staten-Generaal de facto fungeren als het
vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk. De vertegenwoordigende
lichamen van de overzeese landen kunnen louter adviserend betrokken worden
in de rijkswetprocedure. In dit kader vormt art. 55 lid 2 een belangrijke
aanvulling. Dit lid stelt:

alleen in Nederland van kracht zijn. Enkele bijzonderheden en afwijkingen van de normale
procedure worden hierna genoemd.
Bij de voorbereiding moet contact worden opgenomen met de Gevolmachtigde Ministers van
Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De directie CZW van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties dient hiervan op de hoogte te worden gesteld. De Gevolmach-
tigde Ministers moeten op hun beurt overleg plegen met hun regeringen en de betrokken
ministers in het bijzonder. Indien een ministeriële rijksregeling in de ministerraad wordt
behandeld, dient dit in de rijksministerraad te geschieden voor zover er geen overeenstem-
ming tussen de Nederlandse vakminister en de Gevolmachtigde Minister bestaat. Een
eventueel advies van de Afdeling advisering van de Raad van State moet worden gevraagd
aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk.”
148 De plicht om overeenstemming te bereiken bestaat wel indien de ministeriële rijksregeling
is gebaseerd op een consensusrijkswet. Zie T. Borman, ‘De ministeriële rijksregeling’,
RegelMaat 2010, aflevering 2, p. 85.
149 Een onderwerp dat in dit proefschrift onderbelicht blijft is de beslechting van geschillen
tussen de verschillende delen van het Koninkrijk. Zie over dit problematische dossier H.G.
Hoogers, G. Karapetian, ‘Federal Disputes in the German Reich under the Weimar Constitu-
tion: Lessons in Dispute Settlement for the Kingdom of the Netherlands’, Vienna Journal on
International Constitutional Law, 12-3, 2018.
150 Officiële Toelichting, onder art. 55 Statuut. De Officiële Toelichting vervolgt: “Het is een
vastlegging van de rechtsorde die thans onder de tegenwoordige omstandigheden als juist en
redelijk wordt gezien. De ontwikkeling van de landen zal voortgaan, de weg moet open zijn
om de rechtsorde hieraan aan te passen. Het Statuut moet derhalve kunnen worden gewijzigd
en deze wijziging zal aan niet te bezwarende bepalingen moeten zijn gebonden.”
151 Art. 55 lid 1 Statuut. Op grond van art. 55 Statuut is de wijziging van het Statuut een
Koninkrijksaangelegenheid. Bovend’Eert e.a. 2018, p. 351; Borman 2012, p. 84.
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“Een voorstel tot wijziging, door de Staten-Generaal aangenomen, wordt
door de Koning niet goedgekeurd, alvorens het door Aruba, Curaçao en Sint
Maarten is aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt bij landsverordening.
De landsverordening wordt niet vastgesteld alvorens het door de Staten in
twee lezingen is goedgekeurd. Indien het ontwerp in eerste lezing is
goedgekeurd met twee derden der uitgebrachte stemmen, geschiedt de
vaststelling terstond. De tweede lezing vindt plaats binnen een maand nadat
het ontwerp in eerste lezing is goedgekeurd.”

Indien het Statuut wordt gewijzigd, dan is de aanvaarding door de overzeese
wetgevende instanties bij landsverordening noodzakelijk, zo volgt hieruit.152

Volgens de Officiële Toelichting ligt het in de lijn dat bij wijzigingen in het
Statuut overeenstemming wordt bereikt tussen de landen van het Koninkrijk. Dit
is om ‘overruling’ te voorkomen bij de wijzingen van het Statuut zelf.153 Bij dit
stelsel is ervoor gekozen om de landsverordening in twee lezingen vast te
stellen.154 De Staten van de overzeese landen besluiten bij meerderheid van
stemmen.155 Indien het voorstel in de eerste lezing met twee derden van het
aantal uitgebrachte stemmen is goedgekeurd, dan kan een tweede lezing
achterwege blijven. Wordt in de eerste lezing bij gewone meerderheid het
voorstel tot wijziging van het Statuut aangenomen, dan geschiedt de vaststelling
indien in de tweede lezing ook een meerderheid wordt behaald. Indien het
Statuut een gekwalificeerde meerderheid zou voorschrijven, dan zou een kleine
minderheid een wijziging van het Statuut gemakkelijk kunnen blokkeren.156

152 Anders dan art. 211 Grondwet 1948 wordt niet gesteld dat het vertegenwoordigende
orgaan akkoord dient te gaan met de wijziging (‘langs democratische weg’), maar dat de
overzeese wetgevers akkoord dienen te gaan. Weliswaar maakt het vertegenwoordigend
lichaam (de Staten) naar Arubaans, Curaçaos en Sint Maartens constitutioneel recht deel uit
van de wetgevende instantie. Relevant in ieder geval is dat het Statuut niet voorschrijft – zoals
de Grondwet dat wel deed bij de totstandkoming van het Statuut – dat de vertegenwoordi-
gende organen betrokken dienen te zijn bij de wijziging van het Statuut, maar de wetgevers.
153 In dit kader schrijft Van Helsdingen: “Beide Rijksdelen [Suriname en de Nederlandse
Antillen] kunnen reeds grote invloed doen gelden bij de behandeling van het ontwerp-
Rijkswet in de Staten-Generaal, doch daarbij bestaat altijd de mogelijkheid dat het belang van
het koninkrijk de doorslag geeft.” Om te beginnen kunnen vraagtekens worden geplaatst bij
de opmerking dat de overzeese landen ‘grote invloed’ kunnen uitoefenen bij de behandeling
van ontwerp-rijkswetten in de Staten-Generaal. Zoals hiervoor vermeld, spelen de vertegen-
woordigende lichamen louter een adviserende rol in de rijkswetprocedure. Daarnaast kunnen
weliswaar de Gevolmachtigde Minister en de eventueel bijzonder gedelegeerde deelnemen
aan de beraadslaging in de Staten-Generaal, maar zij hebben geen stemrecht aldaar. De
bijzonder gedelegeerde heeft dit evenmin in de ministerraad van het Koninkrijk. Alleen de
Gevolmachtigde Minister, als vertegenwoordiger van de regering van het overzeese land,
heeft stemrecht in de ministerraad van het Koninkrijk. Van Helsdingen 1957, p. 539.
154 Kamerstukken II 1953-1954, 3517, nr. 2.
155 Zie art. 55 Statuut, art. III.16 Staatsregeling van Aruba, art. 56 Staatsregeling van Curaçao,
en art. 61 Staatsregeling van Sint Maarten.
156 Bovend’Eert e.a. 2018, p. 352.
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Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten
aanzien van de regelgevingsprocedure in de statutaire rechtsorde en de betrok-
kenheid van Nederlandse staatsburgers. Ten eerste is duidelijk dat bij de
totstandkoming van het Statuut tegemoet is gekomen aan het gedachtegoed
zoals ontwikkeld gedurende en na de Franse Revolutie. De burgers worden de
bezitters van het recht zoals vastgesteld in het Statuut, omdat hun representanten
namens de burgers – op grond van een vrij mandaat – dit recht hebben
goedgekeurd. Alle vertegenwoordigende lichamen van de landen van het
Koninkrijk dienden immers het voorstel van het Statuut goed te keuren –
hetgeen heeft plaatsgevonden in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Bij de
wijziging van het Statuut komt deze logica ook terug. Art. 55 Statuut schrijft
immers voor dat een wijziging van het Statuut bij landsverordening van de
Staten van de overzeese landen wordt goedgekeurd. In de Staten-Generaal wordt
eenzelfde meerderheid verwacht als bij een gebruikelijke rijkswetprocedure. Dit
brengt met zich dat zowel bij de inwerkingtreding als de wijziging van het
Statuut alle burgers van het Koninkrijk betrokken zijn door middel van hun
politieke representanten. Deze gedachte is echter niet te vinden bij de totstand-
koming van typen normering die het Statuut impliciet dan wel expliciet
voorschrijft, zoals een rijkswet, algemene maatregel van rijksbestuur of minis-
teriële rijkregeling. Hoewel de Staten-Generaal bij deze vormen van normering
direct dan wel indirect betrokken zijn, hebben de vertegenwoordigende organen
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten geen of in het beste geval louter een
adviserende rol bij de totstandkoming van rijkswetten, algemene maatregelen
van bestuur onderscheidenlijk ministeriële regelingen. De adviserende rol komt
terug bij de totstandkoming van rijksregelgeving. De vertegenwoordigende
organen kunnen immers schriftelijk verslag uitbrengen over een voorstel van
rijkswet. Ten aanzien van algemene maatregelen van rijksbestuur en ministeriële
rijksregelingen kunnen degenen die contrasigneren – de ministers van het
Koninkrijk – alleen ter verantwoording worden geroepen in de Staten-Generaal.
Zoals hiervoor opgemerkt kan de Gevolmachtigde Minister niet worden
aangemerkt als een minister van het Koninkrijk. De Gevolmachtigde Ministers
plaatst dan ook geen contraseign en kan niet ter verantwoording worden
geroepen jegens de overzeese Staten voor zijn handelen in de Koninkrijks-
ministerraad. Naar overzees recht kan de landsregering ter verantwoording
worden geroepen jegens de Staten van het desbetreffende land voor het handelen
van de Gevolmachtigde Minister. Bij ministeriële rijksregelingen bestaat deze
bevoegdheid van de vertegenwoordigende lichamen van de overzeese gebieden
niet, aangezien een minister van het Koninkrijk een ministeriële rijksregeling tot
stand brengt. Daarvoor kan de minister van het Koninkrijk louter in de Staten-
Generaal ter verantwoording worden geroepen. Zoals hiervoor gesteld, vindt
alleen overleg plaats indien een ministeriële rijksregeling tot stand komt tussen
de betrokken minister dan wel staatssecretaris van het Koninkrijk en de
Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De positie
van de Staten-Generaal in dit kader is een interessante. De ministers van het
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Koninkrijk kunnen louter ter verantwoording worden geroepen in dit parlement,
wat de hiervoor geponeerde stelling dat de Staten-Generaal de facto functione-
ren als het vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk versterkt. De iure
vormen de Staten-Generaal echter een orgaan van het land Nederland. Dit
construct brengt dan ook met zich dat Nederlanders van de overzeese landen in
beginsel politiek niet mogen worden gerepresenteerd in dit landsorgaan van
Nederland, wanneer dit orgaan optreedt als het vertegenwoordigende orgaan van
het land Nederland. Het staatsburgerschap van het Koninkrijk, het Nederlander-
schap dat zoals hiervoor blijkt een Koninkrijksaangelegenheid is, maakt dit
mogelijk met evenwel alle gebrekkige gevolgen van dien. Deze problematiek
doet zich niet voor in Frankrijk, vanwege de omstandigheid dat overzeese
Franse burgers politiek vertegenwoordigd worden in zowel de Assemblée
nationale als de Sénat. Noch doet deze situatie zich voor in de Europese
Unie. Daar worden de burgers van de LGO als Unieburger gerepresenteerd in
het Europees Parlement terwijl het Europees Parlement door het Hof van Justitie
niet wordt gekwalificeerd als een wetgevende instantie in de LGO.157

Dit democratisch deficit in het Koninkrijk der Nederlanden is reeds door
verschillende auteurs geconstateerd.158 In dit proefschrift wordt onder meer de
stelling verdedigd dat de morganatische invulling van het staatsburgerschap de
oorzaak is van dit deficit. In de volgende paragraaf zal dan ook worden
stilgestaan bij het Nederlanderschap en de wijze waarop dit burgerschap in de
rechtsorde van het Koninkrijk en de landen wordt vormgegeven. De ontwikke-
lingsgeschiedenis van het Nederlanderschap in rechtsvergelijkend Frans per-
spectief illustreert dat in de Nederlanden het burgerschapsdenken een lastig
anker is, omdat het begrip anders dan in de EU en de Franse Republiek geen
eenheid veronderstelt wanneer het aankomt op politieke representatie van de
staatsburger bij de totstandkoming van regelgeving. Vervolgens zal in paragraaf
7.5 de werking van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk ter
sprake worden gebracht met het oog op de duiding van het Nederlanderschap en
in paragraaf 7.6 zal worden gerept over een mogelijke optie ten aanzien van de
invulling van het Nederlanderschap.

7.4 Het Nederlanderschap: voorlopers, ontstaan, toepassing overzee
en mankementen

In Hoofdstuk II is stilgestaan bij de gevolgen die het christendom en het
feodalisme hebben gehad op het (aardse) burgerschapsdenken. Het burger-

157 Zie hierover Hoofdstuk V van dit proefschrift.
158 Zie paragraaf 7.6 (‘Koninkrijksburgerschap als uitgangspunt: een optie’) van dit hoofd-
stuk.
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schapsbegrip trad op de achtergrond en maakte plaats voor het christelijk
burgerschap en de verhouding tussen leenman en leenheer zoals gebruikelijk
in een feodaal stelsel. In het vorige hoofdstuk is het (ontstaan van het) Franse
burgerschap besproken Daarbij is aandacht besteed aan de rol die de koning
heeft gespeeld bij het herdefiniëren van de aubain in relatie tot de koning, met
als gevolg dat er een definitie kwam van de aubain en de Franse burger in het
gehele Franse koninkrijk. Opvallend is dat in het Franse erfrecht, waar het
Franse burgerschapsbegrip zijn oorsprong lijkt te vinden, er verschillende
beloningsaspecten zijn te bespeuren met betrekking tot het Franse burgerschap.
Zo kon immers alleen de Franse burger rechtens erven. In geval de overledene
louter niet-Franse burgers als nabestaanden naliet, kwam de erfenis in de handen
van de koning. Pas na de Franse Revolutie werd een poging gedaan om een
uniform Frans burgerschap in te richten en nader in te vullen, zoals blijkt uit
Hoofdstuk VI. Deze lijn kan in beginsel ook worden ontwaard in de Nederlanden.
Gedurende de jaren van het ancien régime was het de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden die volkenrechtelijk optrad. Deze Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden had geen eigen burgerschap.159 De ingezetenen van deze
Republiek waren burgers van de verschillende steden die de Republiek rijk was.
Een uniform burgerschap van de Republiek was er, met andere woorden, niet. Pas
na de Bataafse revolutie in 1795 werden stappen ondernomen richting het opzetten
van een uniform Bataafs burgerschap. Voordat in paragraaf 7.4.2 wordt ingegaan
op de eerste stappen richting een uniform burgerschap in de Nederlanden,
namelijk in de Bataafse Republiek, wordt hieronder kort ingegaan op de praktijk
van het stadsburgerschap in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

7.4.1 Stadsburgerschap in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Zoals hiervoor besproken, had de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
geen eigen burgerschap.160 Dit had mede een constitutionele oorzaak. De
constitutionele structuur van de Republiek was immers zo ingericht dat de

159 G.R. de Groot, ‘De geschiedenis van het Nederlandse nationaliteitsrecht in de negentiende
eeuw’, in: A.M.J.A. Berkvens & T.J. van Rensch (red.), Wordt voor recht gehalden. Opstellen
ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis, Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht 2005, p. 377; Mart Rutjes, ‘Useful
citizens: Citizenship and democracy in the Batavian Republic, 1795-1801’, in: Joris Oddens,
Mart Rutjes, Erik Jacobs (red.), The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806,
Amsterdam University Press 2005.
160 De Groot 2005, p. 377. Hierin schrijft De Groot: “Het is een feit van algemene bekendheid
dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geen centralistische staat was, maar
eerder een soort statenbond en geen Republikeinse ‘nationaliteit’ kende. Binnen de Republiek
kon men burger van een stad zijn of tot een bepaalde heerlijkheid behoren.” Zie in dit kader
ook: M. Prak, Citizens without Nations. Urban Citizenship in Europe and the World, c.1000-
1789, Cambridge: Cambridge University Press 2018, hoofdstuk 7.
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gewesten soeverein waren en niet de Republiek.161 De aangelegenheden van de
Republiek waren beperkt tot uitwendige aangelegenheden, zoals de buitenlandse
betrekkingen, marine, landmacht en het toezicht op de hiervoor aangehaalde
VOC en de WIC. Andere aangelegenheden vielen onder de autonome interne
bevoegdheden van de gewesten zelf. De ingezetenen van de Republiek hadden
geen rechtsverhouding tot de Republiek, noch tot de gewesten, maar waren
verbonden aan de stad waarvan zij ingezetene waren.162 In plaats van burgers
van de Republiek of van de gewesten van de Republiek waren er burgers van
bijvoorbeeld Den Bosch, Amsterdam, Nijmegen en Deventer.163 De verkrijging
van het burgerschap van deze steden verschilde per stad.164 De steden waren
namelijk bevoegd regels uit te vaardingen ten aanzien van de toekenning en het
verlies van het eigen stadsburgerschap. Men werd burger van, bijvoorbeeld,
Den Bosch indien men geboren of gedoopt was in Den Bosch.165 In Amsterdam
en Deventer verschilde de verkrijging van het burgerschap: daar kon men
aanspraak maken op het burgerschap indien men deel uitmaakte van de
burgerij.166 Bij de aanvaarding van het burgerschap dienden de nieuwe burgers
te beloven loyaal te zijn aan de Staten-Generaal, de stadhouder, de stad en de
medeburgers.167

De vraag dient zich aan wat de privileges en de verplichtingen zijn die deze
vormen van stadsburgerschap met zich brachten in de verschillende steden van
de Republiek. De rechten en plichten die gekoppeld waren aan het stadsburger-
schap, hingen af van de stad die het burgerschap toekende. In ieder geval valt op
dat, ongeacht de stad, de rechtsverhouding tussen de burger en de desbetreffende
stad wederkerig was vormgegeven. Dat wil zeggen dat beide actoren over en
weer rechten en plichten hadden. Het recht van de ene actor omvatte de plicht

161 S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de republiek (10e druk), 1985;
Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall, 1477-1806, 1995.
162 Rutjes schrijft: “From the Middle Ages up to the nineteenth century, the burger in the Low
Countries was primarily defined as the privileged inhabitant of a city.” Rutjes 2015, p. 74.
163 Maarten Prak, ‘Burghers into Citizens: Urban and National Citizenship in the Netherlands
during the Revolutionary Era (c. 1800)’, Theory and Society, Vol. 26, no 4, Special Issue on
Recasting Citizenship 1997, p. 404-405. Op p. 403 schrijft Prak: “Under the Old Regime no
such thing as Dutch citizenship existed. The state, i.e., The Dutch republic […] composed of
seven sovereign provinces. These provinces did not have citizens either, at least in the formal
sense. Citizenship in the Dutch Republic was a local, more specifically an urban phenome-
non. There was nothing unusual in this: urban citizenship was the norm throughout early
modern Europe.”
164 H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt, De Wet tot uitvoering van art. 7 der Grondwet, in hare
betrekking tot het Burgerlijk regt en het Staatsregt, Leyden: Hazenberg 1851, p. 25 e.v., over
naturalisatiepraktijken in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
165 Prak 1997, p. 404. Prak schrijft dat de burgers van Den Bosch het burgerschap na de
verkrijging (dat wil zeggen geboorte of doop in Den Bosch) niet meer konden verliezen.
166 Prak 1997, p. 405. Daarnaast kon het burgerschap in bijvoorbeeld Amsterdam worden
gekocht voor 50 gulden.
167 Prak 1997, p. 405.
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van de andere actor. Een belangrijk recht dat het stadsburgerschap van
bijvoorbeeld Den Bosch met zich bracht voor de burger was dat het stads-
burgerschap toegang verschafte tot lidmaatschap bij een gilde.168 Daarnaast kon
enkel een burger van Den Bosch een publieke functie in de stad uitoefenen en
tot slot kon de burger alleen worden berecht door een lokale rechtbank.169 Voor
wat betreft de verplichtingen van de burger van Den Bosch jegens de stad
werden onder andere het betalen van belasting genoemd en plichten in het kader
van milities.170

Het voorgaande illustreert dat het stadsburgerschap in de Republiek wordt
gekenmerkt door een wederkerige rechtsverhouding tussen de burger en de stad.
Daarnaast valt ook in dit stadsburgerschap een beloningsaspect te ontwaren. Het
stadsburgerschap bracht immers verschillende privileges en rechten met zich,
die niet-burgers ontbeerden. Ook dit type burgerschap, het stadsburgerschap,
sluit derhalve niet-burgers uit en voorziet in privileges en rechten voor de
burgers.

In hoofdlijnen toont deze vorm van burgerschap overeenkomsten met het
burgerschap in de klassieke oudheid, zoals in Athene en Sparta. Daar is in
paragraaf 2.2 van Hoofdstuk II (‘De geboorte van burgerschap in de Griekse
poleis’) aandacht aan besteed. Zo verschilde de toekenning en het verlies van het
burgerschap in de verschillende Griekse poleis. Het burgerschapsbegrip aldaar
kan – het ene burgerschap meer dan het andere – ook worden omschreven als
wederkerig. De burger had verschillende privileges en rechten ten opzichte van
de niet-burger in de stad waarvan hij ingezetene was. Niettemin stonden
tegenover de privileges en de rechten ook verscheidene verplichtingen. Zo
ook in de Republiek, waarvan zoals hiervoor omschreven de verschillende
steden een eigen stadsburgerschap hadden.

Dit lokale stadsburgerschap kwam in de tweede helft van de achttiende eeuw in
het geding. Gaandeweg werd in de tweede helft van de achttiende eeuw de
nadruk gelegd op de burgers van de gehele Republiek, in plaats van de burgers
van de verschillende steden afzonderlijk. Een voorbeeld hiervan vormt het
befaamde pamflet ‘Aan het volk van Nederland’ uit 1781. Dit anoniem171

geschreven pamflet werd in de nacht van 25 op 26 september verspreid in de
grote steden van de Republiek, en was gericht tegen het bewind van stadhouder
Willem V en de verdere opeenhoping van de macht over de Republiek in de
handen van de Oranjes. In het pamflet wordt meerdere malen een beroep gedaan

168 Prak 1997, p. 405.
169 Prak 1997, p. 406.
170 Prak 1997, p. 406.
171 Pas in 1891 constateerden historici dat het pamflet was geschreven door de patriot Joan
Derk van der Capellen tot den Pol. R. Aerts, H. de Liagre Böhl, P. de Rooy, Henk te Velde,
Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van nederland 1780-1990, Nijmegen/
Amsterdam: Sun 1999, p. 28.
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op de (mede)burgers van de Republiek – hoewel de Republiek zelf zoals
hiervoor blijkt geen eigen burgerschap tot haar beschikking had.172 De eerste
stappen naar een staatsburgerschap deden zich voor bij de installatie van de
Bataafse Republiek in 1795. Verschillende Bataven pleitten naar Frans voor-
beeld voor een uniform burgerschap voor de gehele Bataafse Republiek.173

Deze gedachte kreeg zijn weerslag in de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk
van 1798. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 7.4.2.

7.4.2 Van stadsburgerschap naar Bataafs burgerschap

Hoewel gaandeweg de nadruk werd gelegd op de burgers van de gewesten, bleef
een daadwerkelijk burgerschap van de Republiek uit. Dit veranderde met de
installatie van de Bataafse Republiek. Gelijk aan de situatie op het Franse
vasteland aan het einde van de achttiende eeuw, groeide ook in de Republiek een
grote weerstand tegen de standenmaatschappij. Onder invloed van Franse
ideeën, die op hun beurt waren gebaseerd op ideeën uit de klassieke oudheid,
ontstond onder de zogeheten patriotten het streven om burgers meer invloed te
laten uitoefenen op verschillende praktijken binnen het constitutionele bestel
van de staat. Nadat in 1795 stadhouder Willem V vertrok, werden verschillende

172 Het eerste deel van het pamflet luidt als volgt: “Volk van Nederland! Waarde medeburgers!
Indien gij mij, schrijver dezes, in mijn persoon, denkwijze en particuliere omstandigheden
kende, zou ik U niet behoeven te verzekeren, dat ik geen fortuinzoeker ben; dat ik niet alleen
nooit enig ambt heb bekleed, maar dat ik er zelfs nooit een bekleden noch begeren kan; dat ik
derhalve volkomen belangeloos en daarom geloofwaardig ben, wanneer ik U betuig, gelijk ik
voor den Alwetenden God doe, dat niets dan verontwaardiging over de goddeloze wijze,
waarop ge verkocht en verraden wordt, mij dringt om mij tot U te wenden; en daarnaast met
een vurige begeerte om, eer het voor altijd te laat is, nog een poging tot Uw, tot ons aller
redding te doen.
Het is, mijn waarde medeburgers! niet sinds gisteren of eergisteren dat men U bedriegt en
mishandelt; neen, ge zijt, om niet van vroeger tijden te spreken, nu sedert bijna twee eeuwen
de speelbal geweest van allerlei heerszuchtige lieden, die, onder de schijn van voor Uw
belangen en vrijheid te zorgen, niets – ja, zowaar als er een God is, aan wie ik wegens dit
geschrift rekenschap zal moeten geven – volstrekt niets anders beoogd hebben dan een
erfelijk juk op Uw vrije halzen te drukken.
Vergun mij derhalve, dat ik U uit de geschiedenis van ons vaderland – niet zoals die U door
gehuurde schrijvers of onkundige of met vooroordelen behepte mensen maar al te dikwijls
wordt voorgesteld, maar zoals de zaken waarachtig gebeurd zijn – met weinig woorden en in
een eenvoudige en verstaanbare taal mag uiteenzetten, hoe het er eigenlijk mee gelegen is, en
wat men met U, met ons allen, met het Nederlandse Volk steeds heeft voorgehad.” Het
pamflet wordt afgesloten met de constatering dat de schrijver de getrouwe medeburger van
het volk van Nederland is. Ook hier doet de schrijver derhalve een beroep op zijn status als
burger.
173 Rutjes 2015 schrijft op p. 76: “Many Batavian revolutionaries argued that the legal
position of the citizen as inhabitant of a city should be abandoned in favour of membership of
the Dutch nation-state, and claims were made for the extension of natural and civic rights to
all inhabitants of the Republic.”
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regeringen van de grote steden van de Republiek bezet door deze patriotten.
Naar Frans voorbeeld werd in hetzelfde jaar in de Staten-Generaal (van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)174 besloten om een Nationale
Vergadering bijeen te roepen, die als taak zou hebben een grondwet te
ontwerpen.175 Deze Nationale Vergadering bestond uit 126 representanten en
werd voor het eerst op 1 maart 1796 bijeengeroepen.176 Hoe werden deze 126
representanten gekozen? Relevant is dat ook de Nationale Vergadering zich
bezig diende te houden met deze en vergelijkbare vragen, aangezien een van de
uitgangspunten was dat het constitutionele bestel van de Bataafse Republiek
moest zijn gebaseerd op politieke representatie – gelijk aan het Franse model.
De vragen ‘wie kan kiezen’ en ‘wie kan worden verkozen’ deden zich daarbij
net als in Frankrijk ook voor in de Bataafse Republiek.

De Nationale Vergadering zelf werd gekozen door een algemene verkiezing.
Personen die konden meedoen aan de verkiezing van de Nationale Vergadering
waren burgers die minstens 20 jaar waren, een vaste woonplaats hadden in de
Bataafse Republiek, niet bedeeld waren en daarnaast verklaarden de gedachte van
de volkssoevereiniteit te aanvaarden.177 Per 500 stemgerechtigden werd telkens
één kiezer gekozen en 30 kiezers kozen vervolgens één representant.178 De
Nationale Vergadering werd derhalve getrapt gekozen. Al gauw werd duidelijk
dat in de Nationale Vergadering een tegenstelling ontstond tussen de federalisten,
die voor het behoud van de oude constitutionele structuur van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden waren, en de unitaristen, die een voorstander waren
van een eenheidsstatelijk constitutioneel raamwerk voor de Bataafse Republiek.179

De Nationale Vergadering trachtte in een ontwerp – bestaande uit welgeteld 918
artikelen – de tegenstellingen tussen de federalisten en de unitaristen te overbrug-
gen. Dit was tevergeefs, omdat ‘het dikke boek’, zoals werd verwezen naar het

174 Het Franse equivalent in 1789 was de États généraux, alwaar de koloniën waren
vertegenwoordigd. Zie onder meer paragraaf 6.2.3 (‘Gelijkheid door middel van burgerschap:
ongemakken in de postrevolutionaire praktijk’) en paragraaf 6.3.1 (‘De koloniën en de Franse
Revolutie’).
175 Dit ging niet zonder slag of stoot. De gewesten Friesland, Groningen en Zeeland waren
fervente tegenstanders van een constitutioneel bestel dat eenheidsstatelijk was vormgegeven.
Hoewel het reglement van de Staten-Generaal werd vastgesteld op 30 december 1795, hadden
deze drie gewesten hun goedkeuring niet gegeven. De goedkeuring van Friesland, Groningen
en Zeeland zou later volgen. G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland, 1936, p. 2.
176 Zie hierover meer: A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresenanten en wetgevers. De
politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810, 1991; L. de Gou, Het plan van Constitutie
van 1796, 1975.
177 Elzinga, De Lange, Hoogers 2014, p. 130.
178 Elzinga, De Lange, Hoogers 2014, p. 130.
179 Elzinga, De Lange, Hoogers 2014, p. 130. Tussen beide tegenpolen stonden de zoge-
noemde moderaten onder leiding van Schimmelpenninck. Zij waren voorstander van een staat
die vanuit een centrum werd bestuurd, gelijk aan de unitaristen, maar waren tegenstander van
de verruiming van de Kieswet. Aerts e.a. 1999, p. 40.
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ontwerp van de Nationale Vergadering, in augustus 1797 werd verworpen.180 Het
is de ‘nieuwe’ Nationale Vergadering die in september 1797 werd bijeengeroepen,
die de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk ontwierp – evenwel na een
succesvolle staatsgreep van de unitaristen in januari 1798.181

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk volgde in hoofdlijnen de Franse
Grondwet van het jaar III uit 1795.182 Gelijk aan de Franse idealen werden de
beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap erkend.183 Daarnaast werd
overeenkomstig de Franse Grondwet van het jaar III uit 1795 een onderscheid
gemaakt tussen de drie machten in de staat: de uitvoerende macht, de
rechterlijke macht en de vertegenwoordigende ‘hoogste magt’.184 Ook wordt
door de Staatsregeling aangegeven dat het Bataafsche Volk in het constitutionele
raamwerk van de Republiek wordt vertegenwoordigd. In het bijzonder art. 10 en
11, ondergebracht in ‘Burgerlyke en staatkundige grondregels’, van de inleiding
van de Staatsregeling185 vermelden:

“10. - Het Bataafsche volk, zyne belangen in persoon niet kunnende
waarnemen, verkiest daartoe by onderlinge overeenkomst eene geregelde
staatsform en wel eene volksreegering by volksvertegenwoordiging.
11. - Het verkiest, ten dien einde zyne vertegenwoordigers, die in deszelfs
naam voor de gemeenschaplyke belangen waaken en ten allen tyde aan
hetzelve verandwoordelyk zyn. [cursivering van mij, GK].”

Deze bepalingen verduidelijken dat de Bataafse Republiek is gebaseerd op
politieke representatie van de Bataafse burgers. Het Vertegenwoordigend
Lichaam van de Republiek geeft wetten uit in de naam van de Bataafse
burgers.186 Hiermee wordt de gedachte die is uitgewerkt in Hoofdstuk II,
namelijk dat de representanten van de burgers in naam van deze burgers
regelgeving uitvaardigen waar de burgers zich aan moeten houden, geabsor-
beerd. Welnu, wie was stembevoegd voor het Vertegenwoordigend Lichaam en
wie kon als lid van dit Lichaam worden verkozen? Het Vertegenwoordigend

180 Elzinga, De Lange, Hoogers 2014, p. 130.
181 Elzinga, De Lange, Hoogers 2014, p. 130.
182 D.R.C. Verhagen, L’influence de la révolution française sur la première constitution
hollandaise du 23 avril 1798, 1949.
183 Art. 1-8 Staatsregeling voor het Bataafsche Volk.
184 In ‘Titul III. Van de Vertegenwoordigende Hoogste Magt’ wordt zonder artikel aangege-
ven: “De drie voornaame Magten in eene welgeregelde Republiek zijn: 1. De vertegen-
woordigende hoogste magt. 2. De uitvoerende magt. 3. De regterlijke magt.” In de Franse
Grondwet van het jaar III, zie: Titre V Pouvoir Législatif, Titre VI Pouvoir Exécutif en Titre
VIII Pouvoir Judiciare.
185 De Staatsregeling kent een inleiding van 72 artikelen, onderverdeeld in ‘algemene
beginselen’ (art. 1-8) en ‘burgerlyke en staatkundige grondregels’ (art. 9-72). Na de inleiding,
waarbij de Staatsregeling opnieuw begint met de vernummering van de artikelen, bestaan er
308 artikelen.
186 Art. 30 Staatsregeling.
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Lichaam was verdeeld in twee kamers: een Eerste Kamer en een Tweede
Kamer.187 Het aantal leden van het Vertegenwoordigend Lichaam was afhan-
kelijk van de bevolking van de Republiek.188 Ten aanzien van de verdeling over
beide kamers stelt art. 53 Staatsregeling dat 30 leden worden verkozen tot lid
van de Tweede Kamer, waarmee de overige gekozen leden worden aangewezen
als lid van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer had het wetgevingsinitiatief en de
Tweede Kamer had het recht om het wetsontwerp al dan niet te bekrachtigen.189

In Hoofdstuk VI is uiteengezet dat door de Loi du 22 décembre 1789 relative à la
constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives een
onderscheid werd gemaakt tussen de citoyens actifs en de citoyens passifs. De
Franse Grondwet van 1791 voegde aan dit stelsel tevens de notie van de
zogenoemde électeurs toe. Het kiesrecht voor de eenkamerige Assemblée nationale
was voorbehouden aan deze électeurs, die werden gekozen door de citoyens actifs.
De Staatsregeling voor het Bataatsche Volk maakte een vergelijkbaar onderscheid
met betrekking tot de Bataafse burgers. Het onderscheid dat de Staatsregeling
maakt is niet dat tussen actieve burgers en passieve burgers, maar tussen burgers en
stemgerechtigde burgers.190 Dit onderscheid komt echter in wezen neer op het
Franse onderscheid tussen actieve burgers en passieve burgers. De stemgerechtigde
burgers in de Bataafse Republiek kozen de kiezers, die op hun plaats de leden van
het Vertegenwoordigend Lichaam kozen. Het kenmerkende verschil tussen burgers
enerzijds en stemgerechtigde burgers anderzijds heeft te maken met de vraag of de
desbetreffende burger gerechtigd was een stem uit te brengen op de kiezer. Deze
kiezer was vervolgens gerechtigd de representant te kiezen. Dit model komt
overeen met de positie van de Franse citoyens actifs, électeurs en représentants.191

187 Art. 52 Staatsregeling.
188 Art. 51 Staatsregeling luidde: “Het geheel Vertegenwoordigend Lichaam bestaat uit zooveele
Leden, als er twintig duidend tallen Zielen in de Bataafsche Republiek gevonden worden.”
189 Art. 60 Staatsregeling.
190 In dit kader is in de literatuur het onderscheid gemaakt tussen ‘Bataafs volk in enge zin’ en
‘Bataafs volk in ruime zin’. De burgers die vielen onder ‘Bataafs volk in enge zin’ waren
burgers die stemgerechtigd waren. Th. Veen, ‘Het volk, de leden van de maatschappij en de
ingezetenen van de Republiek. Opmerkingen over het democratisch gehalte van de Bataafse
Staatsregeling van 1798’, in: O. Moorman van Kappen, E.C. Coppens (red.), De Staats-
regeling voor het Bataafsche Volk van 1798. Opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van
Dr. Mr. de Gou, Nijmegen 2001; P. van den Berg, ‘Wie behoorde tot het ‘Bataafse Volk’?
Opvattingen over Bataafs burgerschap en politieke participatie in de eerste jaren van de
Bataafse Republiek (1795-1798)’, in: Pro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der
Nederlanden, jaargang 7, aflevering 2, 2005.
191 Gelijk aan de situatie in Frankrijk, werd in de Bataafse Republiek een belangrijke nadruk
gelegd op de titel burger. In zijn studie Door gelijkheid gegrepen schrijft Rutjes: “Na het
uitbreken van de revolutie was de term burger ‘een titel, of compliment, bij het Volk
geworden […], gelyk het voorheen plag te zeggen Mynheer’. Burger was de nieuwe
aanspreektitel. Volksvertegenwoordigers werden ‘burgers representanten’ of ‘burgers wet-
gevers’ genoemd.” Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat
in Nederland 1795-1801, Amsterdam/Nijmegen: Uitgeverij Vantilt 2012, p. 121.
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Een Bataafse burger kon pas gebruik maken van dit kiesrecht, indien hij
ingeschreven stond in het zogenoemde Stemregister.192 De vereisten ter inschrij-
ving in het Stemregister waren verankerd in art. 11 Acte van Staatsregeling:

“Dat zij den vollen ouderdom van twintig jaaren hebben bereikt, in de lasten der
Maatschappij hun aandeel dragen, en, Inboorlingen zijnde, ten minsten ge-
duurende de laatste twee Jaaren, doch, Vreemdelingen zijnde, ten minsten
geduurende de laatste tien Jaaren, in deze Republiek hunne vaste woonplaats
gehouden hebben, en in staat zijn de Nederduitsche Taal te lezen en te schrijven.
Dit laatste vereischte zal, onmiddellijk na de aanneming der Staatsregeling,
gelden, ten aanzien van allen, die door het Volk tot eenige openbaare daad, post,
of ambt, geroepen worden; doch voor het overige, een jaar na de invoering
dezer Staatsregeling, ten aanzien van alle Stembevoegden, die alsdan in het
Stemregister worden ingeschreven.
Ook kunnen Vreemdelingen, die de Republiek te Water of te Lande gediend
hebben, volstaan met eene inwooning van zeven jaaren.”193

Degenen die waren uitgesloten van het stemrecht, werden genoemd in art. 13
Acte van Staatsregeling. Zij betroffen onder meer burgers die in het buitenland
hebben gewoond en nog geen twee jaar terug zijn in de Republiek en burgers die
voor een vreemde mogendheid werken.194

De wederkerigheid van de rechtsverhouding tussen de Bataafse burgers en de
Bataafse Republiek blijkt uit de Staatsregeling. Zo gelden alle rechten, het
kiesrecht uitgezonderd, voor alle burgers. Louter stemgerechtigde burgers
konden aanspraak maken op het kiesrecht. Ten aanzien van de plichten maakt
art. 44 duidelijk dat ieder Bataafse burger verplicht is ‘tot dat einde de
Waapenen te dragen, en zich op de rol van Waapen-voerende Burgeren te
doen inschrijven’. Ook hier geldt derhalve dat de Bataafse burgers verschillende

192 Art. 10 Acte van Staatsregeling luidt als volgt: “Niemand echter kan, als Bataafsch Burger,
eenen daadlijken invloed op het bestuur der Maatschappij oefenen, tenzij hij in het openbaar
Stemregister der Gemeente, waartoe hij behoort, zig hebbe doen inschrijven. Deze Inschrij-
ving word bepaaldlijk vereischt: a. Om zijne Stem in de Grond-Vergaderingen te kunnen
uitbrengen. b. Om eenigen Post van Bestuur, eenig Ambt of Bediening, in de Maatschappij te
kunnen waarnemen. c. Om eenig Ambt, Bediening of Pensioen, te blijven behouden.” L. de
Gou (red.), De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de totstandkoming, (vol. 2; Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie, vol. 67), ’s-Gravenhage 1990, 114.
193 Naast deze vereisten noemt art. 11 Acte van Staatsregeling dat iedere burger die in het
Stemregister wordt opgenomen tevens een eed dienen af te leggen: “Ik houde het Bataafsche
Volk voor een vrij en onafhanglijk Volk, en beloof aan hetzelve trouw. Ik verklaar mijnen
onveranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur, het Foederalismus, de Aristocratie en
Regeeringloosheid. Ik beloof, dat ik, in alle mijne verrigtingen, hetzij als stemoefenend
Burger, hetzij als Kiezer, alle de voorschriften der Staatsregeling getrouwlijk zal opvolgen, en
nimmer mijne Stem geven aan iemand, wien ik houde te zijn een voorstander van het
Stadhouderlijk, Foederatief Bestuur, de Aristocratie en Regeeringloosheid.” “Dit verklaar ik
op mijne Burgertrouw!”
194 Art. 13 onder a en b Acte van Staatsregeling.
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rechten krijgen van de Republiek ten opzichte van niet-burgers, en tegelijkertijd
plichten hebben jegens de Republiek.195

De hiervoor uiteengezette praktijk veranderde in de Staatsregeling van 1801.
Het vertegenwoordigend orgaan – onder de naam Wetgevend Lichaam – werd
gewijzigd naar een eenkamerig parlement. Dit orgaan zou bestaan uit 35
personen.196 De term ‘Stemgerechtigd Burger’ hanteerde de Staatsregeling
van 1801 nog steeds – de vereisten worden genoemd in art. 24 Staatsregeling
van 1801. Relevant daarvoor zijn dat de burger ingeschreven staat in het
‘Nationaal Stemregister’ van zijn woonplaats, de leeftijd van 20 jaar heeft
bereikt en ingezetene is van de Republiek.197 Deze uitgangspunten worden in
beginsel gerespecteerd door de Staatsregeling van 1805.198 Beide Staatsregelin-
gen besteden minder expliciet aandacht aan het burgerschapsbegrip dan de
Staatsregeling van 1798.

In 1806 wees de Franse keizer zijn broer Lodewijk Napoleon aan als Koning
van Holland – zoals indertijd werd verwezen naar de Nederlanden. In hetzelfde
jaar wordt de Constitutie voor het Koninkrijk Holland ingevoerd. Deze Con-
stitutie voor het Koninkrijk Holland expliciteerde dat ambten en bedieningen
van de staat louter worden opgedragen aan nationalen.199 Deze bepaling geeft
aan dat niet-nationalen worden uitgesloten van publieke functies. Wetten
worden vastgesteld door de Koning en het Wetgevend Lichaam.200 De Con-
stitutie delegeert de bevoegdheid om vereisten vast te stellen voor de uitoefening
van het stemrecht aan de wet.201 De Wet van 7 augustus 1806 bepaalt dat het
Wetgevend Lichaam zal bestaan uit 39 leden.202 Art. 52 Constitutie voor het
Koninkrijk Holland zet de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Verga-
dering van Hun Hoog Mogenden uiteen:

195 Ten aanzien van de uitbreiding van het burgerschap in de Nederlanden naar de koloniën en
bezittingen volgt in 7.4.3 van dit hoofdstuk.
196 Art. 49 Staatsregeling 1801. Op grond van art. 55 Staatsregeling 1801 wordt de wijze van
aftreding en verkiezing van de leden van het Wetgevend Lichaam geregeld door een wet.
197 Ook stelt art. 24 dat de burger lezen en schrijven van het Nederduits beheerst. Dit is echter
niet van toepassing op burgers die voor 23 april 1799 in het Stemregister stond ingeschreven.
Tot slot dient de burger de volgende belofte af te leggen: “Ik belove trouw aan de Constitutie,
en onderwerping aan de Wet.” Voor de vereisten van uitsluiting van het stemrecht, zie art. 25
Staatsregeling 1801.
198 Art. 12, eerste volzin, Staatsregeling van 1805 luidt: “De Vereischten tot uitoefening van
het Stemregt blijven bij provisie, bepaald op den tegenwoordigen voet.” Het Wetgevend
Lichaam bestaat volgens de Staatsregeling van 1805 uit 19 leden. De leden worden benoemd
door de raadspensionaris en vervolgens door de departementale besturen.
199 Art. 11 Constitutie voor het Koninkrijk Holland luidt: “De Ambten en Bedieningen van
den Staat, buiten die gene, welke behooren tot den Persoonlijken dienst van het Huis des
Konings, zullen aan geene anderen dan aan Nationalen kunnen worden toevertrouwd.”
200 Art. 51 Constitutie voor het Koninkrijk Holland.
201 Art. 14 Constitutie voor het Koninkrijk Holland.
202 Art. 5 Wet van 7 augustus 1806.
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“De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden moeten zijn Stem-
geregtigde Burgers, den vollen ouderdom van dertig jaren bereikt hebbende,
geboren binnen het Koningrijk, of in de Koloniën of Bezittingen van den
Staat, en binnen dat Departement, van wegens het welk zij benoemd worden,
gedurende de laatste zes jaren voor hunne benoeming hebbende gewoond; zij
mogen elkanderen niet bestaan tot in den derden graad van Bloedverwant-
schap of Zwagerschap, dat is de betrekking tusschen den Man en zijner
Vrouwe Bloedverwanten.”203

Geboorte van een burger in de koloniën of bezittingen belet de persoon in
kwestie niet lid te worden van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden.
Vermeldenswaardig in dit kader is dat het de Constitutie voor het Koninkrijk
Holland is dat, sterk naar Frans voorbeeld, dit verankert. De vraag wie Hollander
was, werd uitgewerkt door het ‘Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk
Holland’. Dit Wetboek trad in mei 1809 in werking. Het Hollandse burgerschap
werd door afstamming verworven. Art. 10 van dit Wetboek heeft betrekking op
de toekenning van de Hollandse nationaliteit aan burgers die buiten Holland
waren geboren.204 Deze bepaling maakte uit dat kinderen die uit Hollandse
ouders worden geboren in een ander land, Hollanders zijn. Ten aanzien van de
personen in de overzeese gebieden wordt niets geregeld.

Dit Wetboek heeft een korte levensloop gehad. Het Koninkrijk Holland werd
namelijk één jaar na de inwerkingtreding van het Wetboek ingelijfd in het Franse
Keizerrijk. In maart 1811 werd het Wetboek dan ook vervangen door de Franse
Code Civil.205 De toekenning van het Franse burgerschap op grond van de Code
Civil was gebaseerd op afstamming en territorialiteit.206 De Code Civil bleef in de
lage landen van kracht tot de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1838. Nadat
de Fransen in 1813 het grondgebied van de Nederlanden ontruimden, besloot het

203 Ook aan de ministers en de leden van de Staatsraad worden vergelijkbare voorwaarden
voorgeschreven: “De Ministers van Staat en Leden van den Staatsraad moeten zijn
Stemgeregtigde Burgers, den vollen ouderdom van dertig jaren bereikt hebbende, geboren
in het Rijk, of in een der Koloniën van den Staat, en in ‘t Rijk gedurende de laatste zes jaren
vóór de verkiezing hebben gewoond; het vereischte van inwoning sluit niet uit de zoodanigen,
die Reipublicae causa zijn afwezig geweest.” Over de Constitutie voor het Koninkrijk
Holland, zie: A.H.M. Dölle, De Constitutie voor het Koninkrijk Holland van 1806, in:
J.L.W. Broeksteeg e.a., Bezield staatsrecht. Een bloemlezing uit het wetenschappelijk werk
van A.H.M. Dölle, Deventer: Kluwer 2014, p. 91-110.
204 De bepalingen in het Wetboek (art. 8 tot en met 18) kwamen in hoofdlijnen overeen met de
bepalingen in de Franse Code Civil ten aanzien van de toekenning van de Franse nationaliteit,
zoals de art. 9-10, 12, 17 tot en met 21.
205 Keizerlijk decreet van 6-1-1811, Bulletin des lois, no 842.
206 Zie art. 9 jo. 10 Code Civil. De Groot 2005, p. 381. De Nederlandse vertaling van art. 9
luidt: “Een iegelijk, die in Frankrijk uit vreemdelingen geboren is, kan, in het jaar na zijne
meerderjarigheid, zijne betrekking als Franschman inroepen, mits hij, in Frankrijk wonende
zijn voornemen om aldaar zijne woonstede te vestige, verklaren; en mits hij, in een vreemd
land wonende, zich verbinde om zijne woonstede in Frankrijk te vestigen, en dezelve ook
binnen ’s jaars, te rekenen na die zijne acte van verbindtenis, aldaar met de daad overbrenge.”
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driemanschap bestaande uit Van Hogendorp, Van der Duijn van Maasdam en Van
Limburg Stirum te voorzien in het machtsvacuüm dat was ontstaan.207 In 1814
werd de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk der Nederlanden geïnstalleerd aan
de hand van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Met de installatie
van het nieuwe Koninkrijk in 1814 werd tevens het Nederlanderschap geboren.
Aan het Nederlanderschap en de inrichting daarvan ten aanzien van de ingezetenen
van de overzeese gebieden vanaf 1814 wordt de volgende paragraaf gewijd.

7.4.3 Nederlanderschap an toekenning ervan overzee

In 1813 aanvaardde Willem I de hem door een driemanschap aangeboden titel
van Soeverein Vorst der Nederlanden. De voorwaarde van zijn aanvaarding was
dat een ‘wijze constitutie’ zou worden opgemaakt. Een jaar later, in 1814, werd
de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden ingevoerd. Uit de Grondwet
van zowel 1814 als 1815 blijkt dat een onderscheid wordt gemaakt tussen
Nederlanders enerzijds en niet-Nederlanders anderzijds. Zo bepaalde art. 8
Grondwet 1815 dat alleen Nederlandse ingezetenen, geboren in Nederland of
in de overzeese bezittingen, kunnen worden benoemd tot lid van de Staten-
Generaal.208 Deze Staten-Generaal omvatten het vertegenwoordigende lichaam
van het in 1814 geïnstalleerde Koninkrijk.209 De Staten-Generaal bestonden uit
twee kamers: de leden van de Tweede Kamer werden benoemd door de Staten
der Provinciën, en de leden van de Eerste Kamer werden benoemd door de
Koning.210 Dit bleef de gebruikelijke praktijk tot de herziening van de
Grondwet in 1848.211 Tot de herziening van de Grondwet in 1848 deed zich

Artikel 10 luidt: “Elk kind, in een vreemd land uit eenen Franschman geboren, is Fransch. Elk
kind, in een vreemd land uit eenen Franschman geboren, die zijne betrekking als zoodanig
verloren heeft, kan deze betrekking altijd te rug bekomen, indien hij aan de voorschriften, bij
Art. 9 vastgesteld, voldoet.”
207 B.D.H. Telegen, De wedergeboorte van Nederland, Groningen 1884; D. Couvé en
G. Pikkemaat, 1813-1815. Ons koninkrijk herboren, Alphen aan den Rijn: Samsom 1963.
208 Daarnaast zijn de bepalingen 9 en 10 van de Grondwet van 1815 relevant. Art. 9 maakte
uit dat Nederlanders zonder onderscheid benoembaar zijn tot publieke diensten binnen de
staat. Ook genaturaliseerde Nederlanders waren zonder onderscheid benoembaar tot publieke
functies. Het artikel gaf echter niet aan aan wie de bevoegdheid toekwam om personen te
naturaliseren. Koning Willem I ging ervan uit dat dit recht aan hem toekwam. De Koning
heeft dan ook tot 1848 het recht om personen te naturaliseren tot Nederlanders uitgeoefend.
Art. 10 stelde dat het aan de Koning vrij staat om binnen het Rijk gevestigde personen het
inboorlingschap en de verkiesbaarheid tot alle ambten te geven. Zie: De Groot 2005, p. 383;
E.J.M. Heijs, Van vreemdeling tot Nederlander. De verlening van het Nederlanderschap aan
vreemdelingen (1813-1992), Nijmegen 1995; O. Moorman van Kappen, ‘Les concepts
précurseurs de ‘nationalité’ dans le droit néerlandais jusqu’au milieu du 19ième siècle’, in:
La condition juridique de l’étranger, hier et aujourd’hui, Nijmegen 1988.
209 Art. 77 Grondwet 1815.
210 Art. 78-80 Grondwet 1815.
211 Zie art. 81, 82 Grondwet 1840.

HET NEDERLANDERSCHAP ALS MORGANATISCH BURGERSCHAP

359



in 1838 een belangrijke ontwikkeling voor ten aanzien van het Nederlander-
schap en de toekenning ervan in de overzeese gebieden. In 1838 werd het eerste
Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) ingevoerd.212 Zoals hiervoor opgemerkt,
is de Franse regeling inzake nationaliteit na de vereniging van de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden in 1815 blijven gelden in het Koninkrijk der Nederlan-
den tot de totstandkoming van het BW in 1838.213 Art. 5 van dit BW bepaalde
ten aanzien van de status van het Nederlanderschap:

“5. Nederlanders zijn:
1. Allen die binnen het koningrijk of deszelfs kolonien zijn geboren uit

ouders, aldaar gevestigd;
2. Kinderen, buiten ’s lands uit Nederlanders geboren;
3. Allen die binnen het koningrijk zijn geboren, hoezeer uit ouders, aldaar

niet gevestigd, mits zij zelfve hunne woonplaats aldaar vestigen;
4. Kinderen, buiten ’s lands geboren uit vreemde ouders, welke binnen het

koningrijk of deszelfs kolonien gevestigd, doch voor ’s lands dienst
afwezig, of anderzins op reis zijn;

5. Allen welke genaturaliseerd of het regt van inboorlingschap hebben
verkregen.”

De term Nederlander is in deze bepaling van het BW breed omschreven. Dit
artikel maakte het mogelijk dat ook de ingezetenen van de overzeese gebieden
het Nederlanderschap konden verwerven. De slaven werden echter uitgesloten
van dit recht. Hoewel dit niet uitdrukkelijk voortvloeit uit deze bepaling, heeft
de regering dit meermaals bevestigd.214 Zo heeft de regering gesteld:

“[…] dat voorts de ouders van eenen slaaf niet gevestigd zijn, Zij zijn
eigendom van hunnen meester. Non sunt personae sed res, (zij zijn geene
personen, maar zaken).”215

Hoewel de slaven in de koloniën niet konden opteren om Nederlander te
worden, is het voor het eerst dat een Nederlandse wet het mogelijk maakt dat
vrije personen in de koloniën Nederlander kunnen worden. In het vorige
hoofdstuk inzake het Franse burgerschap, is opgemerkt dat er in 1791 een
compromis werd bereikt in de Assemblée om de personen die afstamden van een

212 KB van 10 april 1838, Stb. 1838, 12.
213 Art. 5 Grondwet 1815 luidde: “De oefening der burgerlijke regten wordt bij de wet
bepaald.”
214 De Groot 2005, p. 399 e.v. De Tweede Kamer heeft gesuggereerd om de notie ‘deszelfs
koloniën’ te schrappen uit art. 5 BW, omdat dit kon zorgen voor onduidelijkheid ten aanzien
van de positie van de ingezetenen van de overzeese gebieden.
215 J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche Wetboeken (IIe deel),
Utrecht 1837, p. 28-29. Dit standpunt wordt ook herhaald in de literatuur, zoals door C.
Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt, Groningen 1856, p. 21: “Men merke intusschen
wel op, dat hieronder niet behooren de kinderen van slaven, in die Koloniën wonende. De
slaven toch zijn het eigendom van hunnen meester, zij zijn geene personen, maar zaken, gelijk
de Regeering aanmerkte, zij kunnen dus niet gezegd worden aldaar gevestigd te zijn.”
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vrije vader en een vrije moeder het burgerschap toe te kennen.216 Ten aanzien
van de slaven in de koloniën van de Nederlanden, veranderde hun positie in de
jaren zestig van de negentiende eeuw. Minister Uhlenbeck schafte in 1862 de
slavernij in Suriname en Curaçao af.217 In juli 1863 trad deze wet in werking.
Volledig vrij werden de slaven in Suriname en Curaçao echter niet in 1863, maar
in 1873. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat de wet de vrijgemaakte
slaven voor een periode van tien jaar onder toezicht van de staat plaatste.218 Het
Nederlanderschap zoals dit voortvloeit uit het BW konden zij echter sinds 1863
al bezitten, omdat de Wet van 8 augustus 1862 hen aanmerkte als ingezetenen
van de koloniën.219

In de tussentijd werden veranderingen aangebracht aan de invulling van het
Nederlanderschap. Aangezien de reikwijdte van het BW met betrekking tot de
groep Nederlanders breed was, werd besloten om de politieke rechten die
gekoppeld waren aan het Nederlanderschap in 1848 te beperken. Zoals blijkt
uit de vorige paragraaf werden in 1848 rechtstreekse verkiezingen uitgeschreven
voor de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Dat het echter niet
de bedoeling was van de Grondwetgever van 1848 om alle Nederlanders die
krachtens het BW Nederlander waren ook politieke rechten te verlenen, blijkt uit
de omstandigheid dat de Grondwet van 1848 een publiekrechtelijke grondslag
bood voor een regeling inzake het Nederlanderschap. Art. 5 Grondwet van 1848
bepaalde dat men Nederlander diende te zijn om burgerschapsrechten te kunnen
hebben.220 Verderop werd in art. 7 Grondwet van 1848 geregeld dat de wet zou
verklaren wie Nederlander is. De Grondwet doelt hiermee op een ander type

216 Dit decreet van 15 mei 1791 werd, zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, ingetrokken in
september 1791. Zie daarover paragraaf 6.3.1 (‘De koloniën en de Franse Revolutie’).
217 Wet van 8 augustus 1862, Stb. 164, 165.
218 Art. 23 Wet van 8 augustus 1862 bepaalde: “De vrijgemaakten worden beschouwd als
ingezetenen der Kolonie. Eerst na de opheffing van het staatstoezicht treden zij in het volle
genot van het burgerregt, behoudens voldoening aan de deswege bestaande bepalingen.”
219 De Groot 2005, 400.
220 Buijs 1883, p. 31 e.v. gaat in op de vraag wat de oorsprong van de term ‘burgerschaps-
recht’ is. Hij stelt dat de uitdrukking ‘burgerschapsrecht’ haar oorsprong vindt in het Code
Pénal alwaar de term ‘droits civiques’ wordt gebezigd. Dit is vertaald naar burgerschaps-
rechten. De zogenoemde ‘droits civils’ worden vertaald met burgerrechten. Op p. 32 wordt,
met verwijzing naar de Handelingen over de Grondwetsherziening, geschreven: “Burger-
schapsrecht is een recht van regeering dat de vreemdeling in den staat niet behoort te hebben.”
De Negenmannen staan achter deze definitie, zie Buijs 1883, p. 32. Verderop, op p. 42 komt
Buijs met een eigen definitie van staatsburgerschap: “Staatsburgerschap wil zeggen het volle
lidmaatschap van den Staat, en omdat het is het volle lidmaatschap zoo omvat het ook de
bevoegdheid om binnen de grenzen door de wet gesteld, mede invloed uit te oefenen op de
inrichting van den Staat en den gang van het bestuur. Aangezien nu echter deze publieke
rechten juist de eenige zijn, welke uitsluitend aan de Nederlanders worden voorbehouden,
komt men tot het besluit dat de geheele inhoud van het burgerschapsrecht zich oplost in die
bevoegdheid om te kiezen en gekozen te worden. Zeer ten onrechte intusschen, want op die
wijze verwart men het wezen van het burgerschap met datgene wat slechts een van zijne
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Nederlanderschap dan het BW uit 1838: namelijk een dat tevens politieke
rechten met zich zou brengen. Het was niet de bedoeling dat alle Nederlanders
die op grond van het BW het Nederlanderschap bezaten, politieke rechten
zouden kunnen uitoefenen. Om deze reden gaf de Grondwetgever de wetgever
opdracht om een wet uit te vaardigen die zou verduidelijken wie aanspraak zou
kunnen maken op politieke rechten. Deze wet werd de Wet van 28 juli 1850.221

Hierop wordt verder in deze paragraaf ingegaan. Tot deze tijd veranderde de
Grondwet van 1848 veel aan de grondwettelijke structuur, zoals aan de
vormgeving van het kiesrecht voor de Tweede Kamer. Voordat in het navol-
gende wordt ingegaan op het kiesrecht in de Nederlanden en de grondwettelijke
structuur, wordt eerst aandacht besteed aan een van de eerste bijdragen in de
Nederlandse rechtswetenschap met betrekking tot het Nederlanderschap: de in
1844 verschenen bijdrage van Thorbecke getiteld ‘Over het hedendaagsche
staatsburgerschap’.222

Deze bijdrage omvat een behandeling van het politiek Nederlanderschap en is
van belang omdat verschillende uitgangspunten uit het Franse Revolutionaire
gedachtegoed hierin tot uitdrukking komen. Thorbecke vangt dit stuk aan met de
constatering dat burgerschap stemrecht veronderstelt. Deze gedachte is, zoals
blijkt uit Hoofdstuk II, nader uitgewerkt gedurende en na de Franse Revolutie.
In Thorbeckes woorden:

“Burgerschap zij stemrecht in de regering der gemeente, plaatselijke, pro-
vinciale of rijksgemeente waarvan men burger is. Staatsburgerschap, een
woord, dat onze Grondwet mijdde, zal dan beteekenen medewerking of
stemrecht, krachtens het lidmaatschap van den Staat, bij de algemeene
regering.”223

Even verderop vervolgt Thorbecke:

“Wij vinden vooreerst het staatsburgerlijk stemrecht gedeeld in twee verrig-
tingen; in die der lands- of volksvertegenwoordiging, en in die van keuze der,
als vertegenwoordigers te roepen, personen.

gevolgen is.” De laatste opmerking is terecht, omdat burgerschap, zo blijkt immers uit
Hoofdstuk II van dit proefschrift, de rechtsverhouding reguleert van de burger tot zijn
rechtsorde, in casu de staat. Deze rechtsverhouding brengt met zich dat de burger kiest en/of
gekozen wordt.
221 Wet van 28 juli 1850, Stb. 44.
222 J.R. Thorbecke, ‘Over het hedendaagsche staatsburgerschap’, in: C.H.E. de Wit, J.R.
Thorbecke, Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie, Nijmegen: Socialistische
Uitgeverij Nijmegen, 1980 (oorspronkelijke uitgave 1844).
223 Thorbecke 1844, p. 266.
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Een kleine minderheid wordt gekozen om het gewigtigste deel van het
staatsburgerlijk regelingsregt voor de groote meerderheid, doch naar eigen
individueel inzigt, uit te oefenen.”224

De laatste volzin illustreert dat volgens Thorbecke iedere vertegenwoordiger
naar eigen individueel inzicht dient te handelen. Hierin ligt besloten dat volgens
Thorbecke de rechtsverhouding tussen de burger en zijn vertegenwoordiger
dient te zijn ingericht op grond van het vrije mandaat. De burger heeft, na
gebruikmaking van zijn stemrecht voor een vertegenwoordiger, niet meer de
bevoegdheid om de gekozen vertegenwoordiger de verplichting op te leggen om
te handelen naar de idealen van de burger. In de in Hoofdstuk II aangehaalde
discussie tussen Rousseau en Sieyès kiest Thorbecke derhalve de kant van
Sieyès.225 Politieke representatie op basis van een vrij mandaat is volgens
Thorbecke van belang, omdat het hierdoor mogelijk wordt om de algemene wil
in de volksvertegenwoordiging vast te stellen, en niet een bijzondere wil van een
burger of een groepering.226

Thorbecke besteedt in zijn beschouwingen aandacht aan de gevolgen van de
Franse Revolutie, ook met betrekking tot het burgerschapsbegrip. Hij stelt
voorop dat de revolutie is doorgedrongen tot alle lagen van de samenleving.227

Thorbecke vervolgt, waarbij hij het wederkerige karakter van de rechtsverhou-
ding tussen de burger en zijn rechtsorde benadrukt:

“Ik behoef slechts enkele punten aan te roepen, en aanstonds komen u
gansche reeksen voor den geest. Vooreerst: de hoogere, ja grenzenloos
vermeerderbare, eischen, welke de regering aan den eigendom en persoon
van den burger, ten aanzien van belasting en krijgsdienst, doet;
Ten andere: de onbepaalde magt, aan den soevereing over het burgerlijke regt
toegekend, dat hij evenzeer als de inrigting der overige takken van regt en der

224 Thorbecke 1844, p. 273.
225 Zie paragraaf 2.5.2 (‘Politieke representatie, kiesrecht en vrij mandaat’) over de discussie
tussen Rousseau en Sieyès inzake het gebonden dan wel het vrije mandaat.
226 Thorbecke 1844, p. 273. Thorbecke stelt in dit kader: “Ik verzoek te mogen herinneren,
dan volgens deze theorie de wil der volksvertegenwoordiging onwederstaanbaar moet zijn.
Verrigt zij wat het volk, tegenwoordig, zou hebben gedaan, welke persoonlijke wil kan zich
nevens of tegen de hare doen gelden? Geen person toch, individu of lichaam, die niet reeds in
het ééne en gansche volk, zelf of door gematigden handelende, als onderdeel zou zijn vervat;
gene stem, die niet voor de wettige en regerende volksstem zou moeten zwijgen.” Thorbecke
1844, p. 273-274.
227 Thorbecke 1844, p. 268. Op p. 269 stelt Thorbecke dat burgerschap de rechtsverhouding
tot de staat reguleert, en dus niet tot particulieren: “In plaats van ieders bijzonderen stand
kwam ééne zelfde betrekking tot den Staat in zijne eenheid. Men verloor zijn particulierregt-
lijke bevoegdheid, om als lid der groote Staatsgemeente te handelen en te worden behandeld.
De voormalige autonome en bevoorregte deelen werd uitgebreid tot eene onbeperkte
autonomie van het gansche volk.” Hier doelt Thorbecke op de rechtsverhouding die tot
stand werd gebracht in een feodaal ingericht bestel. Zie daarover paragraaf 2.4 (‘Burgerschap
in de Renaissance: de teloorgang en de wedergeboorte’).
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publieke regtsbedeeling, aan zijne wetgeving uitsluitend onderwierp, om alle
bestaande regten door één, alomvattend nieuw regt te vervangen.
Zijn hierdoor de burgers in eene tot dusver ongekende afhankelijkheid van de
oppermagt gekomen, zo trekt deze wederkeerig zich het bijzonder leven der
ingezetenen, hunne veiligheid, huishoudelijke welvaart, zedelijke bescha-
ving, onvergelijkelijk meer, dan vroeger aan.”228

Deze nieuwe gemeenschap tussen de burger en zijn rechtsorde noemt Thorbecke
inniger dan de gemeenschap die voorheen bestond tussen de burger en zijn
rechtsorde.229 Wie bezit volgens Thorbecke het stemrecht voor de vertegen-
woordigers? Het stemrecht komt volgens Thorbecke toe aan meerderjarige
mannelijke burgers, ‘die in het vol genot zijn der burgerlijke regten en
eere’.230 Burgerschap heeft derhalve ook in Thorbeckes gedachtegoed een
uitsluitende werking: dit stemrecht komt enkel toe aan burgers.231 Zolang een
wet, die de voorwaarden voor het stemrecht uitzet, dit recht niet beperkt tot
mensen van een bepaalde klasse of stand, is zij niet onverenigbaar met deze
uitsluitende werking, aldus Thorbecke.232

228 Thorbecke 1844, p. 269.
229 Thorbecke, 1844, p. 270: “Zoo ontstond eene veel menigvuldiger en inniger gemeenschap,
dan voorheen, tusschen de overheid en den burger. Onmiddellijke werking van hare zijde op
alle individus bragt wederkeerig onmiddellijke werking voort.”
230 Thorbecke 1844, p. 275. Thorbecke erkent dat het censuskiesrecht ook geschikte burgers
kan uitsluiten: “Men zal nooit kunnen vermijden dat sommige geschikte kiezers worden
buitengesloten, noch dat ongeschikte kiezers worden ingesloten; maar ik meen, en dit is en
was mijn beginsel, dat wanneer men de keuze heeft tusschen het insluiten van ongeschikte
kiezers, en het buitensluiten van kiezers, die als geschikte schijnen te moeten worden
beschouwd, het laatste vooral behoort te worden gemijd. De grens moet daar worden
geplaatst, waar men op eene massa van ongeschikte kiezers zou stuiten.” W. Verkade,
Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872),
Arnhem: Van Loghum Slaterus’ Uitgeversmaatschappij 1935, p. 40, die verwijst naar: Parl.
Red. Deel II, p. 64.
231 W. Verkade 1935, p. 39, waarin wordt geciteerd uit de werken van Thorbecke: “Dat het
beginsel van algemeen stemregt in de Staatsgeschiedenis onzer eeuw ligt, schijnt even
onmiskenbaar, als dat zij het gestadig, schoon trapsgewijze, tracht te verwezenlijken. Het is
juist wat dezen tijd van den vorigen onderscheidt. Bijzondere personen zijn tevens en van
zelfs publieke personen, regerende en tevens geregeerd, onderdanen tevens en wetgevers, op
grond niet van bijzondere hoedanigheden, maar van hunne algemeene betrekking tot het
geheel.” Verwezen wordt naar Thorbeckes Historische Schetsen, p. 88. Uit dit citaat blijkt dat
Thorbecke de theoretisering van Aristoteles, met name de notie van de geregeerde die regeert,
omarmt.
232 Thorbecke 1844, p. 275: “Hij [het stemrecht] weert van de uitoefening hen, wier toestand
of de vrijheid, of het oordeel, tot die uitoefening noodig, belet. Eene wet, in dezen zin
ontworpen, is met de streking van den tijd niet onvereenigbaar; mits zij, bij het regelen van de
voorwaarden der stembevoegdheid, een volksregt, en niet eenkel dat van eene of meer
bijzondere klassen in werking brenge.” Met andere woorden, het uitsluiten van bepaalde
personen is niet in strijd met het recht, als het een erga omnes-werking heeft met als gevolg
dat de voorwaarden van toepassing zijn op het gehele volk.
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De auteur gaat bij zijn beschouwing van de rechtsverhouding tussen de
burger en de rechtsverhouding ook in op het censuskiesrecht. In dit verband stelt
hij dat de grote meerderheid van de bevolking niet zo ver is om mee te doen aan
de verkiezingen van de vertegenwoordigers.233 Vanouds is, zo vervolgt Thor-
becke, politieke betrokkenheid in bijvoorbeeld Friesland gekoppeld geweest aan
grondeigendom. Enkel bezitters van vastgoed hadden ‘de hoogste maat der
burgerpligten te vervullen’.234 Personen die geen bezit hebben, zijn niet
zelfstandig. Dientengevolge, zo redeneert Thorbecke, kunnen zij zich niet
verheffen tot de algemene zaak.235 Bij de stemming voor de vertegenwoordigers
mag verwacht worden dat de stemmer een eigen wil heeft. Personen zonder bezit
hebben geen eigen wil, met als gevolg dat het gerechtvaardigd is dat zij worden
uitgesloten van de verkiezing voor de vertegenwoordigers, aldus Thorbecke. Dit
standpunt van Thorbecke komt grotendeels overeen met het standpunt dat
Constant inneemt in zijn Principes de politique applicables à tous les gouverne-
ments représentatifs.236 Hierin stelt Constant dat bezit van eigendom een
voorwaarde is voor het kiesrecht voor een vertegenwoordigend orgaan. Dit is
anders dan de eveneens in Hoofdstuk II aangehaalde Mably, die tegenstander is
van individueel eigendom.237 Het is wel van belang te memoreren dat Thor-
becke van oordeel is dat het verkrijgen van bezit toegankelijk en open dient te
zijn voor allen – en dus niet alleen voor personen die deel uitmaken van een
bepaalde stand.238

Opmerkelijk is dat Thorbecke in zijn bijdrage met geen woord rept over de
toekenning van het politieke Nederlanderschap aan de ingezetenen van de
overzeese gebieden. Zijn definitie van de vraag wie als kiesgerechtigd wordt
aangemerkt, sluit immers de ingezetenen van de overzeese gebieden niet uit. Hij
stelt, zoals hiervoor aangehaald, dat het stemrecht toekomt aan mannelijke
burgers ‘die in het vol genot zijn der burgerlijke regten en eere’. De vrije
personen van de overzeese gebieden vielen immers onder het bereik van het BW
van 1838. Hierop gaat Thorbecke in zijn bijdrage echter niet in. De positie van
de overzeese personen in het politieke verkeer krijgt wel aandacht bij hem in
zijn hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken.

De uitgangspunten die in de aangehaalde bijdrage van Thorbecke worden
uitgewerkt aangaande het kiesrecht voor de vertegenwoordigers, zijn in hoofd-

233 Thorbecke 1844, p. 275.
234 Thorbecke 1844, p. 275.
235 Thorbecke 1844, p. 276.
236 Constant 1815.
237 Paragraaf 2.6.1 (‘De verandering van Hobbes’ mensbeeld en het belang van de individuele
vrijheid’).
238 Verder in de bijdrage besteedt Thorbecke aandacht aan de beginselen van verkrijging;
Thorbecke 1844, p. 276 e.v.
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lijnen te vinden in de Grondwet van 1848. Het is namelijk de Grondwet van
1848 die rechtstreekse verkiezingen uitschrijft voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.239 De leden van de Tweede Kamer werden gekozen door
ingezeten Nederlanders, die in het volle genot waren van zowel het burgerlijke
recht als het burgerschapsrecht, en een bepaalde som betaalden.240 Daarnaast
maakte de Grondwet van 1848, evenals haar voorgangers, duidelijk dat de
verhouding tussen de kiezer en de gekozene werd gekenmerkt door middel van
het vrije mandaat.241 De rechtstreeks verkozen Tweede Kamer maakt deel uit
van de Staten-Generaal, die samen met de Koning de wetgevende macht
uitoefent.242 Als gezegd heeft de Grondwetgever in 1848 de wetgever opdracht
gegeven in art. 7 om een wet uit te vaardigen ten aanzien van de vraag wie
burgerschapsrechten kunnen uitoefenen. Het BW uit 1838 hanteerde een breed
begrip van het Nederlanderschap. Hierdoor vielen overzeese personen onder de
definitie van Nederlander volgens het BW uit 1838. De wet die uitvoering geeft
aan de opdracht van art. 7 Grondwet 1848 is de Wet van 28 juli 1850 ter
uitvoering van art. 7 der Grondwet.243 De minister van Binnenlandse Zaken die
verantwoordelijk was voor deze wet, Thorbecke, liet weten:

“Ik herhaal, en dring aan, want dit is een punt waaraan ik zeer veel hecht,
wanneer het Burgerlijk Wetboek spreekt van Nederlanders, spreekt het alleen
van diegenen die het burgerlijk recht van den Nederlander bezitten. Maar wie
Nederlander is, verklaart dit wetsontwerp.”244

Thorbecke vervolgt:

“Het Burgerlijk Wetboek zal van nu af moeten worden geacht, niet het
Nederlanderschap, maar slechts het burgerlijk regt van den Nederlander te
bepalen.”245

Art. 1 Wet van 28 juli 1850 beperkte aldus de groep Nederlanders die aanspraak
maakten op politieke rechten, zoals het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten-

239 Art. 76 Grondwet 1848.
240 Art. 76 Grondwet 1848. Thorbecke gaat in zijn bijdrage ‘Over het hedendaagsche
staatsburgerschap’ begrijpelijkerwijs niet in op het onderscheid tussen Nederlander in
civielrechtelijke zin en in publiekrechtelijke zin. Dit hangt samen met de omstandigheid
dat dit onderscheid pas in 1848 mogelijk werd gemaakt door art. 7 Grondwet van 1848.
241 Art. 82 Grondwet 1848 luidt: “De leden stemmen, elk volgens eed en geweten, zonder last
van of ruggespraak met hen, die benoemen.”
242 Art. 104 Grondwet 1848.
243 Zie hierover ook het proefschrift Raedt van Oldenbarnevelt 1851.
244 Handelingen II 1849-1850, 10 juli, p. 1314.
245 Handelingen II 1849-1850, 10 juli, p. 1314.
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Generaal. Anders dan het BW,246 had deze wet tot gevolg dat de ingezetenen van de
koloniën werden uitgesloten van politieke rechten.247 Verschillende Kamerleden
vond en deze uitsluiting van de inheemse bevolking van de koloniën op grond van
deWet van 28 juli 1850 ‘hard en onstaatkundig’.248 Kamerlid Schooneveld stelde in
dit kader dat de verlening van het politiek Nederlanderschap aan de inheemse
bevolking van de koloniën een positief effect zou hebben op deze ingezetenen.249

246 Art. 1:1 BW, Eerste Titel (‘Van het genot en het verlies der burgerlijke regten’) luidde
(reeds in 1838): “Het genot der burgerlijke regten is onafhankelijk van de staatkundige
rechten, welke overeenkomstig de Grondwet worden verkregen […].” Deze bepaling uit het
BW is overgenomen uit het Wetboek van Napoleon (code napoleon). Art. 7 Boek 1, Eerste
Titel, Hoofdstuk 1 (De la jouissance des Droits civils) luidde: “L’exercice des droits civils est
indépendent de la qualité de Citoyen, laquele ne s’acquiert et ne se conserve que con-
formément à la loi constitutionnelle.” Hierover geeft Kamerlid Wintgens in 1850 te kennen:
“Gij weet het, Mijne Heeren, onze tegenwoordige wetgeving kent geen onderscheid van
personen, geen onderscheid van vrijen en onvrijen; allen staan gelijk. Maar onze wetgeving
kent alleen verschil van regten, van bevoegdheden aan personen toe te kennen. De schrijvers
over dat beginsel, dat ook in Frankrijk geldt, en ook daar den grondslag van de constitutie
uitmaakt, drukken dat uit in deze woorden: ‘L’homme a pu devenir libre sans devenir citoyen;
tous ont la vie civile, quelques-uns la vie politique’, en de hoedanigheid van Français is
onafhankelijk van die van citoyen. Dat beginsel staat ook uitgedrukt in onze wetgeving.”
L.F.G.P. Schreuder, Wetten betreffende het Nederlanderschap, het ingezetenschap en de
naturalisatie, met de daaromtrent tusschen de regering en de Staten-Generaal gewisselde
stukken en de in de wetgevende Kamers gevoerde beraadslagingen, Schiedam: H.A.M.
Roelants 1880, p. 36.
247 Art. 1 Wet van 28 juli 1850 luidt: “Nederlanders, ten aanzien van het genot van
burgerschapsrechten zijn:
1. die geboren zijn uit ouders binnen het Rijk in Europa gevestigd;
2. die binnen het Rijk in Europa uit aldaar niet gevestigde ouders geboren, binnen het jaar
nadat zij de volle ouderdom van 23 jaren hebben bereikt, hun voornemen om daar te blijven
aan het bestuur hunner woonplaats hebben verklaard.
Zij echter welke die ouderdom bij de afkondiging van dezer wet reeds hebben bereikt, kunnen
die verklaring nog gedurende het jaar na die afkondiging doen;
3. die genaturaliseerd zijn;
4. die van de in de voorgaande nummers genoemden afstammen, ten ware de geboorte op een
tijdstip mocht plaats gehad, waarop de ouders in een der termen van art. 10 waren vervallen.”
248 Handelingen II 1849-1850, Bijl. XXXIV nr. 4, p. 410. Zie ook: Marij Leenders, ‘Loyaliteit
en Nederlanderschap. Staatsburgerschapswetgeving tussen 1850 en 1985’, in: Carla van
Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007.
249 In de woorden van Kamerlid Schooneveld: “En omtrent dit punt – de verklaring wie
Nederlander zijn – zal ik mij, in de eerste plaats, bepalen tot de vraag: waar is toch wel het
groote bezwaar, het onmetelijke gevaar, om dadelijk die burgerschapsregten te verleenen aan
alle de inboorlingen van onze kolonien? Ik wil gaarne kennen het groote bezwaar, het wisse
gevaar, dat daarin zoude gelegen zijn. Ik weet, men zal mij toevoegen ‘Hoe, zal men al die
bevolkingen, waaronder zelfs menscheneters behooren, burgerschapsregten verleenen? Dat is
nooit gehoord!’Maar ik antwoord steeds met de vraag: ‘waar is het gevaar?’ Ik ben overtuigd,
dat de verleening dier regten voor al die bevolkingen zal zijn een groote eeretitel, waarop zij
hoogen prijs zullen stelen: zij zullen dan niet meer paria’s zijn, maar zij kunnen zeggen: ‘Ik
heb het regt van Nederlanderschap, en kan het uitoefenen mits ik mij in Nederland vestigde en
daar aan al de gestelde vereischten voldoe.’ Het voordeel is, dat zij den Engelschen, den
Portugezen, den Spanjaarden zullen kunnen zeggen: ik ben niet uitgesloten; ik bezit politieke
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Bovendien klonk bij wijze van geruststelling als argument dat de ingezetenen van de
koloniën, indien aan hen het politiek Nederlanderschap werd verleend, naar het Rijk
in Europa zouden moeten komen en een bepaalde som zouden moeten betalen om in
aanmerking te komen voor het kiesrecht voor de leden van de Tweede Kamer.250 De
gevolgen van het toekennen van politieke rechten aan de ingezetenen waren dus
overzienbaar, zo was de gedachtegang. Zowel de meerderheid van de Tweede
Kamer als de regering legde deze kritiek vanuit verschillende (liberale) hoeken van
de Kamer naast zich neer. De regering was ervan overtuigd dat het voor de hand lag
dat de ingezetenen van de koloniën geen aanspraak konden maken op politieke
rechten die gekoppeld waren aan het Nederlanderschap.251 Thorbecke rechtvaar-

regten; ik heb en kan ze uitoefenen. Gevaar of nadeel daarentegen, kan in die verleening van
het burgerschapsregt niet gelegen zijn, want zij kunnen dat regt nooit uitoefenen, of zij
moeten zich hier vestigen en voldoen aan al de vereischten van de wet. Ik kan er dus geenerlei
gevaar in zien.” Schreuder 1880, p. 41.
250 In het Verslag der Commissie van Rapporteurs van 27 juni 1850, werd het volgende
gesteld: “Volgens een tweede in de afdeelingen geopperd gevoelen, behoorde de wetgever
hier nog een stap verder te gaan, en ook de personen, in de kolonien uit eenen Nederland-
schen vader en eene tot een ander menschenras behoorende moeder geboren, onder de
Nederlanders te begrijpen. Er bestond daarvoor te meer grond, nu het nieuwe Indische
Wetboek het aangaan van een wettig huwelijk tusschen een Nederlander en eene inlandsche
vrouw toelaat. De kinderen, van zulke ouders geboren, kleurlingen, en hoewel de Memorie
van Toelichting te kennen geeft, dat het de bedoeling niet kan zijn, kleurlingen voor
Nederlanders te doen doorgaan, kan men voor uitsluiting van deze klasse van menschen
geene genoegzame reden zijn, integendeel zou daardoor een schadelijk vooroordeel, dat men
met name ook in de Nederlandsche West-Indische bezittingen van Regeringswege zooveel
mogelijk tracht tegen te gaan, nieuw voedsel worden gegeven. Dat er kleurlingen zijn, die
nauwe betrekking tot Nederland gevoelen, en als zij zich hierheen verplaatsen, tot het genot
der burgerschapsregten verdienen zouden te worden toegelaten, zal wel tot geene opzettelijke
aanwijzing behoeven.” Verderop wordt in het Verslag der Commissie van Rapporteurs
geschreven: “Naar hun inziens was er zooveel gevaar niet in, dat langs dien weg allen, die
binnen ’s Rijks koloniën uit vreemde ouders zijn geboren, of ook de kinderen van aldaar
gevestigde inlanders tot het genot der burgerschapsregten in Nederland wierden toegelaten.
Om werkelijk dat genot te verlangen en het kiesregt uit te oefenen, moesten zij toch eerst
herwaarts overkomen en den vastgestelden census betalen [cursivering van mij, GK].”
Schreuder 1880, p. 30-31
251 Handelingen II 1849-1859, Bijl. XXXIV nr. 4, p. 411. In de Memorie van Beantwoording,
dd. 29 juni 1850, werd door de regering het volgende te kennen gegeven: “Tot de overneming
van het Iste lid van art. 5 van het Burgerlijk Wetboek zou de regering volstrekt niet kunnen
besluiten. Zij zou daarmede juist doen, hetgeen zij opzettelijk heeft trachten te vermijden. De
insluiting van de geheele inlandsche bevolking der koloniën onder het Nederlanderschap tot
het genot der burgerschapsregten, komt haar op geenen enigszins aannemelijken grond
verdedigbaar, en zeker hoogst eigenaardig voor.
Mogelijk ging men hiermede reeds te ver in het Burgerlijk Wetboek; maar zoo er tusschen het
Nederlanderschap ten opzigte van burgerlijke en van burgerschapsregten verschil kan worden
gemaakt, zal het voor het eerste altijd uitgebreider kunnen zijn dan voor het laatste, daar het
laatste natuurlijk ook het eerste omvat. Die de hoogste regten van den Nederlander deelachtig
is, zal buiten twijfel ook de mindere bezitten. Hardheid kan de Regering in deze uitsluiting
niet vinden. De inlandsche bevolking der kolonien schijnt veeleer natuurlijk en eigenaardig
buiten dit volle Nederlanderschap te vallen, dan daaronder te kunnen worden vervat. Dat
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digde het uitsluiten van kleurlingen in de koloniën van het politieke Nederlander-
schap in de zin van de Wet van 28 juli 1850 als volgt:

“Waarom, heeft men gevraagd, aan de inlanders onzer kolonien niet mede het
burgerschapsregt toegekend? Waarom zouden die inlanders, wanneer zij zich
hier vestigen, niet mede kiezen? Het komt hier niet alleen aan, Mijne Heeren,
op kiezen, maar ook op verscheidene andere regten. Het burgerschapsregt
sluit in zich de verkiesbaarheid tot alle betrekkingen, die bij keuze aan de
ingezetenen worden opgedragen, en de benoembaarheid tot alle ambten. Het
ware ook aan groot bezwaar onderhevig voor Nederlanders te houden
zoovele personen, waaromtrent men geenerlei waarborg bezit of bezitten
kan. Neemt men voorts in aanmerking, dat het burgerlijke regt voor inlanders
der koloniën geheel anders is, dan voor Nederlanders, men zal het dan
waarlijk met de rede strijdig houden, die inlanders Nederlanders te noemen.
Zij zijn geplaatst in geheel verschillende toestand. Waartoe zou het dienen
hen Nederlanders te noemen? Het zou wezen gemeenschap van naam zonder
eenige gemeenschap van regt of volkswezen. En zie hier een hoofdgrond.
Nederlanders, die het zijn volgens dit ontwerp, zijn de leden der Nederland-
sche Natie. Maar het lidmaatschap der Nederlandsche Natie zou, geloof ik,
met meer regt aan de Duitschers en Engelschen, dan aan de inlanders van
Java of van de Molukken worden toegekend [cursivering van mij, GK].”252

Thorbecke grijpt in dit citaat terug op de notie van bezit, zoals hij naar voren had
gebracht in zijn bijdrage ‘Over het hedendaagsche Staatsburgerschap’. Hij stelt
dat de werking van het burgerlijke recht in de koloniën anders is dan in het Rijk
in Europa. Dan is het volgens Thorbecke in strijd met de rede de inlanders van
de koloniën als Nederlander te kwalificeren. In de jaren dat Thorbecke deze
uitspraak doet, was in het Franse constitutionele bestel inmiddels instemming
bereikt ten aanzien van de uitbreiding van het Franse burgerschapsbegrip tot de
ingezetenen van les vieilles colonies.

sommigen hunner de beste diensten aan Nederland bewijzen, kan geen grond zijn om allen tot
Nederlanders te verklaren; van sommige vreemdelingen geldt dit mede, en de inlander van de
kolonien kan, zoowel om zoodanige diensten als anderszins, even als de vreemdeling […]
worden genaturaliseerd.” Schreuder 1880, p. 33-34. Bijzonder aan deze woorden van de
regering is in ieder geval dat de regering uitgaat van een wederkerige rechtsrelatie die
Nederland heeft met de Nederlandse politieke staatsburger. De regering geeft immers toe dat
het kan voorkomen dat een inlander van de koloniën bepaalde diensten bewijst aan
Nederland. Niettemin dient de persoon in kwestie dan, evenals een vreemdeling, door middel
van naturalisatie de status van politieke Nederlander te verkrijgen teneinde aanspraak te
kunnen maken op de rechten die zijn gekoppeld aan dit politieke Nederlanderschap, zoals het
kiesrecht voor vertegenwoordigende lichamen.
252 Schreuder 1880, p. 47-48.
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Het onderscheid in de Nederlanden bracht twee typen Nederlanderschap met
zich.253 Ten eerste was er het Nederlanderschap dat burgerlijke rechten met zich
bracht, voortvloeiend uit het BW.254 Ten tweede bestond het Nederlanderschap
dat politieke rechten met zicht bracht, voortvloeiend uit de Wet van
28 juli 1850.255 De vrije personen van de koloniën bezaten het Nederlander-
schap in de zin van het BW 1838. De Wet van 1850 heeft de groep personen die
in politiek opzicht Nederlander was, fors verkleind. De ingezetenen van de
koloniën vielen niet onder het bereik van de Wet van 28 juli 1850.256 Daarnaast
was een van de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de Tweede Kamer
dat men ingezetene was van het Rijk in Europa.257 De Wet van 28 juli 1850
zorgde er echter voor dat ingezetenen van de koloniën, ook als zij zich zouden
vestigen in het Rijk in Europa, van dit kiesrecht zouden zijn uitgesloten, omdat
zij niet in het bezit waren van het politiek Nederlanderschap. Uit paragraaf 7.2.1

253 In de literatuur wordt dit wel aangeduid als een ‘dubbel Nederlanderschap’. L.F.G.P. Schreuder,
‘Het dubbele Nederlanderschap’, Bijdragen tot de kennis van het Staats- Provinciaal- en
Gemeentebestuur 1880; Heijs 1995, p. 32 e.v. Ten aanzien van dit dubbele Nederlanderschap
stelt Kamerlid Wintgens dat een dergelijk onderscheid tussen burgerlijke rechten enerzijds en
staatkundige rechten anderzijds in de klassieke oudheid niet voorkwam: “Het is eene lijn tusschen
de verschillende regten getrokken, die de Oudheid niet kende; maar welke van lateren tijd
dagteekent, toen de slavernij werd afgeschaft, de steden en gemeenten zich vrij maakten, en de
poorters, inwoners der steden, het eerste burgerschapsregten uitoefenden.” Schreuder 1880, p. 36.
Dat burgerlijke rechten echter tevens toekwamen aan vreemdelingen, blijkt uit het volgende citaat
van Buijs 1883, p. 30: “De burgerschapsrechten komen alleen aan Nederlanders toe, de burgerlijke
rechten, behalve aan hen, ook aan de vreemdelingen door de wet aangewezen. Alle vreemdelingen,
ook zij die niet onder de vorige begrepen en dus uit de uitoefening der burgerlijke rechten
verstoken zijn, genieten niettemin bescherming van persoon en goed, als waren zij Nederlanders,
behoudens de bevoegdheid van den wetgever ten aanzien van hunne toelating, uitzetting en
uitlevering zoodanige bepalingen te maken als in het staatsbelang mochten noodig blijken.”
254 Niet iedereen was tevreden met deze stand van zaken, in het bijzonder de omstandigheid
dat de Wet van 1850 het politiek Nederlanderschap regelde. Opzoomer merkt op: “Indien er
ooit een rechtsstof, die in zichzelf duidelijk en eenvoudig is, door de bemoeiing van den
wetgever duister en verward is gemaakt, dan is het wel die van het Nederlanderschap.” C.W.
Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek, p. 43.
255 In de woorden van Kamerlid Wintgens: “Ik zie hier tweederlei Nederlanders, gesteld in de
plaats van het gansche Nederlandsche volk, waarvan slechts sommigen zijn staatsburgers en
burgerschapsregten mogen uitoefenen, maar die allen zijn burgerlijke Nederlanders. Het
verschil moet mijns inziens niet gelegen zijn in het Nederlanderschap, niet in de personen;
maar het moet gelegen zijn in de regten, in de bevoegdheid die men aan den Nederlander
toekent.” Schreuder 1880, p. 40.
256 In dit kader kan een vergelijking worden gemaakt met de uitbreiding van het Romeinse
burgerschap. Aldaar werd in 381 v.Chr. het Romeinse burgerschap uitgebreid naar de
bevolking van het Latijnse dorp Tusculum. Hoewel de burgers van dit dorp het Romeinse
burgerschap verkregen, werden zij geen volwaardige burger. Ook het Romeinse recht maakte
namelijk een onderscheid tussen Cives Romani enerzijds en Civitas sine suffragioi anderzijds.
Deze laatste status betrof burgers die waren uitgezonderd van politieke rechten die waren
gekoppeld aan het Romeinse burgerschap. Zie paragraaf 2.2.2 (‘Het Romeinse burgerschap in
de Republiek en het Keizerrijk: experimenteren met de uitbreiding van burgerschap’).
257 Art. 76 Grondwet 1848.
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(‘De koloniën en bezittingen vanaf 1814: enkele hoofdmomenten’) blijkt dat de
Staten-Generaal sinds 1848 betrokken waren bij de vaststelling van regelgeving
voor de koloniën. Niettemin waren de ingezetenen van de koloniën derhalve niet
vertegenwoordigd in dit orgaan.

In het vorige hoofdstuk is art. 7 Code Civil genoemd, dat als volgt luidde:
“L’exercise des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, la quelle ne
s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.” Ook in
Frankrijk gold derhalve dat de staat van een persoon naar burgerlijk recht en
naar staatsrecht niet samenviel. In het Koninkrijk is dit onderscheid in het
burgerlijk recht en staatsrecht echter gehanteerd voor een differentiatie tussen de
personen van de koloniën en de personen van het moederland, terwijl dat in het
Franse stelsel niet het geval was. In Frankrijk konden, anders dan in het
Koninkrijk het geval was, personen van de overzeese gebieden in een relatief
vroeg stadium naar Frans staatsrecht de titel ‘Citoyen’ verkrijgen.258 Anders dan
in Frankrijk het geval was, vorderde de Grondwet van 1848 dat de wet zou
bepalen wie Nederlander was. Het Burgerlijk Wetboek van 1838 voldeed in dit
kader niet aan art. 7 Grondwet-1848.259

Dit systeem met een dubbel Nederlanderschap (één op grond van het BW en het
andere op grond van de Wet van 1850) werd geünificeerd met de Wet op het
Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 1892.260 Gedurende de parlemen-
taire behandeling van de Wet van 1850 en na haar inwerkingtreding is de nodige
kritiek geuit op het dubbele Nederlanderschap.261 Het werd niet wenselijk
geacht het Nederlanderschap vorm te geven in verschillende normeringen. De
Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 1892 beoogde, zoals
gezegd, daarin verandering te brengen.262 Deze wet trad in werking in juli 1893

258 Raedt van Oldenbarnevelt 1851, p. 5-6.
259 Raedt van Oldenbarnevelt 1851, p. 9.
260 Wet van 12 december 1892 op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap, Stb. 268.
261 Zie in dit kader Raedt van Oldenbarnevelt 1851, p. 16-17: “En niettemin ware het
wenschelijk geweest, dat de eenheid van het Nederlanderschap bij ééne wet ware gehand-
haafd geworden. Bij ééne algemeene Nederlander-wet, welke uitdrukkelijk had behoren in te
houden, dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zouden vervallen gerekend worden,
waar deze wet nieuwe bepalingen omtrent het Nederlanderschap vaststelde. Nu moeten
schromelijke verwarringen en anomaliën het gevolg zijn van het vigeren van twee wetten te
gelijk, die eene splitsing daarstellen van een begrip, dat uit zijnen aard niet splitsbaar te denken
is. De kring van het Burgerschapsregt mag den kring van het burgerlijk regt niet te buiten gaan.
Niemand moet ooit eenig staatkundig regt kunnen uitoefenen, die naar de burgerlijke wetgeving,
geene burgerlijke regten bezit.” Ook het hiervoor aangehaalde Schreuder 1880 inzake ‘Het
dubbel Nederlanderschap’ is negatief over het bestaan van twee regelingen met betrekking tot
het Nederlanderschap.
262 De Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening van het Burgerlijk Wetboek heeft
in de Memorie van Toelichting behorend bij het Ontwerp van Wet ter uitvoering van art. 7 der
Grondwet in 1882 gesteld: “Het behoeft geen betoog meer, dat het gene gelukkige gedachte
van den wetgever was om, door de vaststelling van de wet van 28 juli 1850 (Stb. 1850 no 44)
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en maakte een einde aan de werking van de Wet van 1850 en de bepalingen 5-12
van het BW 1838.263 Het onderscheid dat voor de inwerkingtreding van deze
wet werd gemaakt tussen verkrijging van het privaatrechtelijk Nederlanderschap
enerzijds en de verkrijging van het publiekrechtelijke Nederlanderschap ander-
zijds kwam te vervallen.264 De regering kon zich ondertussen vinden in de
geuite kritiek dat een dubbel Nederlanderschap niet wenselijk was. Daarnaast
stelde de regering in de memorie van toelichting op de Wet van 1892:

“Volgens onze eigen wet te gelijk Nederlander te zijn en toch ook vreemde-
ling, is in strijd met het wezen der zaak; de staat van Nederlander is een
ondeelbaar begrip. Daarom wordt thans voorgesteld, bij ééne wet het Neder-
landerschap, dat alsdan zoowel voor de publiek- als privaatrechtelijke
verhouding zal gelden, te regelen […].”265

Op grond van de overgangsbepaling van deze wet waren personen die krachtens
het BW 1838 dan wel de Wet van 1850 de status van Nederlander bezaten,
Nederlanders in de zin van de wet uit 1892.266 Dit betekent dat personen die
voor 1892 Nederlander waren op grond van het BW 1838, maar niet op grond
van de Wet van 1850, volledig Nederlander werden krachtens de Wet van
1892.267 Deze uitzondering gold echter niet voor Nederlanders uit Nederlands-

tweeërlei Nederlanderschap in het leven te roepen. […]. Aan de ongerijmdheid van tweeërlei
Nederlanderschap wordt daarmede een einde gemaakt.” Schreuder 1894, p. 2. In de memorie
van toelichting op de Wet van 1892 bevestigt de regering dat het dubbele Nederlanderschap
niet gelukkig heeft gewerkt. Schreuder 1894, p. 100.
263 Slotbepaling, Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap.
264 Dick van den Bosch, ‘Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap’, in: D.P. van
den Bosch (red.), De jaren van het Koninkrijk. Tien knooppunten, Den Haag: Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015.
265 Schreuder 1894, p. 100. Ook stelt de regering dat het dubbel Nederlanderschap rechts-
onzekerheid en andere moeilijkheden met zich brengt, met als gevolg dat lastige kwesties
rijzen in het rechtsverkeer met vreemde mogendheden. Schreuder 1894, p. 102-103:
“Nederland kan, in een onderwerp, dat de internationale betrekkingen van nabij raakt, niet
onder alle beschaafde volkeren alléén blijven staan met eene zóó afwijkende regeling der
nationaliteit als nergens wordt aangetroffen.”
266 Overgangsbepaling, Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap, luidend: “Met
uitzondering van hen, die in Nederlandsch-Indië ingevolge de wet van 2 september 1854, Stb.
129, als inlanders en met dezen gelijkgestelde worden beschouwd, zijn zij die op het tijdstip,
waarop deze wet in werking treedt, de staat van Nederlander bezitten, Nederlanders in de zin
van deze wet, totdat zij het Nederlanderschap volgens deze wet verliezen.” De regering in de
memorie van toelichting over de overgangsbepaling: “Allen, die naar de thans bestaande
wetgeving Nederlanders zijn, moeten dat ook bij invoering eener nieuwe wet blijven. Om hun
dit te verzekeren, is eene uitdrukkelijke bepaling niet overbodig.” Schreuder 1894, p. 266.
267 Het aanvankelijke ontwerp van de overgangsbepaling zou zijn: “Zij die op het tijdstip
waarop deze wet in werking treedt den staat van Nederlander bezitten, behouden dien totdat
zij dien volgens deze wet verliezen.” Deze bepaling is ruim en zou ervoor zorgen dat alle
Nederlanders krachtens het BW van 1838 volledig Nederlander zouden worden. Hierop werd
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Indië die op grond van het BW 1838 Nederlander waren.268 Zij werden expliciet
uitgezonderd van de werking van de overgangsbepaling. Mede door Tweede
Kamerlid Levysohn Norman werd de uitzondering voor de inlanders van
Nederlands-Indië in het wetsontwerp opgenomen. Indachtig de hiervoor geci-
teerde woorden van Thorbecke, betoogt Levysohn Norman:

“Het zou zijn, zooals Thorbecke het uitdrukte en onlangs in de Nieuwe
Rotterdammer te lezen stond: ‘gemeenschap van naam zonder enige gemeen-
schap van recht of volkswezen’. […]
Maar er is meer. Ook in de practijk zullen er zich telkens moeilijkheden
voordoen. Bij voorbeeld: een inlander kan niet worden officier van het
Indische leger. Dit is vroeger na lange overwegingen uitgemaakt.
Welnu, als deze overgangsbepaling, zooals zij nu luidt, wordt gehandhaafd,
kan de inlander zeggen, civis Romanus sum, dus: ook ik kan officier worden.
De vreemde Oosterling kan niet worden burgerlijk ambtenaar in Indië. Maar
volgens deze overgangsbepaling kan ook hij zeggen: civis Romanus sum, ik
wil dien weg op.
Er is nog een andere categorie, die door deze bepaling Nederlander worden
zal, het zijn de Europeanen, die geen Nederlander zijn of dit niet kunnen
bewijzen en de met Europeanen gelijkgestelden, geboren of in Nederland of
in de koloniën uit ouders daar gevestigd. Wat hen betreft kan er geen
moeilijkheid ontstaan en juich ik het toe, dat door het voorschrift van de
overgangsbepaling aan de twijfelachtige positie van zoovelen een einde
wordt gemaakt. […]
Ik zou het waardeeren wanneer de Regeering mocht instemmen met mijne
zienswijze en in het artikel zou willen opnemen de woorden: ‘met uitzonde-
ring van de inlanders en de met hen gelijkgestelden in de koloniën en
bezittingen in andere werelddeelen.’”269

Het betoog van Kamerlid Levysohn Norman illustreert dat er opvattingen bestonden
in de TweedeKamer die ertoe strekten omhetNederlanderschap zoals dat zou volgen
uit de Wet van 1892 niet van toepassing te verklaren voor de inlanders van de
koloniën in zowel de Oost als de West. De reactie van de regering op Levysohn

kritiek geuit in de Tweede Kamer. Zo werd gesteld dat een (onwenselijk) gevolg van deze
oorspronkelijk bepaling zou zijn dat alle inboorlingen en Chinezen in Oost- en West-Indië de
staat van Nederlander zouden krijgen. Dat dit echter niet de bedoeling was, blijkt uit de
gewijzigde definitieve versie van de overgangsbepaling, zoals geciteerd hiervoor.
268 Overgangsbepaling, Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap. Zij kwamen in
de woorden van De Groot in een ‘nationaliteitsrechtelijk vacuüm terecht’. De Groot 2005,
p. 409.
269 L.F.G. P. Schreuder, Wet van 12 december 1892 op het Nederlanderschap en het
Ingezetenschap, met de daaromtrent tusschen de Regeering en de Volksvertegenwoordiging
gewisselde stuken en de in de beide Kamers der Staten-Generaal gevoerde beraadslagingen,
Amsterdam: Loman & Funke 1892, 271-272. Voor een rechtsvergelijkend proefschrift uit
1890 ten aanzien van de regeling van het staatsburgerschap, zie: H.G.F. Mook, Regeling van
het staatsburgerschap, Leiden: S.C. van Doesburgh 1890.
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Norman was opvallend. Hoewel de regering instemde met de uitsluiting van de
werking van de Wet van 1892 voor de inlanders in de Oost, wordt de wet wel van
toepassing verklaard op de inlanders in de West.270 Het directe gevolg hiervan was
dat de inlanders in de West het volledige Nederlanderschap werd toegekend, terwijl
de inlanders in de Oost dit ontbeerden.271 In de Eerste Kamer der Staten-Generaal
wordt aan de regering verzocht deze keuze nader te verklaren. De regering gaat als
volgt in op deze ongelijkewijze van behandeling van de inlanders in deOost enWest:

“Wanneer in den aanhef der overgangsbepaling gesproken ware van ‘de
inlanders en de met hen gelijkgestelden in de koloniën en bezittingen in
andere werelddeelen’, zou dit bezwaarlijk iets anders hebben kunnen be-
duiden dan wat nu duidelijker is uitgedrukt, […]. Immers de wetgeving voor
Suriname en Curaçao kent geene ‘inlanders en met hen gelijkgestelden’;
alleen in de wetgeving voor Oost-Indië zijn deze categorieën van ingezetenen
in onderscheiding van andere bekend.
In Suriname en Curaçao geldt voor alle ingezetenen, onverschillig of zij van
Europeesche of andere herkomst zijn, hetzelfde recht. Terwijl de uitzonde-
ring, in de eerste zinsnede van de overgangsbepaling thans op den daar
gestelden regel gemaakt, past in het stelsel der wetgeving voor Oost-Indië
zou het met het stelsel der wetgeving voor Suriname en Curaçao in strijd zijn
geweest, wanneer men voor de ingezetenen van andere dan Europeesche
herkomst aldaar eene gelijksoortige uitzondering gemaakt had.”272

De regering breidt de werking van het Nederlanderschap voor de inlanders in de
West derhalve niet uit vanwege het feit dat zij geïntegreerd zijn in de Nederlanden
of anderszins, maar vanwege de omstandigheid dat het geldend recht in Suriname
en Curaçao de term ‘inlanders en de met hen gelijkgestelden niet kent’.273 Dit
brengt met zich dat de ingezetenen van Suriname en Curaçao die op grond van het
BW uit 1838 Nederlander waren, volledig Nederlander werden in 1893. Zij
konden deze status door middel van afstamming doorgeven aan hun nakomelin-
gen.274 Wat van deze argumentatie van de regering verder zij, het is in dit kader

270 Als reactie op de inbreng van Tweede Kamerlid Levysohn Norman bracht de regering naar
voren: “[…] de Regeering meent dat er tegen eene uitsluiting geen bezwaar kan zijn, zooals
die door den heer Levysohn Norman wordt bedoeld. De Regeering wijzigt derhalve den
aanvang der Overgangsbepaling als volgt: “Met uitzondering van hen die in Nederlandsch-
Indië ingevolge de wet van 2 september 1854 (Stb. no 129) als inlanders en daarmede
gelijkgestelden worden beschouwd, zijn zij, die op het tijdstip waarop deze wet in werking
treedt, den staat van Nederlanders bezitten, Nederlanders.” Schreuder 1894, p. 273.
271 In het Voorlopige Verslag van de Eerste Kamer wordt hierover geschreven: “Het gevolg
der bepaling. Gelijk ze thans luidt, is, dat de in West-Indië geboren kinderen van aldaar
gevestigde inlanders (zie art. 5, 1 Burgerlijk Wetboek) die volgens het bestaande recht
civielrechtelijke Nederlanders zijn, voortaan ook allen staatsburgerlijke rechten zullen
verkrijgen.” Schreuder 1894, 280.
272 Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, Schreuder 1894, p. 280.
273 De Groot benadrukt terecht dat de ingezetenen van Suriname en Curaçao derhalve bij de
toekenning van het politieke Nederlanderschap aan hen ‘mazzel’ hebben gehad in 1892. De
Groot 2005, p. 415; zie ook Heijs 1995, p. 72.
274 De Groot 2005, 415.
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van belang te constateren dat aan de ingezetenen in de Franse overzeese gebieden
aan het einde van de negentiende eeuw het Franse burgerschap inmiddels was
toegekend. Dit burgerschap bracht in de Franse overzeese gebieden, in het
bijzonder les vieilles colonies, ook rechten met zich, zoals het kiesrecht voor het
vertegenwoordigende orgaan van de Republiek. Hoewel in de jaren van de Franse
keizerrijken het assimilatieproces moeilijk verliep, is in de Republieken getracht
deze gebieden te assimileren in het constitutionele raamwerk.

Voor de personen in Nederlands-Indië werd in 1910 een oplossing gevonden: zij
werden Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders. De Wet op het Nederlandse
onderdaanschap niet-Nederlanderschap werd aangenomen in februari 1910 en
regelde de rechtspositie van de inlanders van Nederlands-Indië.275 De inlanders en
de met hen gelijkgestelden werden Nederlandse-onderdanen-niet-Nederlanders.276

De Wet van 1910 werd aanvankelijk van toepassing verklaard op Nederlands-
Indië en niet op Suriname en Curaçao. Hier kwam in 1927 verandering in. In dit
jaar werd de wet namelijk ook van toepassing verklaard op Suriname en
Curaçao.277 De reden hiervoor was de volgende. Door de keuze voor het
afstammingsbeginsel door de Wet van 1892 werden de vele arbeidsimmigranten
die zich na 1892 vanuit onder meer Java en Brits-Indië vestigden in Suriname en
Curaçao staatloos. Het aantal staatlozen in de koloniën van het Koninkrijk in de
West nam derhalve fors toe. Teneinde deze staatlozen tegemoet te komen, werd
in 1927 besloten om de Wet van 1910 uit te breiden naar Suriname en Curaçao.
Het gevolg hiervan was dat deze immigranten in Suriname en Curaçao voortaan
de status van Nederlands-onderdaan-niet-Nederlander verwierven.278

Met de inwerkingtreding van de Wet van 1910 in Nederlands-Indië en de
uitbreiding van de reikwijdte van deze wet in 1927 naar Suriname en Curaçao

275 Wet van 10 februari 1910, Stb. 55.
276 Bij de totstandkoming van de Wet van 1910 werd door de toenmalige minister van
Koloniën De Waal Malefijt benadrukt, en dit doet denken aan de woorden van Thorbecke
zoals hiervoor geciteerd, dat Indiërs geen deel uitmaken van de Nederlandse natie: “Een
Nederlander is nu eenmaal iets anders dan een Indiër, ofschoon deze laatste daarom volstrekt
niet minder is. Het zijn wel beiden Nederlandsche onderdanen, maar ik geloof, dat een zeer
oneigenlijke betekenis aan het woord Nederlander zou moeten worden gegeven, wanneer men
dat juist den meest geschikten naam zou achten om te geven aan de bevolking van
Nederlandsch-Indië.” Handelingen II 1909-1910, 22 december 1909, p. 1272.
277 Wet van 10 juni 1927, Stb. 1927, 175. F. Oudschans Denz, ‘Het Nederlanderschap in
Suriname en Curaçao’, De West-Indische Gids, 9e jaargang, 1927/28; B. de Gaay Fortman,
‘Vreemdelingen?’, De West-Indische Gids, 2e jaargang, 1921.
278 Heijs 1995, p. 72 over dit besluit om de Wet van 1910 uit te breiden naar Suriname en
Curaçao: “Het besluit werd overigens voor een belangrijk deel ingegeven door de behoefte
van Suriname aan arbeiders en de daarmee samenhangende politieke wil om immigranten en
hun nakomelingen aan Suriname te binden. Verlening van het Nederlanders onderdaanschap
werd hiervoor als een middel gezien.”
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ontstond wederom een dubbele status voor de personen in het Koninkrijk. Om te
beginnen waren er personen die op grond van de Wet van 1892 Nederlandse
staatsburger waren. Daarnaast waren er personen die op grond van de Wet van
1910 of de Wet van 1927 Nederlands-onderdaan-niet-Nederlander waren. Het is
de Wet van 21 december 1951279 geweest op grond waarvan de toepassing van
de Wet op het Nederlands-onderdaanschap-niet-Nederlanderschap verviel in
Suriname en de Nederlandse Antillen. Nadien werd de status van Nederlands-
onderdaan-niet-Nederlander alleen relevant voor Nieuw-Guinea. Enkele jaren
later, bij Rijkswet van 14 september 1962,280 werd de wet ingetrokken voor
Nieuw-Guinea.

Het Nederlanderschap heeft een ingewikkelde ontwikkelingsgeschiedenis gehad.
Het onderscheid tussen een Nederlander en een niet-Nederlander werd voor het eerst
gemaakt in de Grondwetten van 1814 en 1815. Een definitie van wie Nederlander is,
werd echter niet gegeven door de grondwetten, maar door het Burgerlijk Wetboek
van 1838. Dit wetboek heeft een brede definitie gehanteerd van het begrip
‘Nederlander’. Zoals hiervoor uiteengezet vielen de personen in de overzeese
gebieden ook onder deze definitie, met als gevolg dat zij gerechtigd waren mee te
doen in het burgerlijke verkeer. Bij de uitschrijving van rechtstreekse verkiezingen
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal krachtens de Grondwet van 1848 bleek
echter dat het niet de bedoeling was dat alle Nederlanders volgens het Burgerlijk
Wetboek tevens het politieke Nederlanderschap zouden bezitten. De Grondwet van
1848 machtigde de wetgever omwetgeving tot stand te brengen aangaande de vraag
wie in politiek opzicht Nederlander is. Deze wet zag het licht in 1850 en beperkte het
politieke Nederlanderschap, met als gevolg dat de personen van de overzeese
gebieden niet in het bezit waren van het politieke Nederlanderschap. Deze twee
typen burgerschap werden geünificeerd in 1893 bij de inwerkingtreding van de Wet
op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap. Op grond van deze wet werden de
personen die op grond van het Burgerlijk Wetboek de status van Nederlander
hadden gehad, volledig Nederlander volgens deze wet. Dit gold echter niet voor de
Nederlanders die volgens het BurgerlijkWetboek van 1838 Nederlander waren in de
Oost. Voor hen werd een oplossing gevonden in 1910: zij werden Nederlandse-
onderdanen-niet-Nederlanders. Ook de staatlozen in Suriname en Curaçao ver-
wierven deze status in 1927. De voornaamste regeling van het Nederlanderschap in
het Koninkrijk der Nederlanden bleef tot 1985 de Wet van 1892. Op 1 januari 1985
trad de Rijkswet op het Nederlanderschap in werking. Deze regeling betreft een
rijkswet, vanwege de omstandigheid dat het Statuut voor het Koninkrijk, dat in 1985

279 Wet van 21 december 1951, Stb. 1951, 593. Dezelfde wet stelde in art. 3 dat de
toepasselijkheid van de Wet van 10 februari 1910 (Stb. 55) houdende regeling van het
Nederlands onderdaanschap niet-Nederlanders, wordt bepekt tot de inwoners van Nieuw-
Guinea.
280 Rijkswet van 14 september 1962, Stb. 1962, 358.

HOOFDSTUK VII

376



inmiddels in werking was getreden, het Nederlanderschap kwalificeert als Konink-
rijksaangelegenheid.

De volgende paragraaf bespreekt de stand van het huidige recht aangaande
het Nederlanderschap en de mogelijke mankementen die aan dit burgerschap
kleven: is het Nederlanderschap een ongedeeld burgerschap, zoals art. 3 Statuut
doet vermoeden?

7.4.4 De stand van het huidige recht: het Nederlanderschap als ongedeeld
burgerschap?

Voordat wordt ingegaan op de huidige regeling ten aanzien van het Neder-
landerschap, de Rijkswet op het Nederlanderschap uit 1985, wordt hieronder
aandacht besteed aan de keuze in 1954 bij de inwerkingtreding van het Statuut
om het Nederlanderschap te kwalificeren als een Koninkrijksaangelegenheid. In
paragraaf 7.3.1 (‘Staatkundige verhoudingen in de nieuwe statutaire rechtsorde:
kort begrip’) van dit hoofdstuk is stilgestaan bij de verschillende Koninkrijks-
aangelegenheden en de gevolgen van de kwalificatie van een bepaald domein als
een Koninkrijksaangelegenheid. De aangelegenheden van het Koninkrijk wor-
den, zo volgt uit paragraaf 7.3.1 van dit hoofdstuk, uitgeoefend in samenwer-
king tussen de landen van het Koninkrijk. Zo ook met betrekking tot het
Nederlanderschap, zou men denken. Uit dit onderzoek blijkt dat het Neder-
landerschap slechts ogenschijnlijk uniform is geregeld.

In 1954 is ervoor gekozen om binnen het Koninkrijk der Nederlanden te
voorzien in een uniform burgerschap: het Nederlanderschap. Vanwege de
eenheid van het Koninkrijk en vanwege de betere verzorging van de belangen
van de verschillende landen van het Koninkrijk is het Nederlanderschap in 1954
aangemerkt als een Koninkrijksaangelegenheid.281 In de Officiële Toelichting
op art. 3 lid 1 sub c Statuut wordt het volgende opgemerkt:

“Uitdrukkelijk wordt hier van Nederlanderschap en niet van nationaliteit
gesproken, ten einde te doen uitkomen dat voor de drie Rijksdelen de
gezamenlijke en enige nationaliteit is het Nederlanderschap. […] Een
eventuele regeling van een burgerschap is aan de landen overgelaten.”282

Dit citaat uit de Officiële Toelichting is op zijn minst genomen ambigu te
noemen. Er wordt expressis verbis aangegeven dat hier van Nederlanderschap
wordt gesproken en niet van nationaliteit, om vervolgens te benadrukken dat het
Nederlanderschap de enige nationaliteit is binnen het Koninkrijk voor de drie
Rijksdelen, destijds bestaande uit Nederland, Suriname en de Nederlandse

281 Van Helsdingen 1957, p. 282.
282 Officiële Toelichting, onder art. 3 lid 1 sub c Statuut.
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Antillen. Hoewel de Toelichting erkent dat het Nederlanderschap de enige
‘nationaliteit’ is binnen het Koninkrijk, wordt gesteld dat het aan de landen is
om eventueel een eigen burgerschap in het leven te roepen. Een nadere
toelichting op de verschillen volgens de Koninkrijksregering tussen het Neder-
landerschap als een gezamenlijke nationaliteit’ en een eventueel burgerschap
van de Rijksdelen ontbreekt. Bij het schrijven van deze Toelichting was de
geldende regeling ten aanzien van het Nederlanderschap de Wet van 1892 op het
Nederlanderschap en het Ingezetenschap. Deze regeling was destijds de gel-
dende regeling in het Koninkrijk inzake het staatsburgerschap van het Konink-
rijk. Tot 1954 heeft het Nederlanderschap immers op grond van de Wet van
1892 de rechtsverhouding gereguleerd tussen de burger, zijnde de Nederlander,
en zijn rechtsorde, zijnde het Koninkrijk der Nederlanden zoals opgericht in
1814 bij de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dat in 1954 een
nieuwe rechtsorde in het leven is geroepen in dit Koninkrijk – de rechtsorde van
het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit drie Rijksdelen – deed daar niet
aan af. De regeling uit 1892 bleef immers na de totstandkoming van dit Statuut
gelden in het nieuwe Koninkrijk. Niettemin maakt het Statuut volgens de
Officiële Toelichting het mogelijk dat de verschillende Rijksdelen een eigen
burgerschap in het leven roepen. Dit lokale burgerschap zal logischerwijs de
rechtsverhouding reguleren tussen de burgers van het desbetreffende rijksdeel
enerzijds en de rechtsorde van het rijksdeel, thans zijnde Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten, anderzijds.283 De iure bestaat een dergelijk construct
niet: Aruba kent de iure geen Arubaans burgerschap; Curaçao kent de iure geen
Curaçaos burgerschap; Sint Maarten kent de iure geen Sint Maartens burger-
schap – Nederland evenmin. Alle landen van het Koninkrijk kennen het
Nederlanderschap als staatsburgerschap. Dat er de facto echter wel degelijk
een Arubaans, Curaçaos, Sint Maartens en Nederlands burgerschap bestaat, zal
blijken bij de behandeling van het vraagstuk van de mogelijke wederkerigheid
van het Nederlanderschap. Hierover volgt nader in het navolgende.

Het Nederlanderschap wordt toegekend door het Koninkrijk der Nederlanden.
De thans geldende regeling is de Rijkswet op het Nederlanderschap uit 1985.
Deze rijkswet vervangt de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap
uit 1892. Overzeese ingezetenen waren, vanwege hun status als Nederlander op
grond van het Burgerlijk Wetboek van 1838, volledige Nederlander op grond

283 De memorie van toelichting voor Suriname van de Staatsregeling van 1950: “Het
landsburgerschap is een inwendige aangelegenheid, met uitzondering voor wat betreft de
verhouding tussen landsburgerschap en nationaliteit.” Van Helsdingen 1957, p. 280. In de
Staten van de Nederlandse Antillen vond geen weerklank bij de invoering van het begrip
‘landsburgerschap’. Van Helsdingen 1957, p. 280-281: “Bij dit artikel [art. 3] wordt een
nieuw begrip ingevoerd, t.w. dat van ‘landsburgerschap’. Aangezien van de zijde der Staten
hierom nimmer is gevraagd en elke toelichting ontbreekt, tasten de Staten hieromtrent in het
duister. Gaarne zouden zij dan ook het rapport van de door de Regering ingestelde commissie
van de kwestie van de nationaliteit te regelen betreffende dit punt vernemen.”
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van de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap uit 1892.284 Deze
omstandigheid bracht met zich dat de overzeese ingezetenen hun status als
Nederlander behielden bij de inwerkingtreding van de Rijkswet op het Neder-
landerschap. De hoofdregel ter verkrijging van het Nederlanderschap van
rechtswege is vervat in art. 3 lid 1 Rijkswet op het Nederlanderschap, luidend:
“Nederlander is het kind waarvan ten tijde van zijn geboorte de vader of de
moeder Nederlander is, alsmede het kind van een Nederlander die voordien is
overleden.”285 De omstandigheid dat de ingezetenen van Aruba, Curaçao en
Sint Maarten sinds 1892 het volledige Nederlanderschap hebben en de Rijkswet
op het Nederlanderschap uit 1985 daaraan niets verandert, brengt met zich dat
Arubanen, Curaçaoënaars en Sint Maartenaren Nederlanders zijn volgens de
huidige stand van zaken. Hoe valt de rechtsverhouding tussen de Nederlander
(overzee) en de rechtsorde van het Koninkrijk te kwalificeren? Is deze
rechtsverhouding ook wederkerig ingericht? Zo ja, welke rechten en plichten
brengt de rechtsverhouding tussen de Nederlander (overzee) en de rechtsorde
van het Koninkrijk met zich?

Bij bestudering van het Statuut blijkt dat dit document in beginsel met geen
woord rept over rechten noch plichten van de staatsburgers van dit Koninkrijk,
Nederlanders. In ieder geval één Rijksnorm in de Grondwet kan worden
bestempeld als een Koninkrijksgrondrecht. Deze is te vinden in art. 2 Grondwet,
dat bij rijkswet is vastgesteld.286 Op grond van deze bepaling heeft iedere
Nederlander het recht om niet uit Nederland te worden uitgezet en is er een
verbod in het Koninkrijk om een Nederlander lichtvaardig uit te leveren aan een
vreemde staat.287 Deze rechten hebben in beginsel betrekking op de verhouding
die iedere Nederlander, dus ook die uit de overzeese landen, heeft tot het land
Nederland. Alleen de uitlevering van een Nederlander geschiedt binnen het
gehele Koninkrijk krachtens verdrag, waarbij verdere voorschriften inzake de
uitlevering bij wet worden geregeld.288 Daarnaast hebben alle Nederlanders het
recht om te worden vertegenwoordigd in een vertegenwoordigend lichaam

284 Hindoestanen en Javanen waren hiervan uitgezonderd. Zij werden op grond van de Wet
van 10 juni 1927, Stb. 1927, 175 Nederlands-onderdaan-niet-Nederlander. Met de inwer-
kingtreding van de Wet nadere regelen omtrent nationaliteit en ingezetenschap 1951, Stb.
1951, 593 veranderde hun status naar Nederlander.
285 Over het Nederlands nationaliteitsrecht, zie: G.R. de Groot, M. Tratnik, Nederlands
nationaliteitsrecht (Monografieën privaatrecht), Deventer: Kluwer 2000.
286 Stb. 1983, 70.
287 Hoogers, Karapetian 2017, p. 25-26.
288 Art. 2 lid 3 Grondwet. Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten is de geldende regeling
inzake uitlevering een rijksregeling, namelijk een algemene maatregel van rijksbestuur (het
Uitleveringsbesluit Aruba, Curaçao en Sint Maarten). Voor het land Nederland geschiedt
uitlevering bij wet, namelijk de Uitleveringswet. Deze omstandigheid dat de uitlevering in
Nederland een Nederlandse wet is, is in strijd met het Statuut dat uitlevering bestempelt als
een Koninkrijksaangelegenheid.
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binnen het Koninkrijk, zo blijkt uit art. 46 Statuut. Op dit recht wordt verderop
in dit hoofdstuk uitvoerig ingegaan.289

Met betrekking tot mogelijke plichten jegens het Koninkrijk kan worden
geconstateerd dat Nederlandse staatsburgers weinig plichten hebben jegens
het Koninkrijk. De enige plicht is dat de burgers zich dienen te houden aan
verbindende voorschriften die van rijkswege worden uitgegeven. Ten aanzien
van de klassieke militaire dienstplicht regelt art. 31 lid 1 Statuut dat personen die
woonachtig zijn in Aruba, Curaçao en Sint Maarten niet dan bij landsverorde-
ning tot dienst in de krijgsmacht dan wel tot burgerdienstplicht kunnen worden
verplicht.290 Dit heeft tot gevolg dat, hoewel de verdediging van het Koninkrijk
een Koninkrijksaangelegenheid is, de dienstplicht een aangelegenheid van de
landen van het Koninkrijk is.291 Louter bij Arubaanse, Curaçaose en Sint
Maartense landsverordening kan de militaire dienstplicht van de personen die
aldaar woonachtig zijn worden opgelegd.292 Dit geldt evenzo voor Nederland –
alwaar de militaire dienstplicht wordt geregeld bij de Dienstplichtwet.

De rechtsverhouding die het Nederlanderschap met zich brengt tussen de
staatsburger en het Koninkrijk kan derhalve niet worden aangemerkt als een
wederkerige rechtsverhouding. Zoals naar voren is gekomen uit het vorige
hoofdstuk ten aanzien van de werking van het Franse burgerschap, kunnen de
rechten en plichten van de Franse burger (overzee) jegens de Republiek worden
gevonden in het Charte des droits et devoirs du citoyen français. In dit
document wordt onder andere de gelijke behandeling van burgers en het
kiesrecht voor nationale vertegenwoordigende organen bestempeld als rechten
die de Franse burgers (overzee) bezitten en de militaire dienstplicht als een
plicht van de Franse burgers (overzee). Een dergelijk document ontbreekt in de
rechtsorde van het Koninkrijk. Dit gemis heeft in combinatie met de afwezig-
heid van rechten en plichten van staatsburgers in het Statuut tot gevolg dat de
Nederlandse staatsburger (overzee) geen wederkerige rechtsverhouding heeft tot
het Koninkrijk. Het aspect van beloning – dat inherent is aan het Unieburger-
schap en het Franse burgerschap zoals ter sprake gekomen in de Hoofdstukken

289 Zie onder ‘Het kiesrecht voor vertegenwoordigende organen in het Koninkrijk’.
290 Art. 31 lid 2 bepaalt: “Aan de Staatsregeling is voorbehouden te bepalen, dat de
dienstplichtigen, dienende bij de landmacht, zonder hun toestemming niet dan krachtens
een landsverordening naar elders kunnen worden gezonden.”
291 Bovend’Eert e.a. 2018, p. 316. De Officiële Toelichting bij art. 31 Statuut vermeldt in klare
taal: “Dit artikel verklaart het opleggen van dienstplicht tot Landszaak. Slechts bij landsveror-
dening kan de dienstplicht in Suriname en de Nederlandse Antillen worden ingevoerd. Dit geldt
niet alleen voor de militaire dienst, doch ook voor de burgerlijke dienst ten behoeve van de
defensie. Wordt de dienstplicht bij landsverordening ingevoerd, dan hebben Suriname en de
Nederlandse Antillen het nog in eigen hand, deze dienstplichtigen bij de landsmacht in eigen
gebied te houden. De Landsregeling kan – doch dit behoeft niet – bepalen, dat deze dienst-
plichtigen niet dan krachtens een landsverordening naar elders kunnen worden gezonden.”
292 Bovend’Eert e.a. 2018, p. 316.
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Ven VI – ontbreekt geheel in de statutaire rechtsorde. In de rechtsorde zoals die
in het leven is geroepen door het Statuut beloont het Nederlanderschap de
staatsburgers niet met rechten voor de plichten. Het staatsburgerschap van het
Koninkrijk sluit daarmee naadloos aan bij de staatsrechtelijke en staatkundige
verhoudingen binnen het Koninkrijk, waarbij het Statuut de Koninkrijkslanden
de nodige autonomie garandeert.

De vraag doet zich op grond van het voorgaande voor tussen welke actoren
het Nederlanderschap dan wel een rechtsverhouding in het leven roept. Het
Nederlanderschap brengt zoals hiervoor blijkt geen rechtsverhouding met zich
tussen de Nederlander en het Koninkrijk, maar zoals in het navolgende zal
blijken tussen de Nederlander en de rechtsorde van zijn land binnen het
Koninkrijk. Hoewel het Nederlanderschap is toegekend door het Koninkrijk,
zijn de rechten en plichten die hieraan worden gekoppeld namelijk een
aangelegenheid van de landen.293 De stelling dat het Nederlanderschap een
rechtsverhouding met zich brengt tussen de Nederlander en zijn Koninkrijks-
land, zal worden verdedigd aan de hand van de werking van twee rechten die bij
zowel het Franse burgerschap als het Europees Unieburgerschap ter sprake zijn
gekomen: ten eerste het reis- en vestigingsrecht binnen het Koninkrijk en ten
tweede het kiesrecht voor het vertegenwoordigend lichaam van het Koninkrijk
en de vertegenwoordigende lichamen van de landen.

Het reis- en vestigingsrecht in het Koninkrijk
Over het reis- en vestigingsrecht binnen het Koninkrijk kan het volgende
worden opgemerkt. De Koninkrijksaangelegenheden zijn weergegeven in para-
graaf 7.3.1 (‘Staatkundige verhoudingen in de nieuwe statutaire rechtsorde: kort
begrip’) van dit hoofdstuk. Zoals uit art. 3 lid 1 sub f Statuut blijkt is enkel het
toezicht op de algemene regels betreffende de toelating en uitzetting van
Nederlanders binnen het Koninkrijk een Koninkrijksaangelegenheid. De Offi-
ciële Toelichting op deze bepaling stelt:

293 G. Karapetian, ‘De genesis van de Europese burger overzee. Over het personenverkeer van
Nederlanders binnen het Koninkrijk’, TvCR 2016 (2). In 1956 schrijft Logemann het
volgende over Nederlanderschap: “Ook van de wet op het nederlanderschap – rijksaangele-
genheid volgens artikel 3 statuut – moet men zeggen, dat haar toepasselijkheid niet aan
territoir gebonden is. Zij maakt overal ter wereld uit, of een persoon staatsburger van het
koninkrijk is of vreemdeling. […] Toch lijdt het voor mij geen twijfel, dat zij slechts bij
rijkswet zal mogen worden gewijzigd. Wie de status van Nederlander niet bezit, mist
belangrijke rechten. Ook dit mag, naar de geest van het statuut niet buiten de Westindische
rijksdelen omgaan.” Logemann, 1956, p. 144. Mijns inziens verdient Logemanns uitgangs-
punt dat aan het Nederlanderschap belangrijke rechten zijn gekoppeld, een kanttekening.
Deze houdt in dat het de landen van het Koninkrijk zijn die deze rechten koppelen aan het
Nederlanderschap, en niet zozeer het Koninkrijk zelf. De landen gaan derhalve zelf over de
vraag welke rechten en plichten in het desbetreffende land zijn gekoppeld aan het Neder-
landerschap.
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“In het toelatingsbeleid ook t.a.v. Nederlanders behoort aan het land een grote
mate van vrijheid te worden gelaten. Slechts de mogelijkheid van toezicht op
het stellen van algemene regelen moet aan het Koninkrijk verblijven. De
landen behoren niet te discrimineren tussen Nederlanders, die niet uit het
betrokken land afkomstig zijn.”294

Hieruit kan worden afgeleid dat het Statuut geen vrij reis- en vestigingsrecht erkent
op het grondgebied van het Koninkrijk. Ieder land heeft de bevoegdheid daarbij
regels uit te vaardigen. Wel dienen de landen hierbij Nederlanders van de andere
landen in hun toelatingsbeleid gelijk te behandelen.295 Het voorgaande heeft
geresulteerd in de omstandigheid dat de overzeese landen Aruba,296 Curaçao297 en
Sint Maarten298 gebruik hebben gemaakt van deze bevoegdheid en het toelatings-
beleid van Nederlanders hebben onderworpen aan regelgeving.299 Ook het land
Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt voor de regulering van de toelating van
Nederlanders tot de zogenoemde BES-eilanden.300 Voor het Europese deel van het
land Nederland bestaat een dergelijke regeling vooralsnog niet.301 Vast staat in

294 Zie in dit kader ook Kamerstukken II 1953-1954, 3517, 2.
295 Een voorbeeld: Aruba kan niet rechtens de toegang van Sint Maartenaren tot Aruba
gemakkelijker maken dan de toegang van Curaçaoënaars tot Aruba. Dat het voorgaande echter
wel gebeurt, blijkt uit de verschillende Landsverordeningen Toelating en Uitzetting (LTU). Zo is
de LTU van Sint Maarten niet van toepassing op Nederlanders geboren in Curaçao, Sint
Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met betrekking tot het toepassingsbereik op
Nederlandse staatsburgers is de LTU Sint Maarten derhalve van toepassing op Nederlanders
uit Europees Nederland en Arubanen die na 1 januari 1986 in Aruba zijn geboren.
296 Landsverordening toelating en uitzetting, AB 1993, no GT 33.
297 Landsverordening toelating en uitzetting Curaçao.
298 Landsverordening toelating en uitzetting Sint Maarten.
299 Deze landsverordeningen van de overzeese landen zijn terug te voeren op de Nederlands-
Antilliaanse LTU uit 1962 (Landsverordening van de 24e april 1962 houdende regeling van
de toelating tot en de uitzetting uit de Nederlandse Antillen). Uit de memorie van toelichting
van deze regeling blijkt dat de redenen achter deze restricties waren om met name de
(kwetsbare) economische positie van deze eilanden te beschermen en een mogelijke
ontwrichting van de relatief kleine samenlevingen van de eilanden te voorkomen. De
Nederlands-Antilliaanse wetgever achtte het onwenselijk als een grote groep niet-Antilliaanse
Nederlanders zich op de eilanden zou vestigen, met als gevolg de ontwrichting van de
kleinschalige economieën. De Hoge Raad heeft in HR 20 november 2000, NJ 2001, 376
geoordeeld dat de bescherming van de economische belangen van de eilanden een legitiem
doel is en de ongelijke behandeling tussen Nederlandse staatsburgers rechtvaardigt.
300 Wet toelating en uitzetting BES.
301 Wel zijn in het verleden plannen geweest in de Tweede Kamer om dit te bewerkstelligen.
Als voorbeeld kan het initiatiefvoorstel van VVD-Kamerlid Bosman worden genoemd,
ingediend in 2011 (Kamerstukken II 2011-2012, 33 325, nr. 1). Dit initiatiefvoorstel voorzag
in eisen voor Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten indien zij zich voor een
periode langer dan zes maanden willen vestigen in Nederland. Dit voorstel is in oktober 2016
verworpen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zie daarover meer G. Karapetian,
‘Burgers, tweederangsburgers en niet-burgers. Enkele observaties over ontwikkelingen
rondom het begrip burgerschap’, JBplus, 2017(2); Karapetian 2016. Anders dan Besselink
in zijn ‘De Binnengrenzen van het Koninkrijk, of: Het voorontwerp ‘Verbanning en
inburgering”, Tijdschrift voor Antilliaans Recht, 2006, nr. 3, waag ik in dit proefschrift de
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ieder geval dat de regeling van het reis- en vestigingsrecht van Nederlanders valt
onder de bevoegdheid van de landen van het Koninkrijk. Een dergelijke regeling
in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland is derhalve conform het Konink-
rijksrecht. Het Nederlanderschap verandert in dit kader niets aan dit construct,
omdat deze bevoegdheid toekomt aan de landen. Zij dienen bij de uitvaardiging
van deze regeling niettemin alle Nederlandse staatsburgers gelijk te behandelen. In
hoeverre dergelijke voorstellen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland
conform het Europees Unierecht zijn, in het bijzonder het Unierechtelijke reis- en
vestigingsrecht dat toekomt aan Unieburgers, wordt behandeld in paragraaf 7.5
van dit hoofdstuk. Het geschetste construct brengt het gevolg met zich dat de
Nederlandse staatsburgers van alleen het desbetreffende Koninkrijksland betrok-
ken zijn bij het uitvaardigen van regelingen aangaande het reis- en vestigingsrecht
van Nederlanders tot het betrokken land. Het ongedeelde karakter van, bijvoor-
beeld, het Franse burgerschap illustreert dat alle Franse burgers ongeacht de
werkelijke woonplaats door middel van hun politieke representant betrokken zijn
bij de vraag of het reis- en vestigingsrecht tot een bepaald gebied van de Republiek
dient te worden beperkt.

Het kiesrecht voor vertegenwoordigende organen in het Koninkrijk
De rechtsorde die in het leven is geroepen door het Statuut voorziet de iure niet
in een Koninkrijksparlement.302 Er is derhalve in de termen van Bodin, zoals
behandeld in Hoofdstuk II geen burgerschapsinstituut binnen het Koninkrijk
waarin alle Nederlanders zijn vertegenwoordigd. Dit is anders in de in
Hoofdstuk V behandelde EU en in de in Hoofdstuk VI behandelde Franse
Republiek. Zoals blijkt uit Hoofdstuk V vertegenwoordigt het Europese Parle-
ment alle Unieburgers.303 Het Franse Parlement vertegenwoordigt volgens een
vergelijkbare logica alle Franse staatsburgers.304 De in paragraaf 7.3 (‘Naar een
nieuwe statutaire rechtsorde’) genoemde Rijksgrondwet voorzag in een Konink-
rijksparlement. Resolutie X van de Rijksconferentie van 1948 heeft betrekking
op het parlement van het Koninkrijk.305 In dit verband is het relevant enkele
passages uit deze Resolutie op te nemen. De Resolutie vangt als volgt aan:

stelling te verdedigen dat het opstellen van regelingen inzake de toelating en uitzetting van
Nederlanders niet in strijd is met het Nederlanderschap. De wijze van vormgeving van dit
burgerschapsbegrip binnen het Koninkrijk verschaft de landen deze bevoegdheid. Besselinks
stellingname is mijns inziens naar constitutioneel Koninkrijksrecht onhoudbaar.
302 Karapetian 2017, paragraaf 3.
303 Zoals genoemd in Hoofdstuk V van dit proefschrift, expliciteert art. 14 lid 2 VEU: “Het
Europees Parlement bestaat uit de vertegenwoordigers van de burgers van de Unie.”
304 Zie Hoofdstuk VI van dit proefschrift.
305 De Rijksconferentie van 1948 was ingesteld bij KB van 23 december 1947. De opdracht
van deze conferentie luidde als volgt: “de beginselen te formuleren voor de wenselijk geachte
hervormingen in de tussen Suriname, Curaçao en Nederland bestaande betrekkingen als deel
van de staatkundige herbouw van het gehele koninkrijk […]. Deze beginselen uit te werken in
een of meer ontwerpen tot nadere regeling van de verhouding tussen deze staatsdelen en tot
verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde.” Van Helsdingen 1957, p. 22.
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“De Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, overwegende de wenselijk-
heid van de instelling van een gemeenschappelijk vertegenwoordigend
lichaam van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden als medewetgevend
en controlerend rijksorgaan, is van oordeel:
1. Dat bij de rijksgrondwet behoort te worden ingesteld een rijksparlement,
vertegenwoordigende de volkeren van het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen;
2. dat het Rijksparlement zal bestaan uit een senaat en een kamer van
afgevaardigden;
3. dat de Kamer van Afgevaardigden zal worden gevormd door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, de Staten van Suriname en de Staten van de
Nederlandse Antillen, welke optreden als afdelingen van de Kamer van
Afgevaardigden, […];
4. dat de Senaat zal worden gevormd door de leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, aangevuld met vijf leden uit Suriname en vijf leden uit de
Nederlandse Antillen, buiten hun midden, met inachtneming van het beginsel
van evenredigheid, aan te wijzen door de Staten dezer landen;
[…];
7. dat de rijkswetgevende macht gezamenlijk door de Koning en het Rijks-
parlement zal worden uitgeoefend;
8. dat een voorstel van rijkswet door de Koning gelijktijdig zal worden
ingediend bij de drie afdelingen van de Kamer van Afgevaardigden;
[…];
11. dat bij de openbare behandeling het voorstel zal worden toegelicht en
verdedigd door de Rijksregering en bij gescheiden behandeling door of
namens de Rijksregering; […].”306

Deze resolutie komt tegemoet aan verschillende idealen, zoals dat er een vertegen-
woordigend orgaan is dat de ‘volkeren’ van de verschillende delen van het
constitutionele verband – het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden – vertegen-
woordigt. De resolutie maakt het mogelijk dat iedere burger door middel van zijn
representant deelneemt aan de totstandkoming van verbindende voorschriften die
van toepassing zijn op de burgers. Niettemin is deze resolutie volgens Van
Helsdingen de ‘meest ingewikkelde en de meest omstreden resolutie’ geweest.307

Er zijn namelijk verschillende langdurige debatten gehouden over de verschillende
elementen van deze resolutie.308 Daarnaast heeft deze resolutie ervoor gezorgd dat
een nieuwe opzet van de rechtsorde van het Koninkrijk nodig werd geacht.309

Gedurende de vergaderingen is gedebatteerd over de wijze van invulling van het
vertegenwoordigend orgaan: diende dit unitarisch of federatief te worden vorm-
gegeven? De bezwaren van een unitarisch systeem hadden onder meer betrekking
op de moeilijkheid van de getalsverhouding van de vertegenwoordigers van

306 Van Helsdingen 1957, p. 46.
307 Van Helsdingen 1957, p. 47.
308 Van Helsdingen 1947, p. 47 e.v.: “Het lijkt echter nuttig vast te leggen met hoeveel zorg en
moeite getracht is tegemoet te komen aan geuite verlangens, ten bewijze, dat niet onwil maar
reëel inzicht in de doelmatigheid van het in het leven te roepen organisme er toe geleid heeft
de in deze resolutie neergelegde constructie prijs te geven.”
309 Van Helsdingen 1947, p. 47.
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Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland.310 Een ander bezwaar was de
constatering dat de overzeese delen moeilijk een groot aantal bekwame personen
kunnen missen die zich ‘louter’ inzetten voor de rechtsorde van het Koninkrijk.
Tegen een federatief parlement van het Koninkrijk bestond het bezwaar van een
zogenoemd ‘deadlock’: indien één van de parlementen tegenstander is, dan vindt
geen doorgang plaats van een bepaald voorstel.311 Deze resolutie werd echter,
zoals hiervoor is opgemerkt, niet verwezenlijkt in het Statuut. Wel kent het Statuut
een bepaling die in hoofdlijnen vereisten stelt aan de regeling van het kiesrecht in
de landen van het Koninkrijk. Deze bepaling is te vinden in art. 46 Statuut.312

Deze bepaling heeft betrekking op de vertegenwoordigende lichamen van de
landen, dat wil zeggen de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van
Curaçao en tot slot de Staten van Sint Maarten.313 Een fundamenteel principe dat
deze bepaling omarmt is dat het kiesrecht voor algemeen vertegenwoordigende
lichamen wordt gekoppeld aan het Nederlanderschap.314 Dat wil zeggen dat iedere
Nederlander in een vertegenwoordigend lichaam dient te zijn gerepresenteerd.315

310 Van Helsdingen 1957, p. 50.
311 Van Helsdingen 1957, p. 50.
312 Art. 46 Statuut luidt: “1. De vertegenwoordigende lichamen worden gekozen door de
ingezetenen van het betrokken land, tevens Nederlanders, die de door de landen te bepalen
leeftijd, welke niet hoger mag zijn dan 25 jaren, hebben bereikt. Iedere kiezer brengt slechts
één stem uit. De verkiezingen zijn vrij en geheim. Indien de noodzaak daartoe blijkt, kunnen
de landen beperkingen stellen. Iedere Nederlander is verkiesbaar met dien verstande, dat de
landen de eis van ingezetenschap en een leeftijdsgrens kunnen stellen.
2. De landen kunnen aan Nederlanders die geen ingezetenen van het betrokken land zijn, het
recht toekennen vertegenwoordigende lichamen te kiezen, alsmede aan ingezetenen van het
betrokken land die geen Nederlander zijn, het recht vertegenwoordigende lichamen te kiezen
en het recht daarin gekozen te worden, een en ander mits daarbij tenminste de vereisten voor
ingezetenen die tevens Nederlander zijn, in acht worden genomen.”
313 Niet alleen deze vertegenwoordigende lichamen, maar ook de decentrale vertegenwoor-
digende lichamen, zoals de Provinciale Staten en de gemeenteraden. Officiële toelichting bij
art. 46.
314 Van Helsdingen 1957, p. 499.
315 Met betrekking tot het kiesrecht van de overzeese Nederlanders voor de vertegenwoordi-
gende lichamen van de landen wordt na de Tweede Wereldoorlog opgemerkt: “Tot dat besluit
heeft vooreerst bijgedragen de mening, dat er in deze Staatsdelen in het algemeen voldoende
belangstelling voor de publieke zaak en een voldoende daarmee verband houdende mate van
kennis en ontwikkeling aanwezig is om in beginsel aan iedere burger de bevoegdheid toe te
kennen het kiesrecht voor de Volksvertegenwoordiging uit te oefenen. […]. Voorts heeft hierbij
de overweging een rol gespeeld, dat het van zeer groot belang moet worden geacht dat juist in
het stadium, waarin de staatkundige ontwikkelingen van Suriname en de Nederlandse Antillen
thans verkeert, een phase, die voor de toekomst beslissend kan zijn, de te kiezen Volks-
vertegenwoordiging een zo volledig mogelijke afspiegeling dient te zijn van de onder de
bevolking in al haar lagen en schakeringen levende wensen en denkbeelden. Ten slotte is de
Regering van inzicht, en zij sluit zich op dit punt gaarne aan bij hetgeen vele leden dienaan-
gaande opmerkten, dat in een samenleving, die voldoende rijp wordt geacht voor het toekennen
van een mate van zelfstandigheid, zoals in deze wetsontwerpen is vastgesteld, elke burger op
democratische wijze in de gelegenheid moet worden gesteld aan het staatkundig leven deel te
nemen.” Handelingen II 1947-1948, 650, no 25, p. 77.
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Indien een Nederlander uit Nederland naar Aruba verhuist, dan bezit hij aldaar het
kiesrecht voor de Staten. Andersom evenzo. Indien een Nederlander uit Aruba
verhuist naar Nederland, dan bezit hij het kiesrecht voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. De vuistregel van lid 1 van art. 46 Statuut is derhalve dat de
algemeen vertegenwoordigende organen van de landen worden gekozen door
Nederlanders die tevens ingezetenen zijn van het betrokken land.316 Lid 2 van
deze bepaling is ingevoerd bij Rijkswet van 11 januari 1985, Stb. 1985, 148. Dit
lid 2 maakt het mogelijk dat landen ook niet-ingezeten Nederlanders en ingezeten
niet-Nederlanders het actief dan wel passief kiesrecht verschaffen voor algemeen
vertegenwoordigende organen van het betrokken land. Als gezegd is dit lid 2 de
grondslag voor het kiesrecht van niet-ingezeten Nederlanders in vreemde staten
om het kiesrecht uit te oefenen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Art. 46 Statuut illustreert dat in de statutaire rechtsorde wordt aanvaard dat
iedere Nederlander vertegenwoordigd dient te zijn in de vertegenwoordigende
lichamen van het betrokken land. Hiermee wordt het kiesrecht voor de vertegen-
woordigende organen van een land van het Koninkrijk gekoppeld aan het
Nederlanderschap. Opvallend is dat deze bepaling geen betrekking heeft op het
vertegenwoordigende lichaam van het Koninkrijk als geheel. Het Koninkrijk
heeft namelijk de iure geen eigen parlement. Zoals blijkt uit paragraaf 7.3.1
(‘Staatkundige verhoudingen in de nieuwe statutaire rechtsorde: kort begrip’)
van dit hoofdstuk functioneren de Staten-Generaal van Nederland evenwel de
facto als het vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk. In het navolgende
zal een blik worden geworpen op de vraag wie vertegenwoordigd zijn in de
Staten-Generaal. Daartoe zal worden stilgestaan bij het kiesrecht voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Kiesrecht overzee en de Tweede Kamer der Staten-Generaal: de uitzondering
van art. B1 Kieswet
Zoals hiervoor opgemerkt werden in 1848 voor het eerst rechtstreekse verkie-
zingen uitgeschreven voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Art. 76
Grondwet-1848 luidde:

“De leden der Tweede Kamer worden in de kiesdistricten, waarin het Rijk
verdeeld wordt, gekozen door de meerderjarige ingezetenen, Nederlanders, in
het volle genot der burgerlijke en burgerschapsregten, en betalende in de
directe belastingen eene som, die, overeenkomstig met de plaatselijke
gesteldheid, doch niet beneden het bedrag van f 20, noch boven dat van
f 160, in de kieswet zal worden vereischt.”317

316 Bovend’Eert e.a. 2018, p. 339.
317 De leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal werden vanaf 1848 niet meer benoemd
door de Kroon, maar door de leden van de Provinciale Staten, zoals blijkt uit art. 78
Grondwet-1848.
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Het is de Kieswet van 1850 die een eerste nationale regeling omvatte van
rechtstreekse verkiezingen.318 Dit kiesrecht was niet algemeen, maar gebonden
aan census – naar de wens zoals die blijkt uit Thorbeckes bijdrage inzake het
Nederlanderschap, zoals aangehaald in paragraaf 7.4.3 (‘Nederlanderschap en
toekenning ervan overzee’). Het heeft geduurd tot de jaren zestig van de
negentiende eeuw voordat de wens werd geuit in de Tweede Kamer om het
censuskiesrecht te herzien.319 De verschillende debatten die hebben plaatsge-
vonden in het parlement, onder meer met betrekking tot het censuskiesrecht,
leidden op den duur tot de herziening van de Grondwet in 1887 en de daarop
volgende Kieswet-Van Houten uit 1896.320 Volgens de Grondwet van 1887
waren de kenmerken van geschiktheid en maatschappelijke welstand de beslis-
sende factoren bij de toekenning van het kiesrecht voor de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.321 Zoals blijkt uit dit hoofdstuk werd door de Wet
op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap het stelsel van het dubbele
Nederlanderschap dat was verankerd in het publiekrecht en het privaatrecht
geünificeerd. Deze wet maakte het mogelijk voor overzeese Nederlanders dat
zij, indien zij zich vestigden in het Rijk in Europa en aan de andere vereisten
voldeden, konden worden aangemerkt als kiesgerechtigd voor de verkiezingen
van de Tweede Kamer.322 Nadien is voor de overzeese Nederlander uit Aruba,
Curaçao en Sint Maarten het principe op grote lijnen hetzelfde gebleven: indien
zij zich vestigen in Nederland, en voldoen aan de andere gestelde vereisten, dan
kunnen zij worden gekwalificeerd als kiesgerechtigd voor de verkiezingen van
de Tweede Kamer.

318 Wet van 4 juli 1850, Stb. 1850, 37.
319 D.J. Elzinga, H.R.B.M. Kummeling, J. Schipper-Spanninga, Het Nederlandse kiesrecht
(derde herziene druk), 2012, p. 5.
320 Deze Kieswet-Van Houten (Wet van 7 september 1896, Stb. 1896, 154) vervangt de Kieswet
uit 1850. De Kieswet-Van Houten hanteerde een verfijnd stelsel met betrekking tot de
geschiktheids- en welstandscriteria. Zo werden als kiesgerechtigd onder meer aangemerkt de
Nederlanders die een aanslag in een van de directe belastingen betaalden; een bepaalde huur
betaalden dan wel een vaartuig van een bepaalde inhoud bewoonden (de zogenoemde woning-
en vaartuigkiezers); een bepaalde dienstbetrekking hadden met als gevolg dat een zeker inkomen
werd verworven (de zogenoemde dienstbetrekkingkiezers) en tot slot zij die f 100 in de
grootboeken van de nationale schuld of f 50 op de rijkspostspaarbank inlegden (de zogenoemde
grootboek- en spaarbankkiezers). Hiernaast was er een examen dat diende te worden afgelegd
om te worden aangemerkt als kiesgerechtigde voor de leden van de Tweede Kamer.
321 Art. 80 Grondwet-1887 luidde: “De leden van de Tweede Kamer worden regtstreeks
gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die door de kieswet te bepalen
kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten en den door die wet te
bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig mag zijn, hebben bereikt.” Voor de Eerste
Kamer, zie art. 82 Grondwet 1887.
322 In 1917 werd het algemeen mannenkiesrecht verankerd in de Grondwet en werd het
kiesstelsel gewijzigd van een districtenstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoor-
diging. Het vrouwenkiesrecht werd in 1923 in de Grondwet verankerd, echter vanaf 1919
werd vrouwen bij Wet van 9 augustus 1919, Stb. 1919, 536, het actief kiesrecht verschaft voor
de Tweede Kamer. Het passieve vrouwenkiesrecht is in 1917 ingevoerd.
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De huidige regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer vindt men in
art. B1 Kieswet:

“1 De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen
door degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en
op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt,
met uitzondering van degenen die op de dag van de kandidaatstelling
hun werkelijke woonplaats hebben in Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

2 Deze uitzondering geldt niet voor:
a. de Nederlander die gedurende ten minste tien jaren ingezetene van

Nederland is geweest;
b. de Nederlander die in Nederlandse openbare dienst in Aruba, Curaçao of

Sint Maarten werkzaam is, alsmede zijn Nederlandse echtgenoot, gere-
gistreerde partner of levensgezel en kinderen, voor zover dezen met hem
een gemeenschappelijke huishouding voeren.”

Volgens deze bepaling is ingezetenschap in Nederland geen verplicht element voor
het actief kiesrecht ten aanzien van de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de criteria
voor deze verkiezingen die hiervoor ter sprake zijn gekomen, was het ingezeten-
schap dat wel. Tot de Grondwetsherziening van 1983 bepaalde de Grondwet
namelijk dat de kiesgerechtigden voor de Tweede Kamerverkiezingen ingezetenen
dienden te zijn van Nederland. Daar veranderde in 1983. Hierbij werd in de
Grondwet verankerd dat in beginsel alle Nederlanders, overal ter wereld, aan-
spraak kunnen maken op het kiesrecht voor de Tweede Kamerverkiezingen. In
beginsel, vanwege de clausulering in art. 54 Grondwet-1983 ‘behoudens bij de wet
te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen
zijn’.323 In de jaren tachtig van de vorige eeuw is getracht deze clausulering uit te
werken door middel van een wijziging van de Kieswet.324 Aangezien het criterium
van het ingezetenschap uit de Grondwet verdween, ontstond daarmee de moge-
lijkheid om de Nederlandse staatsburgers van de overzeese gebieden deel te laten
nemen aan het politieke verkeer in het Koninkrijk. De verlening van het kiesrecht
voor de Tweede Kamer werd snel van de hand gewezen door de regering. De
redenering van de regering was als volgt:

“Dat de verlening van kiesrecht voor de Tweede Kamer aan de autochtone
Antillianen woonachtig in de Nederlandse Antillen ongewenst is, behoeft
nauwelijks betoog. Deze Nederlanders hebben, zoals gezegd, in de Antilliaanse
Staten een eigen parlementair vertegenwoordigend orgaan binnen het Konink-
rijk. Verlening van kiesrecht voor de Tweede Kamer aan deze Antillianen zou in
feite even merkwaardig zijn als de verlening van het kiesrecht voor de
Antilliaanse Staten aan in Nederland wonende Nederlanders.”325

323 Deze clausulering kan men tevens terugvinden in het huidige art. 54 Grondwet.
324 Kamerstukken II 1984-1985, 18 694, nrs. 1-3.
325 Kamerstukken II 1984-1985, 18 694, nrs. 3, p. 10. De Kiesraad is het op dit punt eens met
de regering, en gaat zelfs iets verder door voor te stellen dat het wellicht mogelijk is om bij de
verkiezing voor de Tweede Kamer een onderscheid te maken tussen verschillende typen
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Deze redenering bevat enkele constitutionele misslagen en maakt het daarmee
de moeite waard om hierbij stil te staan. Allereerst merkt de regering op dat de
Nederlandse staatsburgers van de (destijds) Nederlandse Antillen politiek
worden vertegenwoordigd in de Staten. Er wordt echter onterecht niet stilge-
staan bij de mogelijke zeggenschap van dit parlementair landsorgaan in de
statutaire rechtsorde. Zoals blijkt uit paragraaf 7.3.2 (‘De rijksregelgevings-
procedures: rijkswet, algemene maatregel van rijksbestuur en ministeriële rijks-
regelingen’) van dit hoofdstuk, hebben de parlementen van de overzeese landen
louter adviserende bevoegdheden in de totstandkoming van rijksregelgeving.
Vanuit het burgerschapsdenken zoals blijkt uit Hoofdstuk II, volstaan vergelijk-
bare adviserende bevoegdheden van vertegenwoordigende organen niet. In het
verlengde hiervan wordt ongefundeerd een vergelijking gemaakt tussen het
verlenen van het kiesrecht van overzeese Nederlanders bij de Tweede Kamer-
verkiezingen en het verlenen van het kiesrecht van de in Nederland wonende
Nederlanders aan de Staten van de (destijds) Nederlandse Antillen. Deze
vergelijking slaat de plank mis om dezelfde reden als hiervoor genoemd: de
constitutionele positie van de Staten is onvergelijkbaar met die van de – van de
Staten-Generaal deel uitmakende – Tweede Kamer. Zo heeft de Tweede Kamer,
anders dan de overzeese Staten, het recht om rijksregelgeving te initiëren, te
amenderen en natuurlijk aan te nemen dan wel te verwerpen. De leden van de
Staten komt het recht toe om amendementen in te dienen.326 Daarnaast heeft de

Nederlanders op de (destijds) Nederlandse Antillen: “De Kiesraad is het ermee eens, dat het
onjuist zou zijn het kiesrecht voor de verkiezingen van de Tweede Kamer toe te kennen aan
de op de Nederlandse Antillen woonachtige Antilliaanse Nederlanders. De Raad vindt het
evenwel onbevredigend, dat in het voorstel eveneens worden uitgesloten de uit Nederland
afkomstige Nederlanders die tijdelijk op de Nederlandse Antillen woonachtig zijn. Hij vraagt
zich af of op grond van de Nederlands-Antilliaanse wetgeving de rechtspositie van uit
Nederland afkomstige Nederlanders woonachtig op de Nederlandse Aantillen wel in alle
opzichten gelijk is aan die van de aldaar woonachtige Antilliaanse Nederlanders. Zo dit niet
het geval is, zou daarin wellicht een voldoende objectief aanknopingspunt kunnen worden
gevonden om bij de verlening van kiesrecht voor de Tweede Kamer onderscheid te maken
tussen de aldaar woonachtige autochtone Antillianen en de overige Nederlanders.” Zoals
hieruit blijkt, staat de Kiesraad niet stil bij het ongedeelde karakter van het burgerschap
binnen het Koninkrijk, zijnde het Nederlanderschap, wanneer wordt gesproken van ‘autoch-
tone Antillianen’ enerzijds en de ‘overige Nederlanders’ anderzijds. Kamerstukken II 1984-
1985, 18 694, nrs. 1-3, p. 16 (Bijlage 1).
326 De regering vervolgt haar redenering in dit kader in de memorie van antwoord: “In
antwoord hierop merken wij op dat een belangrijk element hierbij is, dat de inwoners van de
Nederlandse Antillen reeds kiesrecht hebben voor een parlementair vertegenwoordigend
orgaan binnen het Koninkrijk. Zoals eerder al is gezegd, ligt het voor de hand binnen het
Koninkrijk de wettelijke regelingen van de verschillende landen, waar mogelijk, op elkaar af
te stemmen. Dat ligt anders waar het de verhoudingen tussen geheel soevereine staten betreft.
Het zou ook te ver voeren alle inwoners van de Nederlandse Antillen die de Nederlandse
nationaliteit bezitten, het kiesrecht toe te kennen voor de Tweede Kamer, evenals het te ver
zou voeren alle in Nederland woonachtige Nederlanders kiesrecht te verlenen voor de
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Gevolmachtigde Minister het initiatiefrecht.327 De Staten hebben in de rechts-
orde van het Koninkrijk, met andere woorden, louter vrijblijvende bevoegdhe-
den. De politieke representanten van de Nederlandse staatsburgers van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten besluiten op het niveau van het Koninkrijk nimmer
namens de kiezers328 – hetgeen regelrecht ingaat tegen het ongedeelde karakter
van het burgerschapsdenken zoals uitgezet in Hoofdstuk II.

Dit burgerschapsdenken is evenmin te herkennen in de twee nationale rechts-
zaken, die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn
afgehandeld, tot verlening van het kiesrecht voor de verkiezing van de Tweede
Kamer aan overzeese Nederlandse staatsburgers.329 Beide rechtszaken hebben
betrekking op het hiervoor geciteerde art. B1 Kieswet. Appellanten, woonachtig
in Aruba, ondernemen juridische stappen nadat hun verzoek om te worden
geregistreerd als kiesgerechtigde voor de verkiezingen van de Tweede Kamer,
wordt afgewezen door het college van Burgemeester en Wethouders van
Den Haag. Daartoe voeren zij aan dat de Tweede Kamer functioneert als het
parlement van het Koninkrijk ‘zodat de verkiezing van de leden van de Tweede

Antilliaanse Staten. Dit zou toch niet goed te rijmen zijn met de staatkundige structuur van het
Koninkrijk. Deze staatkundige structuur, waarin binnen het Koninkrijksverband aan elk der
landen een eigen positie wordt toegekend, brengt ook mee dat het niet voor de hand ligt het
kiesrecht voor het Europese Parlement toe te kennen aan de inwoners van de Nederlandse
Antillen, waar Nederland en niet de Nederlandse Antillen tot de Europese Gemeenschap
behoort.” Kamerstukken II 1984-1985, 18 694, nr. 5, p. 6. Ook aan deze passage schort een en
ander. De staatkundige structuur van het Koninkrijk voorziet inderdaad niet in een parlement
voor het gehele Koninkrijk. Niettemin functioneren de Nederlandse Staten-Generaal de facto
als het vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk, vanwege de hiervoor uiteengezete
bevoegdheden die de Staten-Generaal op het niveau van het Koninkrijk bezitten. Het laatste
deel van de passage, gedaan nog vóór de Eman & Sevinger-uitspraak van het Hof van Justitie
is inmiddels, zoals de lezer zal zijn opgevallen, sterk achterhaald. De wijziging van de
Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van
het Europees Parlement aan Nederlanders in de overzeese landen, zal ter sprake komen in
paragraaf 7.5 (‘Het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk’) van dit hoofdstuk.
327 Zie in dit kader het (negatieve) advies van de Raad van State van het Koninkrijk over de
bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een voordracht tot een
voorstel van Rijkswet te kunnen doen: Kamerstukken II 2016-2017, 27 570 (R 1672), nr. 20
(Advies W01.16.0217/I/Vo/K. De Raad van State staat in dit advies positief ten aanzien van
de toekenning van de bevoegdheid aan de overzeese Staten om een voordracht tot een
voorstel van Rijkswet te kunnen doen. Volgens de Raad van State zou een dergelijk alternatief
beter passen in het systeem van het Statuut ‘waarin voor de organen van het Koninkrijk
gebruik wordt gemaakt van de bestaande organen en procedures van het land Nederland’. Dit
zou bovendien goed aansluiten bij de mogelijkheid dat naast de landsregeringen door
tussenkomst van de Gevolmachtigde Ministers ook de parlementen van de overzeese landen
het initiatiefrecht toekomt.
328 Een uitzondering daargelaten, namelijk in geval van consensusrijkswetten. Consensus-
rijkswetten komen tot stand op basis van art. 38 Statuut. Daarbij is noodzakelijk dat alle
betrokken vertegenwoordigende organen instemmen met een voorstel.
329 ABRvS 21 november 2006, AB 2007, 121 m.nt. P.J. Stolk; ABRvS 25 januari 2017, JB
2017, 43 m.nt. J.L.W. Broeksteeg.
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Kamer van de Staten-Generaal tevens betekent van het Koninkrijksparle-
ment’.330 De Afdeling oordeelt dat de door de appellant aangevoerde gronden
ongegrond zijn, en wel om de volgende redenen. De Afdeling refereert aan de
verschillende bevoegdheden die vertegenwoordigende lichamen van de over-
zeese landen hebben in het rijkswetgevingsproces. Zoals hiervoor betoogd,
voldoet de loutere adviserende rol die de vertegenwoordigende organen van de
overzeese landen spelen in het rijkswetgevingsproces niet aan de voorwaarde
die inherent is aan een ongedeeld burgerschap dat iedere burger vertegenwoor-
digd dient te zijn in het wetgevende orgaan. De representanten van de overzeese
Nederlandse burgers – de enigen die bevoegd zijn hiertoe – hebben geen
zeggenschap in dit rijkswetgevingsproces. Het gevolg van het voorgaande is
dan ook dat in de rechtsorde van het Koninkrijk, de overzeese Nederlandse
staatsburgers politiek niet worden gerepresenteerd. De leden van de overzeese
Staten hebben immers louter adviserende en geen meebeslissende bevoegdhe-
den in de statutaire rechtsorde.331

Mager aan de redenering van de appellanten is dat zij, op hun beurt, voorbijgaan
aan de omstandigheid dat de Staten-Generaal de iure het parlement zijn van het
land Nederland. Indien alle Nederlandse staatsburgers het kiesrecht zouden
krijgen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, dan zouden hun represen-
tanten meebeslissen indien beslissingen worden genomen die naar Koninkrijks-
recht worden aangemerkt als landsaangelegenheid. Dit heeft tot gevolg dat
onderscheid moet worden gemaakt tussen de Staten-Generaal als parlement van
Nederland enerzijds en de Staten-Generaal als parlement van Nederland dat in
de statutaire rechtsorde de facto het vertegenwoordigende lichaam is anderzijds.
De overzeese Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen hebben geen
aanspraak op politieke representatie in de Staten-Generaal als de Staten-
Generaal functioneren als het parlement van Nederland, en dus betrokken zijn
bij landsregelgeving inzake aangelegenheden van Nederland. Wel maken zij
aanspraak om politiek te worden gerepresenteerd in de Staten-Generaal, indien
dit Nederlandse orgaan als vertegenwoordigend orgaan van het Koninkrijk
optreedt. Uit het geschetste kader in Hoofdstuk II van dit proefschrift blijkt

330 ABRvS 21 november 2006, AB 2007, 121, r.o. 2.3. Zie een kritische analyse van deze
uitspraak: L.F.M. Besselink, ‘Nederlands post-koloniaal kiesrecht: Het Europees Parlement
en de Tweede Kamer’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, afl. 4, 2007.
331 De Afdeling merkt in r.o. 2.3.2 op: “Het Statuut voorziet derhalve in democratisch
gelegitimeerde inbreng van de ingezetenen van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba
op de rijkswetgeving door de vertegenwoordigende lichaamen van de verschillende landen,
zij het dat de inbreng van de landen niet op dezelfde wijze is vormgegeven [cursivering van
mij, GK].” Het is deze verschillende wijze van vormgeving die ervoor zorgt dat de overzeese
Nederlandse burgers politiek niet vertegenwoordigd worden op het niveau van het Konink-
rijk. Jammerlijk genoeg gaat de Afdeling daar niet op in. Onterecht gaat de Afdeling er dan
ook van uit dat de inbreng van de Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen
democratisch gelegitimeerd is.
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immers het uitgangspunt in het burgerschapsdenken dat de burger gebonden is
aan het recht vanwege het feit dat hij auteur is daarvan. Hiermee wordt in de
constitutionele structuur van het Koninkrijk voorbij gegaan aan deze oorspron-
kelijk van Locke afkomstige gedachte.

De Afdeling besluit haar oordeel in de hiervoor aangehaalde zaak met de
opmerking dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. B1 Kieswet blijkt dat
de wetgever van oordeel is dat een verblijf in Nederland van minstens tien jaar
of langer een zodanige band met Nederland schept, dat het kiesrecht wordt
toegekend voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Vermeldenswaardig in dit
kader is mijns inziens dat dit kiesrecht, ongeacht een eventueel verblijf in
Nederland, wel toekomt aan Nederlanders die in vreemde mogendheden
verblijven. Volgens de Afdeling heeft de wetgever op deze wijze beoogd te
verzekeren dan alle Nederlandse staatsburgers het kiesrecht hebben voor een
vertegenwoordigend orgaan binnen het Koninkrijk.332

Ook bij deze redenering geldt dat de Afdeling nauwelijks rekening houdt met
de omstandigheid dat het ene vertegenwoordigende orgaan in Koninkrijk
meebeslissende bevoegdheden heeft in de statutaire rechtsorde en het andere
niet. Waar de overzeese Staten, de Provinciale Staten en de gemeenteraden
vertegenwoordigende organen zijn in het Koninkrijk in de zin van art. 46
Statuut, kunnen alleen de Staten-Generaal de facto worden aangemerkt als een
vertegenwoordigend lichaam van het Koninkrijk vanwege de bevoegdheden van
de Staten-Generaal in de rijksregelgevingsprocedure.

De tweede rechtszaak inzake het kiesrecht van overzeese staatsburgers deed zich
voor in 2017. Appellant had in deze zaak in oktober 2016 de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om te worden geregistreerd
als kiesgerechtigde voor de verkiezing van de Tweede Kamer in maart 2017.
Om vergelijkbare redenen als in de vorige zaak, wees de minister dit verzoek af
– appellant had namelijk volgens de minister zijn werkelijke woonplaats in
Aruba en was niet voor een periode van tien jaar ingezetene geweest van
Nederland.333 De appellant had in deze zaak enigszins andere gronden aange-
voerd. Zo stelde hij dat de Rijksministerraad een wetgevend orgaan is in de zin
van art. 3 Eerste Protocol EVRM, omdat de rijksministerraad door middel van
regelgeving de rechtsorde van Aruba beïnvloedt. Aangezien de rijksministerraad
verantwoording is verschuldigd aan de Tweede Kamer, ontbeert appellant ten
onrechte het kiesrecht voor de verkiezing van de Tweede Kamer, aldus de
appellant. Deze grond is volgens de Afdeling ongegrond, vanwege de omstan-

332 ABRvS 21 november 2006, AB 2007, 121, r.o. 2.4.1. De Afdeling vervolgt: “Ten aanzien
van de ingezetenen van Aruba staat vast dat zij het kiesrecht hebben voor de Staten van hun
land. De Nederlanders die niet of niet langer ingezetene zijn van Aruba, ontberen, dan wel
verliezen kiesgerechtigdheid voor de Staten van Aruba.”
333 ABRvS 25 januari 2017, JB 2017, 43, r.o. 2.
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digheid dat de rijksministerraad niet rechtstreeks wordt gekozen en dus niet kan
worden aangemerkt als een wetgevend orgaan in de zin van de voornoemde
bepaling.334 Daarnaast wordt met betrekking tot het beginsel van gelijke
behandeling door appellant geen vergelijking gemaakt tussen overzeese staats-
burgers in de overzeese landen en de Nederlandse staatsburgers in vreemde
staten, zoals het geval was in de vorige zaak, maar tussen Arubaanse Neder-
landers enerzijds en Nederlanders uit de BES-eilanden anderzijds. Deze verge-
lijking gaat volgens de Afdeling niet op, omdat de BES-eilanden sinds de
herziening van het Statuut in 2010 integraal deel uitmaken van het bestel van het
land Nederland.335

De Afdeling brengt ook in deze zaak naar voren dat het Statuut voorziet in
waarborgen en voorzieningen ten behoeve van de inbreng van de landen in de
rijksregelgevingsprocedure.336 Net als in de vorige rechtszaak vermeldt de
Afdeling dat het Statuut voorziet in ‘democratisch gelegitimeerde inbreng van
de ingezetenen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op de rijkswetgeving door
de vertegenwoordigende lichamen van de verschillende landen’.337 Ook hier
geldt dat de Afdeling geen rekening houdt met de omstandigheid dat deze
vertegenwoordigende organen verschillende bevoegdheden hebben in de statu-
taire rechtsorde – variërend van adviserend, zoals het geval is bij de overzeese
Staten, tot medebeslissend, zoals het geval is bij de Staten-Generaal. De
aandacht die de Afdeling besteedt aan de staatkundige positie van de Gevol-
machtigde Minister van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het rijksregelge-
vingsproces is geen rechtvaardiging van de status quo, vanwege de
omstandigheid dat de Gevolmachtigde Minister niet de Staten, maar de over-
zeese landsregering vertegenwoordigt, en ook verantwoording verschuldigd is
aan de landsregering en niet aan de overzeese Staten.338

Beide uitspraken illustreren dat er sprake is van een constitutionele spraak-
verwarring in de rechtsorde van het Statuut. Aan de ene kant streven overzeese
Nederlanders van de overzeese landen ernaar het kiesrecht voor de verkiezing
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te kunnen uitoefenen, maar gaan zij

334 ABRvS 25 januari 2017, JB 2017, 43, r.o. 3.1. Dit doet denken aan de discussie die is
gevoerd in 1848 om de uitvoerdende macht in Nederland – de Koning – niet op te laten treden
als wetgevende macht in de koloniën en bezittingen. Zie daarvoor paragraaf 7.2.1 (‘De
koloniën en bezittingen vanaf 1814: enkele hoofdmomenten’).
335 ABRvS 25 januari 2017, JB 2017, 43, r.o. 4 e.v.
336 ABRvS 25 januari 2017, JB 2017, 43, r.o. 3.4.
337 ABRvS 25 januari 2017, JB 2017, 43, r.o. 3.4.
338 In het hypothetische geval dat de Gevolmachtigde Minister de overzeese Staten zou
vertegenwoordigen, dan zou dat alsnog niet volstaan, en wel omdat de politieke representatie
van overzeese Nederlanders in de statutaire rechtsorde getrapt zou zijn, terwijl de politieke
representatie van alle andere Nederlandse staatsburgers zowel een rechtstreekse component
(Tweede Kamer) als een getrapte component (Eerste Kamer) zou hebben.
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daarbij voorbij aan de omstandigheid dat daarmee hun representanten zullen
meebeslissen in landszaken van Nederland. Laatstgenoemde is in strijd met het
Statuut, omdat het Statuut de autonomie garandeert van de verschillende
Koninkrijkslanden bij landsaangelegenheden. Aan de andere kant houdt de
Afdeling vol dat op grond van art. 46 Statuut iedere Nederlandse staatsburger
aanspraak maakt om te worden vertegenwoordigd in een vertegenwoordigend
orgaan binnen het Koninkrijk. De Afdeling besteedt evenwel geen aandacht aan
de omstandigheid dat de vertegenwoordigende organen binnen het Koninkrijk
geen gelijkwaardige positie innemen in de statutaire rechtsorde. Waar de
overzeese Staten adviserende bevoegdheden bezitten in de statutaire rechtsorde,
functioneren de Staten-Generaal de facto als het vertegenwoordigende orgaan
van het Koninkrijk alwaar rijksregelgeving kan worden geïnitieerd, geamen-
deerd, aangenomen en/of verworpen.

Het voorgaande leidt tot de volgende conclusies aangaande het Nederlander-
schap. Dit burgerschap, zoals thans geregeld is bij de Rijkswet op het Neder-
landerschap, wordt toegekend door het Koninkrijk der Nederlanden.339

Niettemin brengt dit burgerschap geen rechtsverhouding, laat staan een weder-
kerige rechtsverhouding, met zich tussen de Nederlandse staatsburger en het
Koninkrijk. Dit van Koninkrijkswege toegekende burgerschap veronderstelt een
rechtsverhouding tussen de Nederlandse staatsburger en het betrokken Konink-
rijksland waar de burger zijn werkelijke woonplaats heeft. Deze stelling is
verdedigd aan de hand van enkele argumenten. In de eerste plaats is naar voren
gebracht dat de militaire dienstplicht niet vanwege het Koninkrijk, maar
vanwege het Koninkrijksland kan worden gevorderd. Met betrekking tot de
rechten is aandacht besteed aan het reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor
vertegenwoordigende lichamen van/in het Koninkrijk. Beide rechten vallen
onder de bevoegdheid van de landen van het Koninkrijk. Gesteld kan derhalve
worden dat het Nederlanderschap slechts ogenschijnlijk uniform is gereguleerd.
Hoewel uit art. 3 lid 1 sub c Statuut blijkt dat het Nederlanderschap een
Koninkrijksaangelegenheid is, is merkwaardig dat de rechten en plichten die aan
dit burgerschap zijn gekoppeld, vallen onder de bevoegdheden van de landen.
Een direct gevolg hiervan in het Koninkrijk is dat er geen vrij reis- en
vestigingsrecht bestaat binnen het Koninkrijk. Daarnaast kan de wil van de
Koninkrijksburgers niet worden vastgesteld, vanwege de omstandigheid dat in
het de facto vertegenwoordigend orgaan van het Koninkrijk, de Staten-Generaal,
niet alle Nederlandse staatsburgers politiek worden gerepresenteerd wanneer dit
orgaan beraadslaagt over Koninkrijksaangelegenheden.

339 De grondslag van de Paspoortwet – een Rijkswet over het vertrekken van reisdocumenten
– is volgens de preambule van deze rijkswet te vinden in art. 2 lid 4 Grondwet en art. 3 lid 1
onder b Statuut. Het is opmerkelijk dat de Paspoortwet niet is gebaseerd op art. 3 lid 1 onder c
(het Nederlanderschap) Statuut, maar onder sub b (buitenlandse betrekkingen) Statuut.
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Binnen het denkkader van menige in Hoofdstuk II behandelde auteurs kan
niet anders worden gevonden dan dat Arubanen, Curaçaoënaars en Sint
Maartenaren louter ‘onderdanen’ zijn van rijksregelgeving en geen ‘bezitters’.
Deze terminologie gebruikten verschillende auteurs indien onderdanen, niet
burgers, zich dienen te houden aan recht dat tot stand is gekomen door toedoen
van burgers.340

Dat de notie van het Nederlanderschap zoals dat hiervoor is uiteengezet schrijnend
is, wordt in de volgende paragraaf aan de hand van de toepassing van het Europees
Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk inzichtelijk gemaakt. Hieruit zal
blijken dat de EU in haar burgerschapsdenken volgroeider is dan het Koninkrijk
der Nederlanden. In paragraaf 7.6 wordt een voorstel gedaan voor het uniformer
vormgeven van het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk.

7.5 Het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk

In de vorige paragraaf is geconstateerd dat de Nederlandse staatsburger niet zozeer
een rechtsverhouding heeft tot het Koninkrijk, maar tot het land waarvan hij
ingezetene is. De onderzoeksvraag van dit proefschrift is wat de betekenis is van
de toepassing van het Europees Unieburgerschap op de LGO van het Koninkrijk
voor de vormgeving van het Nederlanderschap. In deze paragraaf zal worden
getracht een antwoord te geven op deze vraag. De verschillende elementen van de
onderzoeksvraag zijn in de voorgaande hoofdstukken en de voorgaande paragra-
fen van dit hoofdstuk aan een nadere analyse onderworpen. Zo is in Hoofdstuk II
aandacht besteed aan de notie van burgerschap. Vervolgens zijn in de Hoofdstuk-
ken III en IV het ontstaan en de ontwikkeling van de LGO ter sprake gekomen.
Daarna is in Hoofdstuk V het Europees Unieburgerschap en de toepassing ervan in
de LGO aan bod gekomen. Hoofdstuk VI behandelt de betekenis van de
toepassing van het Europees Unieburgerschap in de Franse LGO met het oog
op de duiding van het Franse burgerschap. In dit hoofdstuk is achtereenvolgens
aandacht besteed aan de positie en ontwikkeling van de koloniën in de constitu-
tionele Nederlandse geschiedenis, de voorlopers van het Nederlanderschap, het
ontstaan en de huidige inrichting ervan. Thans is derhalve de tijd rijp om te
bestuderen wat de betekenis is van de toepassing van het Unieburgerschap in de
LGO van het Koninkrijk voor de inrichting van het Nederlanderschap. De opzet
van deze paragraaf is als volgt. Ten behoeve van de consistentie zal, overeen-
komstig de opzet in het rechtsvergelijkende Franse hoofdstuk en het hoofdstuk
over het Europees Unieburgerschap, aandacht worden besteed aan (a) de gebieden
van het Koninkrijk die onder het LGO-regime vallen, (b) de omstandigheid dat

340 Paragraaf 2.5.2 (‘Politieke representatie, kiesrecht en vrij mandaat’).
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Nederlandse Unieburgers in de LGO van het Koninkrijk voor Uniedoeleinden
Unieburgers zijn en (c) waarom gekozen is voor de LGO-regeling binnen het
Koninkrijk. Ook wordt, uiteraard, stilgestaan (d) bij de werking van Unieburger-
schapsrechten in de LGO van het Koninkrijk, waarbij het reis- en vestigingsrecht
in de Unie en het kiesrecht voor het Europees Parlement ter sprake zullen worden
gebracht. Tot slot zullen conclusies worden getrokken met betrekking tot de
betekenis van de toepassing van het Europees Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk met het oog op de duiding van het Nederlanderschap. Wat zegt deze
Unierechtelijke rechtsverhouding tussen de Nederlander overzee en de EU over
het burgerschap van het Koninkrijk, het Nederlanderschap? Allereerst wordt
aangekaart op welke gebieden van het Koninkrijk de LGO-regeling betrekking
heeft, de vraag waarom in de jaren zestig van de vorige eeuw is gekozen voor het
LGO-regime en de status van de overzeese Nederlander als Unieburger.

Het Koninkrijk bestaat uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken deel uit van het staatsbestel van
het land Nederland als openbaar lichaam. De staatkundige verhoudingen binnen de
verschillende delen zijn aan bod gekomen in paragraaf 7.3.1 (‘Staatkundige
verhoudingen in de nieuwe statutaire rechtsorde: kort begrip’). Naar Unierecht
vallen alle overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk, dat wil zeggen de overzeese
landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten341 en de overzeese openbare lichamen van
Nederland, zijnde Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onder het LGO-regime. Bij de
inwerkingtreding van het EEG-Verdrag in 1957, dat de LGO-regeling introdu-
ceerde, wilden de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk, zijnde de Nederlandse
Antillen en Suriname, geen gebruik maken van de associatieregeling van Deel IV
EEG-Verdrag. In 1962 kwam daar verandering in. De zes eilanden die tezamen de
Nederlandse Antillen vormden werden toen opgenomen in de LGO-lijst. Hieronder
wordt nog een enkel woord gewijd aan de vraag waarom de rechtsverhouding van
de toenmalige Nederlandse Antillen tot de Gemeenschap en later de EU werd – en
nog steeds wordt – vormgegeven door de LGO-status. De keuze van de Franse
Republiek om enkele overzeese gebieden te scharen onder het LGO-regime is ter
sprake gekomen in Hoofdstuk III; deze is te verklaren vanuit het perspectief van de
tweede Franse koloniale golf.342

Aan de Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese
Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend in 1957, is een verklaring van
intentie betreffende de associatie van Suriname en de Nederlandse Antillen met

341 Het Nederlandse deel van Sint Maarten valt derhalve onder het LGO-regime, terwijl het
Franse deel van het eiland onder het UPG-regime valt. Over deze situatie, zie: H.G. Hoogers,
G. Karapetian, ‘Europe’s Caribbean Borders: The Peculiar Case of the Sint Maarten/Saint
Martin Border’, New West-Indian Guide/Nieuw West-Indische Gids, te verschijnen in 2020.
342 Paragraaf 3.2.2 (‘De tweede Franse koloniale golf en haar gevolgen voor het overzees
Gemeenschapsrecht’).
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de EEG verbonden.343 Hierin staat dat verdragsluitende partijen overeenkomen
‘onderhandelingen te openen, ten einde overeenkomsten tot economische
associatie van Suriname en de Nederlandse Antillen met de Gemeenschap te
sluiten’.344 Deze Verklaring van Intentie illustreert dat er sinds het begin van het
EEG-Verdrag reeds belangstelling was om de Nederlandse Antillen en Suriname
op enigerlei wijze te associëren met de EEG.345 Sindsdien heeft op zowel
ministerieel als ambtelijk niveau overleg plaatsgevonden om deze wens te
verwezenlijken. Tijdens verschillende overleggen is naar voren gekomen dat
in de Nederlandse Antillen en Suriname ruime belangstelling was voor voor-
namelijk de gemeenschappelijke markt.346 Nadat de regering van de Neder-
landse Antillen de wens had geuit om definitief te worden geassocieerd347 met
de EEG, heeft de regering van het Koninkrijk op 18 januari 1960 een verzoek bij
de EEG-Raad en de Europese Commissie ingediend.348 Dit verzoek om te
worden geassocieerd met de EEG bevatte enkele specifieke wensen van de
Regering van de Nederlandse Antillen. Hierover is opgemerkt:

“Zo waren de al te eenzijdig op raffinage van olie georiënteerde Antilliaanse
economie en de noodzaak tot het scheppen van de nieuwe werkgelegenheid
aanleiding voor de regering van de Nederlandse Antillen in het kader van de
met de EEG te vormen vrijhandelszone te streven naar een gunstige origine-
regeling. De vestiging van nieuwe industrieën zou immers aanzienlijk kunnen
worden bevorderd, indien producten van de Nederlandse Antillen – welke uit
geïmporteerde grondstoffen of halffabricaten zouden worden verkregen – op
basis van gunstige criteria door de EEG-landen als Antilliaanse producten
zouden worden aangemerkt, zodat ten aanzien van deze producten de
opheffing van handelsbelemmeringen zou kunnen worden toegepast.”349

343 Trb. 1957, 93, p. 14-15. De gehele verklaring luidt als volgt: “De Regeringen van het
Koninkrijk België, van de Bondsrepubliek Duitsland, van de Franse Republiek, van de Italiaanse
Republiek, van het Groothertogdom Luxemburg en van het Koninkrijk der Nederlanden,
Gelet op de nauwe banden welke de delen van het Koninkrijk der Nederlanden samenbinden,
Verlangende, de traditionele handelsstromen tussen de Lid-Staten van de Europese Economische
Gemeenschap enerzijds en Suriname en de Nederlandse Antillen anderzijds te handhaven en te
versterken en tot de economische en sociale ontwikkeling van die landen bij te dragen,
Verklaren zich bereid, zodra het Verdrag in werking is getreden op verzoek van het Koninkrijk
der Nederlanden onderhandelingen te openen, ten einde overeenkomsten tot economische
associatie van Suriname en de Nederlandse Antillen met de Gemeenschap te sluiten.”
344 Deze Verklaring van Intentie leidde uiteindelijk tot de ondertekening van de Overeenkomst
tot herziening van het EEG-Verdrag om het bijzondere associatieregeling ex Deel IV EEG-
Verdrag van toepassing te verklaren op de Nederlandse Antillen.
345 Overeenkomst op 13 november 1962 te Brussel gesloten, tot wijziging van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ten einde de bijzondere associatie-
regeling van het vierde deel van het Verdrag op de Nederlandse Antillen van toepassing te
doen zijn, zitting 1962-1963, 7159 (R 339), p. 2.
346 Ibid.
347 Het betreft hier niet een associatie ex Deel IV EEG-Verdrag, maar een die enkel voor de
Nederlandse Antillen van kracht zou zijn.
348 Overeenkomst 1962, p. 2.
349 Ibid.
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Mede door de bijzondere belangen en verlangens van de Nederlanders Antillen,
werd aanvankelijk niet gedacht aan de LGO-regeling van Deel IV EEG-Verdrag,
maar aan een bijzondere regeling die enkel zou gelden voor de Nederlandse
Antillen.350 Aan de zijde van de andere EEG-lidstaten ontstonden echter al
spoedig bezwaren tegen een dergelijke bijzondere origineregeling die enkel voor
de Nederlandse Antillen zou gelden en waarbij rekening zou worden gehouden
met de economische structuur van de Antillen.351 De verklaring hiervoor was
dat binnen de EEG geen oplossing was gevonden voor het originevraagstuk.352

Nadat dit voorstel werd afgewezen, zijn verschillende suggesties gedaan tot
verkrijging van een specifieke status die enkel voor de Nederlandse Antillen
zou gelden. Ook deze voorstellen leverden moeilijkheden op bij de andere EEG-
partners.353 Er werd gevreesd dat een specifiek regime voor de Nederlandse
Antillen ongewenste precedenten zou scheppen.354 Geleidelijk ontstond na
verscheidene besprekingen in de Raad van Ministers de overtuiging dat de
LGO-regeling zoals verankerd in Deel IV EEG-Verdrag de meeste kans op succes
zou bieden voor een associatie van de Nederlandse Antillen met de EEG.355 Om
deze reden werd van de zijde van zowel de Koninkrijksregering als de Antilliaanse
regering besloten zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het LGO-regime. Voor
geraffineerde aardolieproducten uit de Nederlandse Antillen werden door andere
delegaties echter speciale voorwaarden gesteld. De partnerlanden van het Ko-
ninkrijk in de EEG beschouwden een ongeclausuleerd recht van de Antillen tot
uitvoer van geraffineerde aardolieproducten als onwenselijk, mede vanwege de
omstandigheid dat binnen de EEG de gemeenschappelijke energiepolitiek nog niet
was vastgesteld. Hierdoor was het volgens de andere lidstaten noodzakelijk om
waarborgen te stellen tegen een ‘mogelijk overmatige invoer van Antilliaanse
aardolieproducten in de EEG’.356 Als gevolg hiervan gold de voorkeursbehande-
ling binnen de vrijhandelszone niet voor de Antillen met betrekking tot aard-
olieproducten. Met andere woorden: aangezien de Nederlandse Antillen in de
beginfase ruime belangstelling hadden voor de gemeenschappelijke markt en
streefden naar een bijzondere associatie met de gemeenschapsrechtsorde, was de
LGO-regeling niet de eerste keus. Omdat andere voorstellen van speciale
associaties voor de Nederlandse Antillen werden afgewezen door de andere
partnerlidstaten, is alsnog gekozen voor het LGO-regime.

350 De toenmalige Nederlandse Antillen wilden derhalve gebruik maken van het derde type
status dat de EEG resp. de Unie heeft met de overzeese gebiedsdelen: de status sui generis.
351 Overeenkomst 1962, p. 2
352 Dit originevraagstuk had betrekking op de sui generis-status die thans sommige overzeese
gebiedsdelen hebben met de EU. In 1962 bestond een dergelijke status nog niet.
353 Ibid.
354 Ibid.
355 Ibid.
356 Ibid.
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Met betrekking tot de vraag of Nederlandse staatsburgers in de overzeese
gebieden van het Koninkrijk zijn te beschouwen als Europese Unieburgers,
kan het volgende worden opgemerkt. Deze vraag dient bevestigend te worden
beantwoord. Vanwege het ongedeelde karakter van het Nederlandse burger-
schap, althans in volkenrechtelijk perspectief,357 zijn alle Nederlandse burgers te
kwalificeren als Unieburgers.358 Daarnaast geldt dat het Koninkrijk der Neder-
landen geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om bepaalde Neder-
landse staatsburgers uit te sluiten van de werking van het Unieburgerschap.359

Welnu, hoe werden de Unieburgerschapsrechten, zoals het vrije reis- en vesti-
gingsrecht en het kiesrecht voor de verkiezing van het Europees Parlement door
in de LGO van het Koninkrijk?

Ten aanzien van het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht geldt dat, zoals
geconstateerd in Hoofdstuk V, dit op een atypische wijze doorwerkt in de
rechtsorde van de LGO. De Unieburgers van de LGO hebben dit reis- en
vestigingsrecht naar andere EU-lidstaten. Zij zijn immers Unieburger en
bevinden zich, als bijvoorbeeld wordt gereisd naar België, op een grondgebied
waar het Unierecht onverkort geldt. De overzeese landen kunnen echter door
middel van de LTU beperkingen stellen aan het reis- en vestigingsrecht van
andere Unieburgers naar de LGO, hetgeen thans het geval is. Voor de eilanden
Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt dat het land Nederland deze bevoegdheid
heeft. Anders dan in Franse Republiek is het in het Koninkrijk het afzonderlijke
land dat gaat over het reis- en vestigingsrecht van Unieburgers tot het betrokken
land.360 In de Franse LGO is duidelijk dat het niet de LGO zelf zijn die
beperkingen stellen aan het reis- en vestigingsrecht van Unieburgers in het
betrokken LGO, maar het moederland, dus de Franse Republiek zelf.361 Daar
waar de Franse burgers van de Franse LGO vrij kunnen reizen en zich vrij
kunnen vestigen op het gehele grondgebied van de Republiek, geldt dat niet
voor de Nederlandse staatsburger op het gebied van het Koninkrijk. Een
Nederlander uit bijvoorbeeld Aruba kan zich niet vrij vestigen in Curaçao.
Andersom evenzo. Alle Nederlanders kunnen wel vrij reizen en zich vrij
vestigen in Europees Nederland, omdat het land Nederland tot dusver geen
regeling heeft uitgevaardigd die het reis- en vestigingsrecht van Nederlanders tot

357 In volkenrechtelijke zin is het Nederlanderschap ongedeeld. Voor vreemde mogendheden
is er geen verschil tussen een Nederlander uit Aruba en een Nederlander uit Nederland. In
straatsrechtelijk perspectief is het Nederlanderschap echter niet ongedeeld, zoals betoogd in
paragraaf 7.4 (‘Het Nederlanderschap: voorlopers, ontstaan, toepassing overzee en manke-
menten’) van dit hoofdstuk.
358 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-300/04 (Eman en Sevinger), Jur. I-8060, r.o. 29.
359 Zie paragraaf 5.4.2 (‘Lidstaatburgers die voor Uniedoeleinden Unieburgers zijn: het geval
LGO’).
360 Voor Europees Nederland geldt dit uiteraard niet, omdat Europees Nederland niet onder
het LGO-regeling valt en derhalve binnen de territoriale werkingssfeer van het Unierecht valt.
361 Zie paragraaf 6.4 (‘Het Unieburgerschap in de Franse LGO’).
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Europees Nederland beperkt. In dit opzicht kan een vergelijking worden
getrokken tussen de bestaande situatie in het Koninkrijk der Nederlanden en
de EU. In de EU kunnen alle Unieburgers het grondgebied waar het Unierecht
onverkort geldt, in beginsel betreden. Aan het binnenreizen op het grondgebied
van de LGO kunnen voorwaarden worden gesteld, ofwel door de lidstaat van de
LGO (men denke aan de Franse Republiek), ofwel door de LGO zelf (men
denke aan het Koninkrijk der Nederlanden) – afhankelijk van het nationale
constitutionele raamwerk. In het Koninkrijk kunnen alle Nederlandse burgers
het grondgebied van Europees Nederland betreden. Voor het betreden van de
overzeese landen geldt dat de landen daar voorwaarden aan kunnen verbinden.
In het reis- en vestigingsverkeer tussen de LGO geldt dat geen beroep kan
worden gedaan op het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht, aangezien de
LGO buiten de territoriale werkingssfeer van het Unierecht liggen, zoals
geconstateerd in de Hoofdstukken III en IV van dit proefschrift.362 Gesteld
kan worden dat het Europees Unieburgerschap voor de LGO-burgers (van het
Koninkrijk) een garantie vormt dat zij vrij kunnen reizen en zich vrij kunnen
vestigen op een grondgebied waar het Unierecht onverkort geldt. Deze garantie
brengt het Franse burgerschap ook met zich voor de Franse LGO-burgers. Dat
dit echter niet opgaat voor de Nederlandse LGO-burger, heeft te maken met de
inrichting van het Nederlanderschap. Dit Nederlanderschap vormt geen garantie
voor de Nederlander om te allen tijde een ander Koninkrijksland te betreden en
zich aldaar te vestigen op grond van zijn status als Nederlands staatsburger. Dit
kwalificeer ik in dit proefschrift als het morganatische karakter van het Neder-
landerschap. Het is het land Nederland dat krachtens het Statuut bevoegd is
regelingen uit te vaardigen met betrekking tot de toelating en uitzetting van

362 Een vraag die in dit kader rijst is of rechtens een beroep kan worden gedaan op het
Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht, indien het moederland het (nationale) reis- en
vestigingsrecht van de eigen burgers tot het moederland beperkt. Deze situatie zou zich
voordoen indien in Nederland een wettelijke regeling zou worden vastgesteld die het reis- en
vestigingsrecht van Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense Nederlanders zou beperken.
Naar Koninkrijksrecht bezit het land Nederland deze bevoegdheid, omdat het de landen zijn
binnen het Koninkrijk, zoals betoogd in de vorige paragraaf, die gaan over de vraag welke
rechten en plichten zijn gekoppeld aan het Nederlanderschap. Welnu, bij de verschillende
wetsvoorstellen tot beperking van het reis- en vestigingsrecht van overzeese Nederlanders
(BES-Nederlanders uitgezonderd) naar Europees Nederland deed deze vraag zich voor.
Mocht een dergelijke regeling doorgang vinden, kan bijvoorbeeld een Arubaanse Nederlander
zich rechtens beroepen op het Unierechtelijke reis- en vestigingsrecht indien hij Europees
Nederland wil betreden? Of is in een dergelijk geval sprake van een ‘zuiver intern geval’
binnen de rechtsorde van het Koninkrijk? Zie daarover nader Karapetian 2016. Hier wordt op
grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot de kwalificatie van het
verkeer tussen de LGO en het moederland geconcludeerd dat het Hof van Justitie in een
dergelijk geval tot het oordeel zal komen dat Unieburgers in ieder geval ongelijk worden
behandeld. Of de motieven achter een dergelijk voorstel voldoende zijn en zorgen voor een
objectieve rechtvaardiging van de ongelijke behandeling van Unieburgers, is nog maar de
vraag. Deze dynamiek met betrekking tot de gelijke behandeling van Unieburgers wordt in
ieder geval versterkt door het EU-Handvest.
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Nederlanders tot het land Nederland.363 Afhankelijk van de vraag of de
rechtsbetrekking tussen een overzees Koninkrijksland en Nederland een zuiver
intern geval is of onder het toepassingsbereik van het Unierecht valt, heeft het
Unieburgerschap derhalve de potentie om de gereserveerde burgerschapsrechten
in de statutaire rechtsorde te verstevigen. Hoe zit het met de notie van politieke
representatie van de Nederlander overzee in het Europees Parlement? En wat
zegt die over de politieke representatie van de Nederlander van de overzeese
landen in het vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk?

Bij de invoering van het kiesrecht van Nederlanders voor de verkiezing van het
Europees Parlement is er bewust voor gekozen om dit kiesrecht niet te verlenen
aan de inwoners van de (destijds) Nederlandse Antillen.364 Het voornaamste
argument in dit kader is geweest dat de personen van de Nederlandse Antillen
vertegenwoordigd waren in een eigen parlementair vertegenwoordigend or-
gaan.365 De kiesgerechtigdheid voor de verkiezingen van het Europees Parle-
ment werd direct afgeleid van de kiesgerechtigdheid voor de verkiezingen van
de Tweede Kamer. Een direct gevolg van dit construct is geweest dat, aangezien
de Nederlanders overzee in beginsel niet het kiesrecht hadden voor de verkie-
zing van de Tweede Kamer, zij eveneens waren uitgesloten van de verkiezing
van het Europees Parlement.366 Op dit punt is de Kieswet in 2009 gewijzigd,
met als gevolg dat Nederlanders van de overzeese landen werden aangemerkt als
kiesgerechtigd bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Aanleiding
voor deze wetswijziging is de in de Hoofdstukken III en IV aangehaalde zaak
Eman en Sevinger geweest. Na de prejudiciële vraag van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State aan het Hof van Justitie, heeft de Afdeling
voor recht verklaard dat er geen objectieve rechtvaardiging is voor de regel dat
Nederlanders in derde landen wel mogen stemmen voor het Europees Parlement,
terwijl Nederlanders in de overzeese landen van het Koninkrijk dit recht alleen
hebben indien zij ten minste tien jaar in Nederland hebben gewoond.

Volgens de memorie van toelichting op de wetswijziging stelt de regering ten
behoeve van een oplossing voor dit vraagstuk dat er drie meest voor de hand

363 Art. 3 lid 1 sub f Statuut.
364 Kamerstukken II 2007-2008, 31 392, nr. 3, p. 1.
365 Kamerstukken II 2007-2008, 31 392, nr. 3, p. 1; Kamerstukken II 1984-1985, 18 694, nr. 3,
p. 10. Dit argument dat de Nederlanders van de overzeese landen politiek vertegenwoordigd
worden in de overzeese Staten wordt te pas en te onpas gebruikt door de regering om het
kiesrecht voor vertegenwoordigende organen van andere entiteiten, zoals in casu de Europese
Unie, uit te sluiten.
366 Kamerstukken II 2007-2008, 31 392, nr. 3, p. 1-2: “De kiesgerechtigheid voor de Europees
Parlementsverkiezingen is op grond van de formulering in de huidige Kieswet [na de
herziening van de Kieswet van 1985] direct afgeleid van de kiesgerechtigdheid voor de
Tweede Kamer. Dit heeft tot het gevolg dat Antillianen en Arubanen die niet tenminste tien
jaar in Nederland hebben gewoond dan wel in Nederlandse openbare diensten werken, ook
niet mogen stemmen voor het Europees Parlement.”
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liggende opties zijn: 1) beperking van het kiesrecht voor Europese Parlements-
verkiezingen tot ingezetenen van de Europese Unie; 2) kiesrecht voor de
Europese verkiezingen koppelen aan een tijdsbepaling en tot slot 3) alle
Nederlanders buiten Nederland, dus ook Nederlanders die ingezetenen zijn
van de Nederlandse Antillen of Aruba, krijgen kiesrecht voor het Europees
Parlement.367 Een relevant nadeel dat aan de eerste twee opties kleeft, is volgens
de regering dat er een inperking plaatsvindt van het kiesrecht voor het Europees
Parlement.368 Dat wil zeggen dat, indien wordt gekozen voor optie 1 of 2,
Nederlanders die voorheen het kiesrecht hadden voor het Europees Parlement
dit kiesrecht wordt ontnomen. Om deze reden wordt gekozen voor de ‘meest
inclusieve oplossing’ – namelijk iedere Nederlander het kiesrecht te verlenen
voor de verkiezingen van het Europees Parlement.369 Art. Y3 onder a Kieswet
luidt derhalve dat de leden van het Europees Parlement worden gekozen door
degenen die op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en op de dag
van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet zijn uitgesloten
van het kiesrecht.370 Hoewel naar Unierecht de lidstaten de vrijheid hebben om
de kiesgerechtigden voor de verkiezing van het Europees Parlement aan te
wijzen, zoals geoordeeld door het Hof van Justitie in verschillende zaken,371

lijkt het Hof van Justitie in de Delvigne-zaak afstand te doen van dit vertrekpunt.
Hierin stelt het Hof van Justitie dat art. 39 lid 2 EU-Handvest de uitdrukking is
van het kiesrecht van Unieburgers bij de verkiezing van het Europees Parlement,
zoals bedoeld in art. 14 lid 1 VEU en art. 1 lid 2 Akte van 1976. Hiermee brengt
het Hof van Justitie tot uitdrukking, zoals dat tevens erkend is in verschillende
academische bijdragen, dat het Unieburgerschap het kiesrecht voor de verkie-
zing van het Europees Parlement met zich brengt. In het Koninkrijk is het
kiesrecht aldus gekoppeld aan het Nederlanderschap, dat het louter garandeert
dat Nederlandse staatsburgers zijn vertegenwoordigd in een vertegenwoordi-
gend lichaam. Zoals hiervoor is betoogd, wordt daarbij niet stilgestaan bij de
omstandigheid dat het ene vertegenwoordigende lichaam in de statutaire rechts-
orde wel een medebeslissende rol heeft (Staten-Generaal van het land Nederland),

367 Kamerstukken II 2007-2008, 31 392, nr. 3, p. 2-3
368 Kamerstukken II 2007-2008, 31 392, nr. 3, p. 2-3.
369 Kamerstukken II 2007-2008, 31 392, nr. 3, p. 3.
370 Het is nog maar de vraag of het rechtens is dat de Nederlandse wetgever in de Kieswet kan
bepalen wie kiesgerechtigd is voor de verkiezing van het Europees Parlement. Het kiesrecht,
ook dat voor de verkiezing van het Europees Parlement, is een landsaangelegenheid. De
Nederlandse wetgever is onbevoegd om het kiesrecht van de ingezetenen van de overzeese
landen te regelen in de Kieswet. Hiertoe zijn de wetgevers van Aruba, Curaçao en Sint
Maarten bevoegd in de eigen Kiesverordening. H.G. Hoogers, ‘Waartoe is de Nederlandse
wetgever bevoegd? De wijziging van de Kieswet in verband met de zaak Eman-Sevinger’,
NJB 2008, 1556. Zie ook: S. Hillebrink, L.H.M. Loeber, ‘De Kieswet onder vuur vanuit
Aruba’, NJB 2007, 581.
371 HvJ EU 12 september 2006, zaak C-145/04 (Koninkrijk Spanje v Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland), I-7961.
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terwijl andere vertegenwoordigende lichamen (Staten van de overzeese landen)
louter adviserende bevoegdheden hebben.

Op deze plaats zal de vormgeving van het Europees Unieburgerschap, zoals dat
geanalyseerd is in Hoofdstuk V, en het Nederlanderschap, zoals bestudeerd in
het onderhavige hoofdstuk, tegen elkaar worden afgezet, teneinde de vraag te
beantwoorden wat de betekenis is van de toepassing van het Europees
Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk met het oog op de duiding
van het Nederlanderschap. Uit Hoofdstuk V blijkt dat het Unieburgerschap
wordt toegekend door de Unie aan de Unieburgers. Het heeft niettemin een
derivatief karakter, omdat op grond van art. 20 lid 1 VwEU burger van de Unie
eenieder is die de nationaliteit heeft van een Unielidstaat. Daarbij dient in
herinnering te worden gebracht dat het nationaliteitsrecht onder de autonome
bevoegdheid van de lidstaten valt. Deze personen krijgen derhalve vanwege hun
nationaliteit van een Unielidstaat de status van Unieburger, met als gevolg dat zij
aanspraak kunnen maken op de rechten die zijn gekoppeld aan het Europees
Unieburgerschap. Het Unieburgerschap is, anders dan het VwEU doet denken,
niet wederkerig, maar eenzijdig vormgegeven. Hoewel het VwEU stelt dat er
rechten en plichten zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap, heeft dit in de
praktijk de uitwerking dat er louter rechten verbonden zijn aan dit Unieburger-
schap. Deze rechten variëren van het vrije reis- en vestigingsrecht in gebieden
waar het Unierecht onverkort geldt, tot het kiesrecht voor het Europees
Parlement in andere lidstaten dan de lidstaat waarvan de Unieburger de
nationaliteit heeft. Dit kiesrecht voor het Europees Parlement lijkt evenwel in
de Delvigne-uitspraak van het Hof van Justitie zodanig te worden ingekleurd dat
het (door middel van de personele werkingssfeer van het Unierecht) toekomt aan
alle Unieburgers, ongeacht de werkelijke woonplaats. Dit Unieburgerschap
brengt derhalve, in de woorden van de Commissie een ‘directe politieke
band’ teweeg tussen de Unieburger (overzee) en de EU. Uit deze rechtsverhou-
ding vloeien verschillende rechten voort. Unieburgerschapsplichten worden in
de relatie tussen de Unieburger (overzee) en de EU in de praktijk echter
achterwege gelaten. In het vorige hoofdstuk is gesteld dat het Europees
Unieburgerschap synchroon aan het Franse burgerschap doorwerkt in de rechts-
ordes van de Franse LGO. Dat ligt anders bij de toepassing van het Europees
Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk.

Zoals blijkt uit dit hoofdstuk wordt het burgerschap in het Koninkrijk, het
Nederlanderschap, toegekend door het Koninkrijk der Nederlanden. Dit Neder-
landerschap wordt gekwalificeerd als een Koninkrijksaangelegenheid. Desalniet-
temin brengt het Nederlanderschap geen rechtsverhouding met zich tussen de
Nederlander (overzee) en de rechtsorde van het Koninkrijk, maar tussen de
Nederlander (overzee) en het betrokken Koninkrijksland. Dit brengt met zich
dat de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan het Nederlanderschap in beginsel
onder de bevoegdheidssfeer van de afzonderlijke landen vallen. In beginsel, want
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het Statuut waarborgt dat alle Nederlandse staatsburgers politiek worden ge-
representeerd in een vertegenwoordigend lichaam in het Koninkrijk. Dat hiermee
echter geen recht wordt gedaan aan een wezenlijk principe in het burgerschaps-
denken, is onvoldoende doordacht door de Statuutgever. De huidige vormgeving
van het Nederlanderschap brengt namelijk met zich dat bij de totstandkoming van
rijksregelgeving de representanten van de Nederlanders uit de overzeese landen
namens hun kiezers geen medebeslissende maar louter een adviserende rol
hebben. Op grond van art. 16 jo. 17 lid 2 Statuut bezitten de vertegenwoordigende
lichamen van de overzeese landen dan wel de representanten van de Nederlandse
burgers uit de overzeese landen de bevoegdheid om in de Staten-Generaal de
mondelinge behandeling van een ontwerp bij te wonen en daarbij eventueel
voorlichting te geven. Daadwerkelijk meebeslissende bevoegdheden blijven
echter uit. De toepassing van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk
illustreert dan ook dat de rechtsverhouding die de overzeese Nederlandse staats-
burger heeft tot de rechtsorde van de EU inniger is dan de nationale (overigens
geheel ontbrekende) rechtsverhouding tussen de overzeese Nederlandse staats-
burger en de statutaire rechtsorde. De inkleuring van het Nederlanderschap maakt
dit mogelijk. Het Nederlanderschap is krachtens het Statuut in volkenrechtelijke
zin ongedeeld ingevuld (er bestaan immers de iure geen verschillende typen
Nederlanderschap), maar in staatsrechtelijke zin is dit burgerschap slechts ogen-
schijnlijk uniform geregeld. Ogenschijnlijk, omdat de invulling van deze notie
onder de autonome bevoegdheid van de landen van het Koninkrijk valt, en niet
van het Koninkrijk als geheel. Dat dit cruciale gebreken met zich brengt, blijkt uit
het hiervoor geschrevene.

Bij de inwerkingtreding van de Wet van 28 juli 1850 ten aanzien van de
toekenning van het politieke Nederlanderschap aan burgers, heeft Thorbecke
gesteld dat de toekenning van het politieke Nederlanderschap aan de ingezete-
nen van de overzeese koloniën en bezittingen destijds een ‘gemeenschap van
naam zonder eenige gemeenschap van regt of volkswezen’ zou zijn. Dit was een
hoofdreden om de ingezetenen van overzee, die krachtens het BW uit 1838 in
privaatrechtelijke zin Nederlander waren, uit te sluiten van het politieke Neder-
landerschap. Thans doet zich de situatie voor, welke wordt geïllustreerd aan de
hand van de toepassing van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk,
dat de overzeese Nederlander een inniger band heeft met de Unie dan met het
Koninkrijk. Nu de overzeese burger sinds 1893 de status van het volle Neder-
landerschap heeft, dus in zowel civiel als politiek opzicht, is de conclusie die
Thorbecke trok bewaarheid. Het Nederlanderschap zoals vormgegeven in de
rechtsorde van het Koninkrijk brengt een gemeenschap in naam met zich
(Arubanen, Curaçaoënaars, Sint Maartenaren en Nederlanders uit Nederland
zijn immers Nederlandse staatsburgers) zonder een gemeenschap in rechte te
zijn. Dit burgerschap brengt ten aanzien van de overzeese staatsburger namelijk
niet het cruciale recht met zich politiek te worden gerepresenteerd in het orgaan
dat in de statutaire rechtsorde bij de totstandkoming van rijksregelgevings-
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procedure optreedt als het vertegenwoordigende orgaan. Evenmin brengt dit
burgerschap het recht met zich te worden geconsulteerd door middel van de
politieke representant wanneer het aankomt op het reis- en vestigingsrecht tot
een bepaald Koninkrijksland. Het Nederlanderschap is derhalve morganatisch
ingevuld. De verhouding tussen de Nederlandse staatsburger en de rechtsorde
van het Koninkrijk is een huwelijk met de linkerhand. De ontwikkeling die de
LGO meemaken in de rechtsorde van de Unie, zoals blijkt uit Hoofdstuk IV van
dit proefschrift, in het bijzonder ten aanzien van het Unieburgerschap, hebben de
Koninkrijkslanden in de statutaire rechtsorde niet meegemaakt – anders dan
Franse burgers van de Franse LGO in het constitutioneel raamwerk van de
Republiek. Het Nederlanderschap brengt derhalve geen ‘directe politieke band’
met zich tussen de staatsburger overzee en de statutaire rechtsorde, anders dan
het Unieburgerschap ten aanzien van de EU en het Franse burgerschap ten
aanzien van de Republiek. Als gezegd brengt dit cruciale gebreken met zich.
Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen dienen zich te houden aan
verbindende voorschriften, uitgegeven vanwege het Koninkrijk, terwijl hun
politieke representant geen meebeslissende bevoegdheid heeft in die procedure.

De vraag hoe dit gebrek kan worden geheeld, vergt een uitgebreid nader
onderzoek dat buiten het bestek van dit proefschrift valt. Vanwege het belang
van die vraag wordt hieronder in het kort stilgestaan bij een mogelijke oplossing.

7.6 Koninkrijksburgerschap als uitgangspunt: een optie

Het burgerschapsbegrip kent een eeuwenoude traditie. In Hoofdstuk II is dit
geïllustreerd aan de hand van de bestudering van verschillende typen burger-
schap, variërende van burgerschap in de klassieke oudheid tot burgerschap in de
jaren van de Franse Revolutie. De aantrekkingskracht van het begrip zit in ieder
geval in de omstandigheid dat het een rechtsverhouding met zich brengt tussen
de burger en de rechtsorde waarvan de burger deel uitmaakt. Dit kenmerk
ontbreekt in de statutaire rechtsorde. Het Nederlanderschap als burgerschap
vindt geen nadere invulling in de rechtsorde van het Koninkrijk, maar in de
afzonderlijke rechtsordes van de landen van het Koninkrijk. Een wezenlijk
gebrek dat dit construct met zich brengt is dat enerzijds een beroep wordt gedaan
op de normatieve uitgangspunten in het burgerschapsdenken (‘er is een uniform
burgerschap’), terwijl anderzijds het staatsburgerschap morganatisch wordt
ingevuld. Zo komen rijkswetten tot stand zonder dat de politieke representanten
van de burgers van de overzeese landen meebeslissen. Adviserende bevoegd-
heden van overzeese vertegenwoordigende organen volstaan in dit kader niet,
zoals blijkt uit het geschetste kader in Hoofdstuk II. Dientengevolge wordt in het
Koninkrijk recht geschapen waar niet alle burgers door middel van hun politieke
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representanten een medebeslissende rol in hebben gespeeld. Deze gang van
zaken komt niet voor in het Franse of het EU-bestel. De Franse constitutionele
geschiedenis illustreert dat het revolutionaire gedachtegoed inzake burgerschap
en politieke representatie stroperig en moeizaam in de staatkundige praktijk is
gebracht. Daarbij is geworsteld met de vraag wat de constitutionele positie is
van de ingezetenen van de koloniën. De uitkomst hiervan is geweest dat dit
gedachtegoed inzake het burgerschapsbegrip en politieke representatie uitge-
breid is naar de koloniën, waarbij de betrokkenheid van de ingezetenen van de
zogenoemde vieilles colonies vlotter is gelopen dan de koloniën die zijn
veroverd gedurende de tweede Franse koloniale golf. Ook in de EU wordt
getracht dit gedachtegoed te absorberen. In de Unie wordt hieraan tegemoet
gekomen, allereerst door de installatie van het Unieburgerschap waaraan rechten
(en volgens het VwEU plichten) zijn gekoppeld. Hoewel de LGO buiten de
territoriale werkingssfeer vallen van het Unierecht, lijkt na de Delvigne-
uitspraak het kiesrecht voor de leden van het Europees Parlement onlosmakelijk
verbonden te zijn aan de status van Unieburger. Hoewel de LGO-besluiten
worden genomen door de Raad, en het Europees Parlement daarbij een
adviserende rol kan spelen, worden de Unieburgers in de LGO politiek ge-
representeerd in het vertegenwoordigende orgaan van de Unie. Niettemin wordt
in het meest recente LGO-besluit uit 2013 regelmatig verwezen naar bepalingen
uit Unieregelgeving waar het Europees Parlement wel een medebeslissende
functie heeft gehad. Waar volgens het Hof van Justitie het Europees Parlement
niet kan worden aangemerkt als een wetgevend orgaan, worden de Franse
burgers en de Nederlandse burgers van de LGO van Frankrijk en het Koninkrijk
gerepresenteerd in dit parlement. In het Koninkrijk is sprake van een omge-
keerde situatie: waar de Nederlandse Staten-Generaal de facto functioneren als
het vertegenwoordigende orgaan binnen het Koninkrijk, worden de Nederlandse
staatsburgers van de overzeese landen in beginsel niet vertegenwoordigd in
dit parlement. Eerder is in de rechtswetenschappelijke literatuur in het Konink-
rijk dit gebrek gekwalificeerd als het ‘democratisch deficit’372 binnen het

372 De definitie van dit deficit komt niet altijd overeen. Zo wordt in 2001 door de Raad van State
van het Koninkrijk het democratisch deficit gedefinieerd als volgt: ‘[g]ewoonlijk wordt gedoeld
op het ontberen van volledig gelijkwaardige democratische representatie van de bevolking van
het Koninkrijk bij besluitvorming op Koninkrijksniveau’, Kamerstukken II 2001/2002, 27 570
(R 1672) A, p. 3. De Werkgroep Democratisch Deficit Koninkrijk heeft in 2000 het
democratisch deficit als volgt gedefineerd: “dat er bij de besluitvorming op Koninkrijksniveau
sprake is van een democratisch deficit, daar de volksvertegenwoordigers van de drie landen geen
of onvoldoende inbreng hebben bij de totstandkoming van Koninkrijkswetgeving en geen of
onvoldoende controle hebben op de besluitvorming van de ministerraad van het Koninkrijk”,
Bijlage bij Kamerstukken I/II 1999/2000, 27 198, nrs. 267 en 1. De Werkgroep Bestuurlijke en
Financiële Verhoudingen Nederlandse Antillen stelt in 2004 dat bij de totstandkoming van
rijksregelgeving ‘de Caribische delen van het Koninkrijk wel inspraak hebben, maar geen
medebeslissingsbevoegdheid’. In het advies van de Raad van State van 11 november 2016 over
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Koninkrijk.373 De oorzaak van dit deficit kan worden gezocht in de invulling
van het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk. Het Nederlanderschap wordt
krachtens het Statuut aangemerkt als een Koninkrijksaangelegenheid, met als
gevolg dat er sprake is van een ongedeeld burgerschap, terwijl de daaraan
gekoppelde rechten en plichten landsaangelegenheden zijn. Indien in de statu-
taire rechtsorde de iure zou worden voorzien in een Koninkrijksparlement
alwaar de wil van alle Nederlandse staatsburgers zou kunnen vastgesteld, dan
zou het voorgaande gebrek zich niet voordoen. Een dergelijk parlement bestaat
echter niet, met als gevolg dat het huidige construct aangaande het Konink-
rijksburgerschap op cruciale punten tekortschiet. Het doorvoeren van wijzigin-
gen in dit kader is derhalve noodzakelijk. Indien het Koninkrijk wil dat de
burgers van de overzeese landen rijksregelgeving naleven, dan is het noodza-
kelijk dat hun de mogelijkheid wordt geboden door middel van hun politieke
representant mee te beslissen over de totstandkoming van rijksregelgeving, dan
wel dat de uitvoerende macht in het Koninkrijk over zijn handelen verantwoor-
ding verschuldigd is aan de politieke representant van de overzeese Nederlander.

In het verleden zijn hiertoe verschillende voorstellen gedaan.374 Na de inwer-
kingtreding van het Statuut in 1954 ontstonden de eerste signaleringen rondom
het democratisch deficit in het Koninkrijk vermoedelijk eind jaren negentig van
de vorige eeuw.375 Nadien zijn enkele rapporten verschenen over het democra-
tisch deficit in het Koninkrijk. In deze rapporten variëren de aangedragen
oplossingen in de mate van ingrijpendheid zeer. Zo wordt door de Werkgroep

het toekennen van de bevoegdheid aan Statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om een
voordracht tot een voorstel van Rijkswet te kunnen doen (Kamerstukken II 2016-2017, 27 570
(R 1672) nr. 20, stelt de Raad van State: “Dat doet ook de vraag rijzen of gebruik van het begrip
‘democratisch deficit’ niet problematisch is; het begrip veronderstelt een consensus tussen de
landen over criteria op grond waarvan vastgesteld kan worden wat in de gegeven situatie
‘democratisch’ is zodat vervolgens op basis van die criteria ook bepaald kan worden naar welke
eindsituatie toegewerkt zou dienen te worden. Die consensus is er tot nu toe niet geweest en die
zal – […] – naar verwachting ook niet snel bereikt kunnen worden.”
373 Zie voor een recente bijdrage: E. Ys, ‘Het besturen van het Koninkrijk’, in: B. van
Ettenkoven e.a. (red.), Rechtsorde en bestuur. Liber Amicorum aangeboden aan Piet Hein
Donner, Den Haag: Boom Juridisch 2018.
374 Zie de bijdrage van Bense 2016 die onder meer een uiteenzetting geeft van verschillende
standpunten inzake het democratisch deficit in het Koninkrijk. M.M. Bense. ‘Democratisch
deficit in het Koninkrijk’, in: Bovend’Eert e.a. (red.), De verhoudingen in het Koninkrijk der
Nederlanden. Een perspectief op de toekomst, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016.
375 Bense 2016, p. 156. In 1997 noemde toenmalig Eerste Kamerlid Hirsch Ballin het een
‘democratisch weeffout in het Statuut dat er geen democratische controle is op besluiten op
Koninkrijksniveau’. Ook is in een bijeenkomt in september 1997 – de zogenoemde Contact-
planbijeenkomst – besloten een gemengde parlementaire werkgroep te installeren met de
opdracht het democratisch tekort bij besluitvorming op het niveau van het Koninkrijk te
analyseren en mogelijkheden voor oplossingsrichtingen aan te dragen. Kamerstukken I/II
1999-2000, 27 198, nrs. 261 en 1.
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Democratisch Deficit Koninkrijk376 gesteld dat de overzeese parlementen,
teneinde invloed te willen in de totstandkoming van rijksregelgeving, actiever
gebruik dienen te maken van hun bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit het
Statuut.377 Aan deze bevoegdheden is in paragraaf 7.3.2 (‘De rijksregelgevings-
procedures: rijkswet, algemene maatregel van rijksbestuur en ministeriële rijks-
regelingen’) van dit hoofdstuk aandacht besteed. Zo kunnen de Staten één of
meer bijzondere gedelegeerden afvaardigen voor de plenaire behandeling van
een voorstel van rijkswet in de Staten-Generaal.378 Opmerking verdient dat de
gedelegeerde geen stemrecht heeft in de Kamers van de Staten-Generaal. Indien
de gedelegeerde de zienswijze van de Nederlanders overzee naar voren brengt,
is een relevante vraag wie namens de burgers overzee meebeslist in de Staten-
Generaal. Het antwoord op deze vraag is niemand, aangezien de leden van de
Staten-Generaal geen mandaat hebben van de burgers overzee om namens hen te
stemmen. Daarnaast wordt gepleit voor de invoering van een interparlementaire
commissie, bestaande uit delegaties van de parlementen van de landen. Volgens
de Werkgroep kan het opzetten van een dergelijke interparlementaire commissie
een belangrijke stap betekenen ‘voor het terugdringen van het democratisch
deficit, zonder dat daarvoor per se een wijziging van het Statuut nodig is’.379

376 In 1997 heeft het Contactplan deze gemengde parlementaire werkgroep ingesteld. De
opdracht van deze werkgroep is het democratisch tekort bij de besluitvormig in de statutaire
rechtsorde te analyseren en eventuele oplossingen aan te dragen.
377 Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 4. Zie ook de notitie van de
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bijleveld-Schouten van
december 2007 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstukken II 2007-2008,
30 945, nr. 8.
378 Art. 17 Statuut. Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 5: “Het is gebleken
dat de Staten slechts zelden gebruik maken van de bevoegdheid die de Staten hebben om één of
meer bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de plenaire behandeling van een voorstel
van rijkswet in de Staten-Generaal. Bijzondere gedelegeerden kunnen, met goede instructies van
de Staten, een bepaalde zienswijze van de Staten duidelijk naar voren brengen tijdens de plenaire
behandeling van het voorstel. Ook kunnen zij daarbij door de Staten wenselijk geachte
wijzigingen in het onderwerp voorstellen, of moties indienen om een politieke zienswijze van
de Staten kenbaar te maken. De delegaties geven de Staten in overweging om voor elk geval
nauwgezet na te gaan in hoeverre de aanwezigheid van een bijzondere gedelegeerde gewenst is.”
In de voorlichting van de Raad van State d.d. 5 september 2011 (Bijlage bij Kamerstukken II
2010-2011, 32 500 IV, nr. 50, p. 17) wordt ingegaan op oplossingen die passen bij de huidige
structuren van het Statuut. Om deze reden concludeert de Raad van State: “De Afdeling
concludeert dat het Statuut de regeringen en de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
uitdrukkelijk mogelijkheden biedt om hun inbreng te hebben bij de behandeling van voorstellen
van rijkswet. Daarvan zou een ruimer gebruik gemaakt kunnen worden dan tot dusverre het
geval is geweest. Gelet op de grote reisafstand verdient het overweging de technische
mogelijkheden van videoconferencing te benutten, zodat een deel van de vergaderingen –
vooral spoeddebatten – kunnen worden gehouden zonder dat vliegverkeer noodzakelijk is.”Ook
de Raad van State staat in dit kader onterecht niet stil bij de meebeslissende rol die de
representant dient te vervullen – hetgeen ontbreekt bij de Nederlanders overzee in het
rijksregelgevingsproces.
379 Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 18.
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Een dergelijke commissie zou functioneren als gesprekspartner van de rijks-
ministerraad.380 Ook dit voorstel geeft blijk van een lichtvoetige oplossing die
het democratisch deficit niet opheft. Een dergelijke commissie zou een raad-
plegende functie krijgen, met als gevolg dat van een medebeslissende rol van de
representant van de overzeese burger geen sprake is.381 Vergelijkbare voorstel-
len die geen wijziging in het Statuut noch de Grondwet vergen, zijn tevens
gedaan in andere verslagen die zijn opgesteld ten aanzien van het democratisch
deficit van het Koninkrijk.

Naast vergelijkbare etherische oplossingen, wordt in verschillende studies
tevens stilgestaan bij een mogelijke installatie van een Koninkrijksparlement.
Zo stelt de Werkgroep Democratisch Deficit Koninkrijk dat voor de instelling
van een dergelijk parlement een ingrijpende herziening van het Statuut nood-
zakelijk is.382 Dit Koninkrijksparlement zal volgens de Werkgroep tot taak
hebben samen met de Koninkrijksregering als de formele rijkswetgever op te
treden en controle uit te oefenen op het handelen van de Rijksministerraad.383

De Werkgroep stelt in dit kader dat het niet voor de hand ligt dat er een
vertrouwensband zou bestaan tussen de leden van dit parlement en de ministers
van het Koninkrijk. Niettemin zou het parlement de besluiten van de Rijks-
ministerraad moeten kunnen tegenhouden, aldus de Werkgroep. Op welke wijze
het parlement dit zou moeten kunnen, wordt echter niet uitgelegd.384 In het

380 Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 24.
381 De delegaties van de landen konden in 1999 geen overeenstemming bereiken over de
omvang en de samenstelling van een dergelijke commissie, waardoor de uitwerking van een
dergelijke commissie in een patstelling terecht kwam. Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198,
nrs. 267 en 1, p. 18. Nader onderzoek naar een interparlementaire commissie heeft volgens de
Werkgroep doen blijken dat een formele instelling van deze commissie niet goed mogelijk is.
Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 24. De Werkgroep heeft tevens de vraag
gesteld of de rol van de Staten zou worden versterkt, indien de Staten het recht van initiatief en
het recht van amendement zouden krijgen in de Staten-Generaal. De vraagstelling verduidelijkt
dat van meebeslissen van de representant van de overzeese burger geen sprake is. De Raad van
State heeft in een voorlichting negatief geadviseerd over het toekennen van het recht van
initiatief aan de overzeese Statenleden: Kamerstukken II 2016-2017, 27 570 (R 1672), nr. 20
(Advies W01.16.0217/I/Vo/K).
382 Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 29.
383 Kamerstukken I/II 1999-2000, 27 198, nrs. 267 en 1, p. 29.
384 De Raad van State heeft zich in een voorlichting van 18 september 2006 uitgelaten over de
versterking van de democratische legitimatie van rijksregelgeving. In dit kader heeft de Raad van
State het gehad over de toekenning van het kiesrecht voor de Tweede Kamer aan alle Nederlandse
staatsburgers in de overzeese landen. Volgens de Raad van State is een direct gevolg hiervan dat
deze burgers niet alleen meebeslissen over Koninkrijksaangelegenheden, maar ook indien het de
landsaangelegenheden van het land Nederland betreft. Deze constatering door de Raad van State
is, zoals blijkt uit dit hoofdstuk, terecht ongewenst te noemen. De Raad van State vervolgt en stelt
dat er geen Koninkrijksparlement is, met als gevolg dat alle Nederlanders via het vertegen-
woordigende lichaam van het land waar zij wonen, vertegenwoordigd zijn in de wetgevende macht
van het Koninkrijk. De Raad van State benadrukt daarbij dat de Staten van de overzeese landen een
rol hebben in het proces van rijksregelgeving. Onterecht staat de Raad van State niet stil bij de
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verlengde van de installatie van een Koninkrijksparlement, is het rapport van de
Commissie Democratisch Deficit van 11 november 2009 relevant.385 In dit
rapport wordt enkele keren gerefereerd aan het burgerschap van het Koninkrijk.
Zo wordt gesteld dat actief kiesrecht een essentiële voorwaarde is voor
democratie en ‘verantwoordelijk burgerschap’.386 Bij de behandeling van het
democratisch deficit in het Koninkrijk wordt gesuggereerd dat dit deficit gelegen
is in de omstandigheid dat ‘de meeste burgers van de Antillen en Aruba, hoewel
Nederlandse staatsburgers, het actieve kiesrecht ontberen voor de Nederlandse
Staten-Generaal, die in het Koninkrijksstatuut materieel fungeren als het Ko-
ninkrijksparlement’.387 De Commissie Democratisch Deficit vervolgt: “Om een
goede democratische constellatie in het Koninkrijk en een daarbij passen
verantwoordelijk burgerschap te waarborgen is het kiesrecht, […], een essentiële
voorwaarde.”388 Dientengevolge stelt de Commissie voor alle Nederlandse
staatsburgers in de overzeese landen het kiesrecht voor de Tweede Kamer der
Staten-Generaal toe te kennen.389 Het primaire argument voor deze zet is
volgens de Commissie gelegen in de omstandigheid dat de Staten-Generaal in
de statutaire rechtsorde bindende regelgeving uitvaardigen voor de ingezetene
Nederlandse burgers van de overzeese landen en de rijksministers controle-
ren.390 Het voorgaande zou een wijziging van het Statuut noch de Grondwet
noodzakelijk maken. Alleen de Kieswet, in het bijzonder het hiervoor aange-

omstandigheid dat de vertegenwoordigende organen van de landen geen gelijke positie hebben in
het rijksregelgevingsproces. Meepraten is immers geheel anders dan meebeslissen. Waar de
vertegenwoordigende organen van de landen kunnen meepraten over een mogelijk voorstel tot
rijkswet, geldt dat in de Staten-Generaal daadwerkelijk wordt besloten over dit voorstel van
rijkswet. Bijlage bij Kamerstukken 2006-2007, 30 800 IVen 30461, nr. 3. Zie ook de voorlichting
van de Raad van State in 2011: bijlage bij Kamerstukken II 2010-2011, 32 500 IV, nr. 50. Hierin
gaat de Raad van State louter in op mogelijke oplossingen ten aanzien van het democratisch deficit
binnen de thans bestaande structuren van het Statuut.
385 Deze commissie is door het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties gevraagd om een
achttal vragen inzake de democratische legitimatie van besluitvorming in het Koninkrijk en
de controle op de rijksministerraad te beantwoorden. Rapport van de Commissie Democra-
tisch Deficit, Kiezen voor het Koninkrijk. Democratische legitimiteit van besluitvorming en
controle op Koninkrijksniveau, 11 november 2009 (Hierna Rapport 2009).
386 Rapport 2009, p. 3. Er wordt niet nader ingegaan op deze uitspraak.
387 Rapport 2009, p. 15.
388 Rapport 2009, p. 15.
389 Rapport 2009, p. 49 e.v. In dit kader wordt door de Commissie, met verwijzing naar de
uitspraken van onder meer de Raad van State inzake kiesrechtuitbreiding van Nederlanders
overzee naar de Tweede Kamer, naar voren gebracht dat dit juridisch niet afdwingbaar is
gebleken. “Het initiatief ligt waar het hoort: bij de wetgever”, aldus de Commissie op p. 51.
390 In dit kader wordt door de Commissie gesteld: “Deze kiesrechtuitbreiding voor de Tweede
Kamerverkiezingen onderstreept bovendien dat het Koninkrijk één staatsburgerschap kent:
het Nederlanderschap.” Rapport 2009, p. 53. De Commissie gaat echter niet in op de
vormgeving van het Nederlanderschap. Zoals blijkt uit dit hoofdstuk is het Nederlanderschap
zodanig vormgegeven dat het de landen van het Koninkrijk zijn die gaan over de rechten en
plichten die gekoppeld zijn aan dit burgerschap. Het Nederlanderschap brengt geen rechts-
verhouding met zich tussen de Nederlandse staatsburger en de statutaire rechtsorde.
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haalde art. B1, zou moeten worden aangepast.391 Hoewel deze oplossing
aantrekkelijk lijkt, is zij niet ideaal en wel om de volgende reden. De statutaire
rechtsorde voorziet in een onderscheid tussen Koninkrijksaangelegenheden en
landsaangelegenheden. Dit onderscheid is relevant bij de vraag wie waarover
gaat. Een veronderstelling bij de regulering van de landsaangelegenheden is dat
louter de ingezeten staatsburgers van het betrokken land door middel van hun
politieke representant meebeslissen over landswetgeving. Indien Nederlandse
staatsburger van de overzeese landen het kiesrecht krijgen voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, dan wordt het deficit in de statutaire rechtsorde
weliswaar fors verminderd,392 maar een nadelig gevolg is dat niet meer wordt
toegekomen aan het principe dat bij een landsaangelegenheid de staatsburgers
van het betrokken land meebeslissen. Hierdoor wordt met het uitbreiden van het
kiesrecht voor de Tweede Kamer aan de staatsburgers van de overzeese landen
een probleem opgelost, maar wordt tegelijkertijd ook een nieuw probleem in het
leven geroepen. Een andere oplossing is derhalve aangewezen.

De oplossing hangt nauw samen met de nadere invulling van het Nederlander-
schap. Dit Nederlanderschap is, zoals eerder gesteld, geen ongedeeld burger-
schap. Hoewel het Statuut het Nederlanderschap bestempelt als een
Koninkrijksaangelegenheid, is het Koninkrijk louter betrokken bij de vraag
aan wie dit burgerschap wordt toegekend. Dat wordt immers geregeld in de
Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit burgerschap brengt echter, zoals hiervoor
naar voren kwam, geen rechtsverhouding met zich tussen de burger en de
statutaire rechtsorde. De afzonderlijke landen van het Koninkrijk zijn namelijk
bevoegd rechten en plichten te koppelen aan dit burgerschap. Het gevolg
hiervan is dat iedere Nederlander, afhankelijk van het land waar hij is ingezeten,
verschillende rechten en plichten heeft. Zo heeft iedere Nederlander in Neder-
land, iedere Nederlander buiten het grondgebied van het Koninkrijk en iedere
Nederlander die tien jaar in Nederland heeft gewoond een politieke representant
bij de uitvaardiging van rijksregelgeving. Nederlandse staatsburgers in de
overzeese landen die geen tien jaar in Nederland hebben gewoond ontberen
dit recht, met alle gevolgen van dien. In 1954 is ervoor gekozen om het
Nederlanderschap aan te merken als een Koninkrijksaangelegenheid. Thans lijkt
het moment aangebroken om daadwerkelijk invulling te geven aan de letter van
het Statuut en een ongedeeld Koninkrijksburgerschap tot uitgangspunt te nemen.
Dit zou tot gevolg hebben dat met betrekking tot de fundamentele rechten in de
rechtsorde van het Koninkrijk de staatsburgers van het Koninkrijk gezamenlijk
worden betrokken. Zo zouden alle staatsburgers betrokken moeten worden bij
de toelating en uitzetting van Nederlanders tot ieder Koninkrijksland. Deze
betrokkenheid geschiedt door politieke representatie van staatsburgers in het

391 Rapport 2009, p. 52.
392 Ook in de Eerste Kamer der Staten-Generaal dienen uiteraard politieke representanten van
de Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen te zijn.
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orgaan dat in de rechtsorde van het Koninkrijk optreedt als het vertegen-
woordigende orgaan. Deze gedachtegang is te vinden in de Franse rechtsorde,
waar het Parlement betrokken is bij de wezenlijke wijzigingen inzake burger-
schap.393 De Statuutgever heeft een ondoordachte keuze gemaakt in 1954 door
het Nederlanderschap aan te merken als een Koninkrijksaangelegenheid, terwijl
de rechten en plichten die daaraan zijn gekoppeld vallen onder de autonome
bevoegdheid van de landen van het Koninkrijk. Het gebrek aan politieke
representatie van Nederlandse staatsburgers bij de totstandkoming van rijks-
regelgeving vormt een direct gevolg van deze niet rijpelijk doordachte keuze.
Het ontbreken van politieke representatie in de statutaire rechtsorde strookt niet
met de gedachte dat de overzeese staatsburgers zich dienen te houden aan
verbindende voorschriften die vanwege het Koninkrijk worden uitgevaardigd.

Het burgerschap van het Koninkrijk zou politieke representatie met zich moeten
brengen ten aanzien van rijksregelgeving. De vraag op welke wijze dit moet
worden vormgegeven, leidt naar de discussie over het democratisch deficit in het
Koninkrijk. De oplossingen die zijn aangedragen, zoals dat de overzeese Staten
in het rijksregelgevingsproces vaker gebruik moeten maken van hun bevoegd-
heden krachtens het Statuut toegekend, zullen het democratisch deficit echter
niet doen verdwijnen. Dit deficit zal pas verdwijnen indien de politieke
representant van de overzeese burger namens deze burger meebeslist. Dit is
gangbare praktijk in de Franse Republiek, zoals is geïllustreerd in het vorige
hoofdstuk. De Franse burgers van alle collectivités territoriales worden verte-
genwoordigd in het Franse parlement. In de verkiezingen van 2017 zijn van de
577 leden 556 leden gekozen door kiesgerechtigden in de metropool en de
DrOM. Tien leden van de Assemblée worden gekozen door de Franse burgers
van de COM en Nieuw-Caledonië. Tot slot worden elf leden gekozen door
Franse burgers buiten het grondgebied van de Republiek. Voor de indirecte
verkiezingen van de Senaat geldt evenzo dat zetels worden gereserveerd voor de
Franse burgers van de DrOM, COM, Nieuw-Caledonië en van buiten de
Republiek. Een enigszins vergelijkbare oplossing kan ook worden aangedragen
voor Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen die geen tien jaar in
Nederland hebben gewoond. Overeenkomstig de wijze van representatie van
Franse burgers van de DrOM in de Assemblée nationale respectievelijk de
Senaat, worden Nederlandse staatsburgers van de BES-eilanden gerepresenteerd
in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Voor de COM en Nieuw-Caledonië
geldt naar Frans recht dat zij meer autonomie bezitten dan de DrOM. Niettemin
is de toegekende autonomie geen reden om de Franse burgers van de COM en
Nieuw-Caledonië niet te vertegenwoordigen in het vertegenwoordigende orgaan
van de Republiek. Daaraan staat de uniformiteit achter het Franse burgerschaps-
denken namelijk in de weg. Ook in het Koninkrijk geldt dat de overzeese landen

393 Art. 34 Franse Grondwet. Zie paragraaf 6.2.3 (‘Gelijkheid door middel van burgerschap:
ongemakken in de postrevolutionaire praktijk’), onder ‘Het Franse parlement en wetgeving’.
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meer autonomie genieten dan de BES-eilanden. Evenals voor de COM en
Nieuw-Caledonië geldt in de Republiek, kan worden voorgesteld dat direct
gekozen representanten van Koninkrijkslanden stemrecht hebben in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal indien de Tweede Kamer beraadslaagt over Konink-
rijksaangelegenheden. Voor de Eerste Kamer kan worden voorgesteld dat
indirect gekozen representanten van de burgers van de overzeese landen namens
deze burgers stemrecht hebben in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, indien
de Eerste Kamer beraadslaagt over Koninkrijksaangelegenheden. Op welke
wijze kan deze gedachte worden geconcretiseerd? Vooropgesteld dient te
worden dat de positie van de Staten-Generaal complex is. De Staten-Generaal
fungeren namelijk enerzijds als vertegenwoordigend orgaan bij landsaangele-
genheden van Nederland en functioneren anderzijds de facto als vertegen-
woordigend orgaan bij Koninkrijksaangelegenheden van het Koninkrijk. Een
mogelijke oplossing dient conform deze uitgangspunten te zijn. Dat wil zeggen
dat, indien de Staten-Generaal functioneren als landsparlement, de staatsburgers
van de overzeese landen daarin niet dienen te zijn vertegenwoordigd. Indien
echter de Staten-Generaal optreden als vertegenwoordigend lichaam van het
Koninkrijk, dienen de staatsburgers van de overzeese landen hierin te zijn
vertegenwoordigd door middel van een politieke representant die meebeslist.

In dit verband kan worden gewezen op de notitie die de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in december 2007 heeft gestuurd aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In deze notitie wordt stilgestaan bij de
mogelijke opties voor de versterking van de democratische legitimatie van
rijksregelgeving van het Koninkrijk. De staatssecretaris stelt:

“Ook zou gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid om een aantal van
de bijzondere gedelegeerden stemrecht te geven in de Tweede en Eerste
Kamer als er voorstellen van rijkswet worden behandeld die hun land raken
of er andersom aangelegenheden van het Koninkrijk aan de orde zijn die hun
land raken. Het verlenen van deze bevoegdheden – waarvoor in ieder geval
Statuutswijziging nodig is – zou wellicht meer recht doen aan het beginsel dat
de aangelegenheden van het Koninkrijk gemeenschappelijk worden behar-
tigd. Door een dergelijke uitbreiding van de bevoegdheden […] bijzondere
gedelegeerden zou zich in de praktijk een parlement van het Koninkrijk
kunnen ontwikkelen, zonder dat hiervoor een apart orgaan ingesteld hoeft te
worden. Er moet dan wel rekening worden gehouden dat bij een oververte-
genwoordiging van de Caribische landen, het beginsel van meerderheidsbe-
sluitvorming in het gedrag zou kunnen komen. Het stemgewicht van de
gedelegeerden dient in redelijke verhouding te staan tot de bevolkings-
omvang van de landen.”394

394 Kamerstukken II 2007-2008, 30 945, nr. 8, p. 4. Deze gedachte wordt nader geconcreti-
seerd door de staatssecretaris: “Op basis van het inwonertal zouden Aruba, Curaçao en Sint
Maarten alle drie één stemhebbende gedelegeerde kunnen sturen, waardoor 77 stemmen
nodig zouden zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer en 40 in de Eerste Kamer,
wanneer het gaat om Koninkrijksaangelegenheden die de Caribische landen raken.”
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Aangezien de gedelegeerde door de Staten wordt gekozen, wordt de verkiezing
van gedelegeerde als afgevaardigde namens de burgers van een overzees
Koninkrijksland enigszins indirect. Voorgesteld kan worden dat bij de reguliere
verkiezingen van de Staten de Nederlandse staatsburgers van het betrokken land
tevens hun representant dienen te kiezen die namens hen meebeslist in de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Nederlandse staatsburgers kunnen zich bij
deze verkiezing kandideren voor ofwel afgevaardigde in de Tweede Kamer
ofwel afgevaardigde in de Eerste Kamer.395 Degene met de meeste stemmen
wordt uitgekozen als de representant voor de Tweede Kamer. Ten aanzien van de
Eerste Kamer dient er sprake te zijn van een getrapte verkiezing. Door middel
van stemming in een kiescollege kan iemand die zich heeft gekandideerd
worden voorgedragen. Deze representanten van de staatsburgers van de over-
zeese landen hoeven geen lid te zijn van de Kamers. Aan hen kan het stemrecht
in beide Kamers worden verleend, indien de Kamers stemmen over een
Koninkrijksaangelegenheid en dus optreden als het vertegenwoordigende li-
chaam van het gehele Koninkrijk. Aangezien in een dergelijk geval de
samenstelling van de Staten-Generaal verandert, kan worden gesteld dat de
Staten-Generaal in een dergelijk geval niet meer fungeren als louter landsorgaan,
maar tevens Koninkrijksorgaan.

Indien een Koninkrijksaangelegenheid zich derhalve voordoet, stemmen deze
bijzondere afgevaardigden mee in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.
Hiervoor is een herziening van het Statuut noodzakelijk.396 Gezien het inwo-
nertal van de overzeese landen en het inwonertal van de overzeese landen, zoals
opgemerkt door toenmalige staatssecretaris Bijleveld-Schouten, kan worden
gerechtvaardigd dat ieder land één afgevaardigde heeft in beide Kamers. Deze
afgevaardigden zullen in de Kamers der Staten-General de rol op zich nemen die
de Gevolmachtigde Minister in de Kamers vervult. Anders dan het huidige
art. 17 lid 1 Statuut leest, zou de afgevaardigde in de Kamers de behandeling
van het voorstel bijwonen, de Kamers voorlichting verstrekken én tezamen met
de Kamerleden het stemrecht kunnen uitoefenen.397 Op deze wijze wordt de rol
van de Gevolmachtigde Minister beperkt tot die in de Rijksministerraad.
Daartegenover staat dat de bevoegdheden die de Gevolmachtigde Minister

395 Hiermee wordt voorkomen dat eenzelfde persoon zowel in de Tweede Kamer als de Eerste
Kamer de Nederlandse staatsburgers van het betrokken overzees land vertegenwoordigt.
396 Hiervoor is enkele keer gewezen op het feit dat in verschillende rapporten op zoek is
gegaan naar oplossingen die binnen de grenzen van het Statuut vallen. Deze werkwijze is
nogal contradictoir, omdat het het Statuut is dat het democratisch deficit veroorzaakt.
Herziening van het Statuut teneinde het democratisch deficit te doen opheffen is derhalve
noodzakelijk.
397 Ook zou de afgevaardigde niet gerechtelijk vervolgbaar zijn voor hetgeen hij in de
vergadering van de Kamers heeft gesteld of schriftelijk overlegd (art. 17 lid 3) en bevoegd
zijn bij de behandeling in de Tweede Kamer wijzigingen voor te stellen met betrekking tot het
voorstel van rijkswet (art. 17 lid 4).
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thans heeft in de Kamers, niet verdwijnen, maar op de schouders komen van
iemand die daarvoor bevoegd is: de direct gekozen representant van de staats-
burgers van de overzeese landen in de Tweede Kamer en de indirect gekozen
representant in de Eerste Kamer.398

Het voorgaande heeft gevolgen voor niet alleen de statutaire rechtsorde, maar
tevens de rechtsorde van het land Nederland. Dit is onvermijdbaar, omdat zoals
gezegd de Staten-Generaal de iure het vertegenwoordigende orgaan zijn van
Nederland. Dit parlement van Nederland vervult echter ook een rol in de
statutaire rechtsorde. Indien in beide Kamers der Staten-Generaal een vertegen-
woordiging is van de overzeese landen, in beginsel gelijk aan het inwonertal,
dan wordt daarmee tegemoetgekomen aan de legitimatie van rijksregelgeving.
Op deze wijze worden, bijvoorbeeld, rijkswetten tot stand gebracht waarbij de
Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen door middel van hun
politieke representant een medebeslissende rol hebben in het proces van rijks-
regelgeving.

7.7 Besluit

Hoofdstuk VII
Dit hoofdstuk staat in het teken van de statutaire verhoudingen in het Koninkrijk
en het burgerschap van het Koninkrijk: het Nederlanderschap. In dit hoofdstuk
is onderzocht op welke wijze het Nederlanderschap vanuit een conceptueel-
theoretisch perspectief dient te worden geduid en wat de betekenis is van de
gelding van het Europees Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk met
het oog op de duiding van het Nederlanderschap. Deze vragen zijn in Hoofdstuk
VI in rechtsvergelijkend Frans perspectief geplaatst. Ter beantwoording van de
vraagstelling is allereerst gewaagd de stelling te verdedigingen dat, anders dan
in het Franse koloniale imperium, in het Nederlandse koloniale imperium er
geen tendens is geweest om de overzeese gebieden te laten assimileren in dit
rijk. Waar naar aanleiding van de slavenrevolutie op Saint-Domingue in
Frankrijk assimilatie van de overzeese gebieden vast beleid werd, is dit niet
het geval geweest in de Nederlanden naar aanleiding van de verschillende
slavenopstanden op Curaçao. Ook ten aanzien van de positie van de overzeese
gebieden in het constitutionele raamwerk van het moederland is een verschil in

398 De bestaanszekerheid van de bijzonder gedelegeerde hangt af van het antwoord op de
vraag in hoeverre het noodzakelijk wordt gevonden het geluid van de Staten van Aruba,
Curaçao en Sint Maarten te horen in de Staten-Generaal. Indien deze vraag bevestigend wordt
beantwoord, kan de bijzondere gedelegeerde alsnog worden gezonden naar de Kamers, waar
hij niettemin geen stemrecht heeft maar wel mee kan doen aan de beraadslaging. Aangezien
de bijzonder gedelegeerde geen stemrecht heeft, kan hij niet functioneren als de politieke
representant van de Nederlander van de overzeese landen.
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behandelwijze te ontwaren tussen Frankrijk en de Nederlanden. Zo maakten de
overzeese gebieden integraal deel uit van Frankrijk volgens de Grondwet van
1795, waarbij zij bij naam werden genoemd. Een vergelijkbare bepaling is
echter niet te vinden in bijvoorbeeld de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk.
Het is de Grondwet van 1922 die expliciteert welke overzeese gebieden deel
uitmaken van dit Koninkrijk. Daarnaast is gesteld dat na de Tweede Wereld-
oorlog in beide staten de wens bestond om met de (in ieder geval welvarende)
overzeese gebieden een samenwerkingsverband aan te gaan. Zo is in de
Nederlanden de Nederlands-Indonesische Unie in het leven geroepen en in
Frankrijk de Union française respectievelijk de Communauté française. Beide
pogingen waren echter tevergeefs.

De toekenning van het Nederlanderschap
Na een beknopte uiteenzetting van de verhoudingen die in het leven zijn
geroepen door het Statuut, is grondig aandacht besteed aan het Nederlander-
schap. De statutaire verhoudingen brengen met zich dat het Nederlanderschap
door het Statuut wordt aangemerkt als een Koninkrijksaangelegenheid, terwijl
de rechten en plichten die daaraan zijn gekoppeld vallen onder de autonome
bevoegdhedensfeer van de landen van het Koninkrijk. Ten aanzien van de
toekenning van het Nederlanderschap aan de personen in de West geldt dat er
lange tijd twee typen Nederlanderschap hebben gegolden: het Nederlanderschap
in privaatrechtelijke en het Nederlanderschap in publiekrechtelijke zin. Het
Nederlanderschap in privaatrechtelijke zin werd toegekend op grond van het
Burgerlijk Wetboek uit 1838. Het publiekrechtelijke Nederlanderschap, dat
politieke rechten met zich bracht, werd toegekend door de Wet van 1850. De
ingezetenen van de West waren sinds 1838 Nederlander in privaatrechtelijke zin.
De algemene nationaliteitswet, de Wet van 1850, zorgde echter voor een
beperking van de groep Nederlanders die politieke rechten kon uitoefenen. De
ingezetenen van de West vielen niet onder het bereik van de Wet van 1850, met
als gevolg dat zij niet vielen te kwalificeren als Nederlanders in publiekrech-
telijke zin. De Wet van 1892 op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap
heeft dit dubbele Nederlanderschap geünificeerd tot één civiel- en publiekrech-
telijk burgerschap. Dit heeft echter niet tot gevolg gehad dat de ingezetenen van
de West werden gerepresenteerd in het vertegenwoordigende orgaan van het
Koninkrijk zoals geïnstalleerd in 1814: de Staten-Generaal. Voor mannelijke
burgers verdwenen de welstandscriteria in 1917. De vrouwelijke burgers kregen
voor het eerst stemrecht in 1919. Hoewel het criterium van het ingezetenschap
voor het kiesrecht voor de Tweede Kamer in 1983 uit de Grondwet werd
gehaald, zijn Nederlandse staatsburgers van de overzeese landen in de rechts-
orde van het Koninkrijk, zoals in het leven geroepen in 1954, uitgezonderd van
dit kiesrecht voor het orgaan dat de facto optreedt als het vertegenwoordigende
orgaan van het Koninkrijk, zoals blijkt uit het huidige art. B1 Kieswet. Deze
stand van zaken wordt mogelijk gemaakt doordat het Statuut het Nederlander-
schap aanmerkt als Koninkrijksaangelegenheid en de rechten en plichten die
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daaraan gekoppeld zijn als landsaangelegenheid. Het gevolg hiervan is dat niet
alle staatsburgers van het Koninkrijk gezamenlijk gaan over bijvoorbeeld het
reis- en vestigingsrecht binnen het Koninkrijk of het kiesrecht voor het
vertegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk. Ten aanzien van het reis- en
vestigingsrecht geldt dat in beginsel de ingezeten staatsburgers gaan over het
reis- en vestigingsrecht tot het betrokken Koninkrijksland. Met betrekking tot
het kiesrecht geldt dat er in de statutaire rechtsorde niet wordt voorzien in een
Koninkrijksparlement. Het zijn de Staten-Generaal van het land Nederland die
in de rechtsorde van het Koninkrijk fungeren als het vertegenwoordigende
orgaan, vanwege de bevoegdheden van de Staten-Generaal in het rijksregelge-
vingsproces. De positie van de Staten-Generaal in de statutaire rechtsorde is
derhalve ingewikkeld: dit orgaan is de iure het vertegenwoordigende orgaan van
het land Nederland en de facto ook het vertegenwoordigende orgaan van het
Koninkrijk indien het Koninkrijksaangelegenheden behandelt. Dit construct, dat
tot gevolg heeft dat niet alle staatsburgers politiek zijn gerepresenteerd in de
Staten-Generaal indien dit orgaan fungeert als vertegenwoordigend orgaan in de
statutaire rechtsorde, gaat niet samen met de uitgangspunten in het burger-
schapsdenken zoals geanalyseerd in Hoofdstuk II. Daar is naar voren gekomen
dat het burgerschapsbegrip politieke representatie van de burger met zich brengt
in het (mede)wetgevende orgaan.

Het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk
Het voorgaande is in deze studie geanalyseerd vanuit het perspectief van de
gelding van het Unieburgerschap op de LGO van het Koninkrijk. Aan het
ontstaan en de ontwikkeling van de LGO in de rechtsorde van de EU is aandacht
besteed in de Hoofdstukken III en IV. De gelding van het Unieburgerschap in de
LGO van het Koninkrijk illustreert dat de Nederlandse Unieburger van de
overzeese landen een innigere band heeft met de rechtsorde van de Unie dan met
die van het Koninkrijk. Zo heeft hij op basis van het Unieburgerschap het reis-
en vestigingsrecht op het grondgebied waar het Unierecht onverkort geldt.
Daarnaast wordt hij politiek gerepresenteerd in het Europees Parlement, dat
overigens door het Hof van Justitie niet wordt aangemerkt als een wetgevende
instantie in de LGO. Er is derhalve een tegengestelde situatie in het Koninkrijk
en de EU. Het Statuut schrijft een ongedeeld burgerschap voor, maar aanvaardt
de daarmee onlosmakelijk verbonden consequenties niet, zoals dat alle staats-
burgers (door middel van hun politieke representant) tezamen gaan over
bijvoorbeeld het vrije reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor het (de
facto) vertegenwoordigend orgaan van het Koninkrijk. Deze uitwerking van het
burgerschapsbegrip in het Koninkrijk verschilt met dat binnen zowel de Unie als
de Franse Republiek.

Het Koninkrijkse burgerschapsbegrip: politieke representatie en kiesrecht
Voordat een concrete oplossing wordt gevonden ten aanzien van de politieke
representatie van de staatsburgers van de overzeese landen in het orgaan dat
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optreedt als het vertegenwoordigende lichaam van het Koninkrijk, is het zaak
het burgerschapsbegrip in het Koninkrijk daadwerkelijk vorm te geven teneinde
te kunnen spreken van een ongedeeld burgerschap dat een rechtsverhouding met
zich brengt tussen de staatsburger en de rechtsorde van het Koninkrijk. Deze
rechtsverhouding dient in ieder geval politieke representatie van de Nederlandse
staatsburger in het Koninkrijk met zich te brengen. In het verleden zijn
verschillende oplossingen aangedragen die vallen binnen de grenzen van het
Statuut. Dit hoofdstuk illustreert dat juist het Statuut dit burgerschapsdeficit
veroorzaakt. Een herziening van het Statuut is derhalve noodzakelijk om het
democratisch deficit te doen verdwijnen. Dit deficit verdwijnt pas wanneer
politieke representanten van de burgers van de overzeese landen een meebe-
slissende stem krijgen in het orgaan dat optreedt als een vertegenwoordigend
orgaan binnen het Koninkrijk, zijnde de Staten-Generaal. Daarbij dient echter in
het achterhoofd te worden gehouden dat de Staten-Generaal, wanneer het
landsaangelegenheden betreft, optreden als het vertegenwoordigend orgaan
van het land Nederland. Daarmee wordt uitgesloten dat de ingezeten burgers
van de overzeese landen het kiesrecht verkrijgen voor de Tweede Kamer. Een
mogelijke oplossing is de afzonderlijke representanten van de staatsburgers van
de overzeese landen – die direct dan wel indirect zijn gekozen als representant
voor ofwel de Tweede ofwel de Eerste Kamer – te laten meestemmen in beide
Kamers indien de Kamers optreden in de statutaire rechtsorde. De stap naar een
mogelijke oplossing begint echter bij het vormgeven van het burgerschapsbegrip
binnen het Koninkrijk en het daadwerkelijk ongedeeld maken van de rechten en
plichten die dit burgerschap met zich brengt, opdat alle staatsburgers van het
Koninkrijk transponeren naar bezitter van het Koninkrijksrecht.
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Hoofdstuk VIII
Slotbeschouwing

Het burgerschapsbegrip is een complex leerstuk dat vanuit verschillende
perspectieven kan worden bestudeerd. In dit proefschrift is ingegaan op de
rechtsverhouding die de overzeese burger heeft tot verschillende rechtsordes
waarvan hij deel uitmaakt. Daarbij hebben de vragen centraal gestaan hoe het
Nederlanderschap kan worden geduid vanuit een conceptueel-theoretisch per-
spectief en wat de betekenis is van de gelding van het Europees Unieburger-
schap in de Landen en Gebieden Overzee (LGO) van het Koninkrijk der
Nederlanden voor de duiding van het staatsburgerschap van dit Koninkrijk.
Bij de beantwoording van deze vragen is aandacht besteed aan het Franse
perspectief. Achtereenvolgens is ingegaan op het begrip burgerschap (Hoofd-
stuk II), het ontstaan en de ontwikkeling van de LGO (Hoofdstukken III en IV),
het Unieburgerschap (Hoofdstuk V), het Franse burgerschap (Hoofdstuk VI) en
tot slot het Nederlanderschap (Hoofdstuk VII). De onderzoekingen in dit
proefschrift zijn aanleiding om in dit concluderende hoofdstuk te reflecteren
op een drietal thema’s dat verband houdt met de onderwerpen die in deze studie
aan de orde zijn gesteld.

8.1 Het fluctuerende karakter van burgerschap

Het eerste thema betreft het fluctuerende bestaan van burgerschap. Burgerschap
kent een tumultueus bestaan met in ieder geval twee eclipsen en twee weder-
geboorten. Het ontstaan van deze notie kan worden getraceerd tot de zevende
eeuw v.Chr. Een eerste aanwijzing voor het verschil in de behandeling van
burgers en niet-burgers kan worden gevonden in de Draconische wetten die
golden in Athene. Deze wetten hinten op een onderscheid tussen de positie van
de Athener en die van de xenos, de vreemdeling. Een van de voornaamste
redenen voor dit onderscheid, dat inherent is aan burgerschap, was dat de
rechtsorde de burgers wilde belonen die zich inzetten voor haar wel en wee. De
beloning kreeg vorm door het verschaffen van verschillende rechten waarop
enkel de als burger gekwalificeerde persoon aanspraak kon maken. De aanspra-
ken stonden wel in onlosmakelijk verband met de verplichtingen die uit hoofde
van die hoedanigheid op hem rustten: pas indien hij zijn verplichtingen als



burger nakwam, maakte hij ook aanspraak op de aan de kwalificatie van burger
gekoppelde rechten. De rechtsverhouding die deze gang van zaken schiep tussen
de burger – die in persoon optrad – en zijn rechtsorde, was derhalve wederkerig
van aard. Aan beide zijden ontstonden zowel rechten als plichten. In dit
onderzoek is de wederkerigheid een wezenlijk kenmerk gebleken van de
rechtsverhouding tussen de burger en zijn rechtsorde. Onverlet de gemeen-
schappelijke kern die besloten ligt in elk type burgerschap, namelijk dat
burgerschap de rechtsverhouding reguleert tussen de burger en zijn rechtsorde,
kan de uitwerking van het burgerschapsbegrip evenwel verschillende vormen
aannemen. De constitutionele vorm van de rechtsorde blijkt de oorzaak daarvan
te zijn. Uit de oudheid kunnen het Atheense en Spartaanse burgerschap dit
illustreren. Hoewel beide entiteiten gebruik maakten van de burgerschapsnotie,
verschilde de vormgeving ervan in de rechtsordes van beide poleis aanzienlijk.
Het Atheense burgerschap was in hoofdzaak gericht op de ontplooiing van de
burger in bijvoorbeeld economische, politieke en sociale zin, terwijl het
Spartaanse burgerschap veeleer gericht was op de militaire toewijding van de
Spartaan. Dit verschil in uitwerking van burgerschap geldt evenzo voor andere
burgerschapsbegrippen die ter sprake zijn gekomen in het proefschrift.

Deze rechtsverhouding van de burger tot zijn rechtsorde kenmerkt zich door een
fluctuerend bestaan. De opkomst van het christendom en de christelijk-theologi-
sche literatuur hadden tot gevolg dat het burgerschapsdenken, waarin de verhou-
ding tussen de burger en de aardse rechtsorde centraal stond, op de achtergrond
geraakte. Het christelijk burgerschap gaat over de verhouding tussen de christen-
burger en Gods Koninkrijk. Hoewel ook deze verhouding wederkerig kan worden
genoemd, omdat zowel rechten als plichten zijn verbonden aan het christelijk
burgerschap, kleeft er wel een bijzonderheid aan deze vorm van burgerschap. De
rechten die eruit voortvloeien zijn namelijk in beginsel post mortem. Binnen het
christelijke burgerschapsbegrip is het in beginsel pas in het hiernamaals waar
wordt beoordeeld of de plichten in het aardse bestaan afdoende zijn nagekomen en
of de aan burgerschap gekoppelde rechten geldend kunnen worden gemaakt. Van
een co-existentie tussen het aardse burgerschap en het christelijke burgerschap is
het in weerwil van daartoe ondernomen pogingen van christelijk theologen in
beginsel niet gekomen. Vermoedelijk was de kloof met betrekking tot de
uitgangspunten van beide typen burgerschappen hiervoor te groot. Naast het
christendom en het christelijk burgerschap, heeft ook het feodalisme bijgedragen
aan de terugtred van het aardse burgerschap. Binnen het feodalisme maakte de
rechtsverhouding tussen de burger en zijn rechtsorde plaats voor een rechtsver-
houding tussen de leenman en zijn leenheer. Overigens was ook deze verhouding
wederkerig van aard, omdat als uitgangspunt rechten konden worden verkregen
door de leenman indien hij zich kweet van zijn verplichtingen jegens de leenheer.

Tot in de jaren van de Renaissance heeft het aardse burgerschapsbegrip als
gevolg van de geschetste ontwikkelingen een slapend bestaan geleid. Het waren
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de gedachtewisselingen in humanistische kringen die met het herontdekken van
geschriften uit de klassieke oudheid de rechtsverhouding van de burger tot zijn
(aardse) rechtsorde herintroduceerden. Prominente auteurs uit de Middeleeuwen
besteedden expliciete – en soms impliciete – aandacht aan de aard van deze
rechtsverhouding. In de verhandelingen van onder meer Bartolus, Baldus,
Guicciardini en Machiavelli is er continuïteit in het burgerschapsdenken te
bemerken, zoals dit aan de orde was in de klassieke oudheid. De wijze waarop
deze auteurs het begrip invulden en de essentiële karakteristieken die zij daarbij
materialiseerden, vertoonden veel overeenkomsten met de contouren van het
begrip uit de klassieke oudheid. Zo betrof het burgerschapsbegrip volgens deze
auteurs een rechtsverhouding tussen de burger en zijn (aardse) rechtsorde die
een wederkerig karakter heeft. Bartolus presenteerde burgerschap als een
verhouding tussen twee partijen, zijnde de wereldse rechtsorde en de burger.
In het verlengde hiervan benadrukte Baldus dat burgerschap een wederzijdse
betrekking is tussen de burger en zijn aardse rechtsorde die rechten en plichten
met zich brengt.

Een nieuwe bijkomstigheid in het denken over burgerschap in de Middeleeuwen
is wel dat in verschillende geschriften voorzichtig wordt gerept van de indirecte
zeggenschap van de burger. De opmerkingen wijzen in de richting van de burger
die niet (meer) direct, maar door middel van een representant betrokken kan zijn
bij beslissingen die worden genomen in de rechtsorde. Deze gedachte wordt met
name bij de tweede wedergeboorte van het burgerschapsbegrip, de Franse
Revolutie, uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Na de Renaissance zorgde
het opkomend absolutisme namelijk ervoor dat het burgerschapsbegrip een
terugval meemaakte. De sterke centralisatie binnen de staat had tot gevolg dat de
rechtsverhouding tussen de burger en zijn rechtsorde buiten beeld raakte. Het
was gedurende de jaren van de Franse Revolutie dat het zelfstandig naamwoord
citoyen wederom een eretitel werd.

Gedurende de Franse Revolutie deed de gedachte opgeld dat een van de
wezenlijke karakteristieken van burgerschap is dat de burger gebonden is aan
het recht omdat hij als gevolg van zijn betrokkenheid bij de totstandkoming
ervan de bezitter is van dat recht. Deze verzoening van de begrippen soeverei-
niteit – de bron van het objectieve recht – en burgerschap – de aanwijzing van de
bron van het objectieve recht – kon worden bewerkstelligd door middel van de
politieke representatie van de burger. Het kiesrecht vormde daartoe het vehikel.
Burgers konden door middel van het kiesrecht hun politieke representant
voordragen die namens hen beslissingen zou nemen waaraan zij zich gebonden
achtten. Gelet op het belang van de schakel van de representatie, verwondert het
niet dat stevig gediscussieerd werd over het karakter van het mandaat: diende
het mandaat van de burger gebonden of vrij te zijn? Tussen Rousseau en Sieyès
ontstond in de beantwoording van deze vraag een fundamenteel verschil van
mening. Rousseau achtte een gebonden mandaat noodzakelijk voor een con-
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stitutioneel bestel met politieke representatie. Anders dan Sieyès, evenwel, die
politieke representatie met een vrij mandaat van de burger voor ogen had. Indien
de gekozene gebonden is aan de particuliere wil van de burger, dan kan hij de
algemene wil niet vaststellen, was de gedachtegang van Sieyès. Volgens Sieyès
kan de algemene wil van alle burgers pas worden vastgesteld indien de
deelbelangen van de burgers worden geëlimineerd. In de jaren na de Franse
Revolutie worden de aangedragen constitutionele argumenten bediscussieerd,
waarbij aandacht wordt besteed aan de implicaties en de mogelijke uitwerking
van politieke representatie. Constant was de opvatting toegedaan dat politieke
representatie aan de basis staat van de individuele vrijheid van iedere burger
waarbinnen hij zich kan ontplooien. De reden daarvoor is dat de burger binnen
een dergelijk politiek bestel niet zelf de beslissingen behoeft te nemen in het
politieke domein. De representant doet dat namens hem. Een conclusie die
hieruit kan worden getrokken is dat, waar in de klassieke oudheid burgerschap
per definitie actief van aard was, de Franse Revolutie daarin verandering bracht.
In de nasleep ervan ontstond in verschillende constitutionele bestellen dan ook
een onderscheid tussen verschillende typen burgers. In Frankrijk werd het
onderscheid tussen een citoyen actif en een citoyen passif relevant. In de
Nederlanden werd een vergelijkbaar onderscheid gemaakt tussen stemgerech-
tigde burgers en burgers.

Het voorgaande illustreert dat burgerschap een ingewikkelde ontwikkeling heeft
gekend. Het is ontstaan als instrument om actieve burgers in de samenleving te
belonen voor hun weldaden. Het bleek echter niet aantrekkelijk of sterk genoeg
om verschillende ontwikkelingen verspreid over meer tijdvakken het hoofd te
bieden, als gevolg waarvan het somtijds verdrongen raakte. Het christendom,
het feodalisme en het absolutisme waren daar bijvoorbeeld debet aan. In weerwil
van deze ontwikkelingen bleef de kern van dit begrip echter fier overeind.
Burgerschap strekt vandaag de dag nog steeds ertoe, evenals in de klassieke
oudheid, de rechtsverhouding te reguleren tussen de burger en zijn rechtsorde.
Onverlet het gemeenschappelijke wezen van burgerschap, bestaan verschillen in
de wijze waarop de rechtsverhouding in de kern wordt vormgegeven. De
constitutionele structuur van de rechtsorde die het burgerschap verschaft, biedt
daarvoor het kader. Deze gedachte kan tevens worden gevonden in de eerste
theoretisering van burgerschap in de werken van Aristoteles. Daar verdedigt hij
namelijk het standpunt dat de constitutionele structuur van de polis beslissend is
bij de uitwerking van de notie burgerschap.

De toevoeging van politieke representatie aan de notie van burgerschap vormt
een essentiële gedaanteverwisseling in het denken over burgerschap. Actieve
inzet ten behoeve van de samenleving is thans geen noodzakelijke voorwaarde
teneinde aanspraak te kunnen maken op de verschillende rechten die gekoppeld
zijn aan burgerschap. Dit heeft gevolgen voor de politieke participatie van de
burger. Enkele vragen die raken aan dit concept, doch buiten het bestek van dit
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onderzoek vallen, verdienen toch de aandacht. Op het moment dat burgers door
middel van het kiesrecht de representant kunnen mandateren om namens hen
beslissingen te nemen in het (mede)wetgevend orgaan, blijken velen gezien de
lage opkomstpercentages bij verkiezingen verstek te laten gaan. Deze ontwik-
kelingen doen de vraag rijzen waar het burgerschapsbegrip in de eenentwintigste
eeuw zich bevindt. Is het begrip zijn fluctuerende ontwikkeling getrouw
opnieuw in de vergetelheid geraakt? Is het onderweg naar een eclips? Deze
en vergelijkbare vragen verdienen nader onderzoek om inzicht te krijgen in de
ontwikkeling van dit begrip als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe technologische
uitvindingen. Hoewel de concrete uitwerking van deze en vergelijkbare vragen
tegen het decor van de huidige maatschappelijke en temporele context zal
moeten plaatsvinden, hebben de vragen die zich thans voordoen aangaande
burgerschap een gemeenschappelijke kern met de burgerschapsvraagstukken die
speelden in de klassieke oudheid bij het ontstaan van het burgerschapsbegrip, en
de twee wedergeboorten in de Renaissance en de Franse Revolutie. Het
burgerschapsdenken kenmerkt zich met betrekking tot zijn normatieve kader
door continuïteit en elementen van vernieuwing, zoals de eerder gememoreerde
toevoeging van politieke representatie. Die continuïteit uit zich in de aard van de
vragen die zich steeds opnieuw aandienen. Het gaat om vragen als: hoe ver
strekt burgerschap en hoe dient de rechtsverhouding tussen de burger en zijn
rechtsorde te worden vormgegeven; op welke wijze kunnen burgers worden
betrokken in het politieke domein; welke rechten en plichten dienen te worden
gekoppeld aan het burgerschapsbegrip; op welke wijze dient de politieke
representatie van de burger te worden vormgegeven in samenlevingen waar
algoritmes op verschillende gebieden terrein winnen? In dit proefschrift is aan
de hand van concrete historische en juridische voorbeelden de continuïteit in het
burgerschapsdenken inzichtelijk gemaakt. De discussies over het Edict van
Caracalla in 212, zoals besproken in Hoofdstuk II, bij het uitbreiden van het
Franse burgerschap in 1946 naar de zogenoemde Térritoires d’outre-mer (TOM)
zoals beschreven in Hoofdstuk VI vormen hier een voorbeeld van. In zijn
Discorsi stelt Machiavelli dan ook treffend: “Zij, die onderzoeken, wat vroeger
is geschied en thans gebeurt, bevinden, dat dezelfde passies en dezelfde
bewegingen altijd hebben geheerscht in alle gemeenebesten en bij alle volken.”

8.2 Een tegengestelde logica in de EU en het Koninkrijk der
Nederlanden: wederkerigheid, politieke representatie en de
constitutionele aard van de rechtsorde

In het verlengde van het voorgaande heeft het tweede thema betrekking op de
wijze waarop wederkerigheid en politieke representatie in een bepaalde con-
stitutionele orde worden ingevuld. Burgerschap is in dit proefschrift aldus
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gedefinieerd dat het een rechtsverhouding met zich brengt tussen de burger en
zijn rechtsorde. Een essentieel kenmerk van deze rechtsverhouding sinds haar
ontstaan in de klassieke oudheid is dat deze wederkerig wordt ingekleurd. De
oorsprong hiervan ligt in de mogelijkheid om burgerschap als beloningsinstru-
ment te gebruiken. De wederkerigheid van deze rechtsrelatie houdt in dat er over
en weer rechten en plichten zijn aan de zijde van de burger en de rechtsorde. De
burger heeft verschillende plichten, zoals de gehoudenheid aan verbindende
voorschriften die zijn uitgevaardigd vanwege de desbetreffende constitutionele
orde en de militaire dienstplicht. Daartegenover staan verschillende rechten,
zoals het vrije reis- en vestigingsrecht op het grondgebied van de betrokken
entiteit. Sinds de Franse Revolutie wordt het burgerschapsbegrip zodanig
ingekleurd dat de burger in het politieke domein niet in persoon beslissingen
neemt, maar dat de politieke representant dat doet namens de burger. Dit
construct is in dit boek geanalyseerd vanuit verschillende perspectieven. De
rechtsordes van de Europese Unie, de Franse Republiek en het Koninkrijk der
Nederlanden zijn in onderlinge samenhang onderzocht in het licht van het in
Hoofdstuk II uiteengezette burgerschapskader met wederkerigheid en politieke
representatie als belangrijke componenten.

De betekenis van de toepassing van het Unieburgerschap in de Franse LGO en
de LGO van het Koninkrijk legt aanzienlijke verschillen bloot met het oog op de
duiding van onderscheidenlijk het Franse burgerschap en het Nederlanderschap.
Dit hangt samen met de uitgangspunten van het staatsburgerschap in de
desbetreffende constitutionele ordes. Het Frans revolutionaire gedachtegoed
inzake het burgerschapsbegrip is met betrekking tot de Franse LGO in een
aanmerkelijk eerder stadium geabsorbeerd. Alle Franse burgers, ongeacht de
woonplaats, zijn thans politiek gerepresenteerd in het Franse parlement; in
zowel de Assemblée nationale als de Sénat. Ten aanzien van de overzeese
gebieden kent het Franse stelsel verschillende smaken: départements et régions
d’outre-mer (DrOM), collectivités d’outre-mer (COM) en tot slot Nieuw-
Caledonië. De DrOM verschillen in beginsel niet veel van de departementen
en regio’s in de metropool. De positie van de COM wordt gereguleerd in
afzonderlijke organieke wetten. Deze organieke wetten zijn vastgesteld door de
wetgever, waarvan het Franse parlement onderdeel is. Aan Nieuw-Caledonië is
een apart hoofdstuk in de Franse Grondwet gewijd: Hoofdstuk XIII. De nadere
uitwerking van de positie van Nieuw-Caledonië wordt eveneens gereguleerd in
een organieke wet. Alle Franse overzeese burgers hebben, ongeacht de status
van het overzeese gebied, een wederkerige verhouding tot de Republiek. Dit
houdt in dat zij verschillende rechten ontlenen aan en plichten hebben jegens de
Republiek. De plichten komen onder andere neer op de militaire dienstplicht
indien de Republiek de burgers daartoe oproept. Op het terrein van de rechten
kunnen het reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor de Assemblée nationale
worden genoemd. Ongeacht de vraag of een Franse burger woonachtig is in een
DrOM, COM, Nieuw-Caledonië of buiten het grondgebied van de Republiek,
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heeft hij deze rechten op basis van zijn status als Frans staatsburger. De
overzeese gebieden hebben geen bevoegdheden ten aanzien van de regulering
van de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan het Franse burgerschap.
Alleen de Republiek is daartoe bevoegd. Hiermee wordt de uniformiteit achter
de Franse burgerschapsgedachte gewaarborgd.

Hetzelfde kan niet worden gezegd voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Hoewel het constitutionele kader van het Koninkrijk aanzienlijk verschilt van
dat van de Franse Republiek is het net als in de Republiek een uitgangspunt in
het Statuut dat het Nederlanderschap een aangelegenheid van het Koninkrijk is
en om die reden ongedeeld. Het Nederlanderschap in het Koninkrijk is echter zo
vormgegeven dat het Koninkrijk alleen de bevoegdheid heeft het Nederlander-
schap toe te kennen dan wel in te trekken. De rechten en plichten die gekoppeld
zijn aan het Nederlanderschap vallen onder de bevoegdheid van de landen van
het Koninkrijk. Dit heeft tot gevolg dat het Nederland, Aruba, Curaçao en Sint
Maarten zijn die gaan over de burgerschapsrechten en -plichten in en tot het
betrokken land. Hierin schuilt het morganatische karakter van het burgerschaps-
begrip in het Koninkrijk. Er bestaat geen wederkerige rechtsrelatie tussen de
Nederlander overzee en de statutaire rechtsorde. De Nederlander overzee heeft
enkel een wederkerige rechtsverhouding tot zijn land. Deze wijze van vormge-
ving van het Nederlanderschap brengt een wezenlijke inconsistentie met zich
met betrekking tot de politieke representatie in het orgaan dat optreedt als het
vertegenwoordigende lichaam van het Koninkrijk. De statutaire rechtsorde
voorziet immers niet in een Koninkrijksparlement. Het zijn de Staten-Generaal
van het land Nederland die in de statutaire regelgevingsprocedure de facto
optreden als het vertegenwoordigend orgaan. Dit brengt met zich dat het land
Nederland bevoegd is ten aanzien van de vraag aan wie het kiesrecht wordt
toegekend voor het eigen parlementair lichaam, namelijk de Staten-Generaal. De
Staten-Generaal hebben echter tevens een vertegenwoordigende rol in de
rechtsorde van het Koninkrijk, terwijl de Nederlanders van de overzeese landen
in beginsel zijn uitgesloten van politieke representatie in de Staten-Generaal. Dit
volgt uit art. B1 (Nederlandse) Kieswet. Het land Nederland is, met andere
woorden, bevoegd ten aanzien van de politieke representatie van burgers uit
Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het vertegenwoordigende orgaan dat deel
uitmaakt van het wetgevende orgaan van het Koninkrijk. Het geschetste Frans
revolutionaire gedachtegoed komt alleen tot uitdrukking bij de totstandkoming
en een herziening van het Statuut. De politieke representant van de overzeese
burgers was bij de totstandkoming en is bij een mogelijke herziening van het
Statuut in decisieve zin betrokken.

De geschetste vormgeving van het Nederlanderschap in het constitutioneel
Koninkrijksrecht en het Nederlands constitutionele recht is in het licht van de
uitwerking van het burgerschapskader in Hoofdstuk II en de aldaar beschreven
wezenlijke burgerschapskenmerken onhoudbaar. Enerzijds zijn de Staten-
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Generaal het vertegenwoordigende orgaan van het land Nederland, met als
gevolg dat de staatsburgers van dit land gaan over de politieke representatie in
en het kiesrecht voor de leden van de Staten-Generaal. Anderzijds vervullen de
Staten-Generaal een vertegenwoordigende rol in het wetgevende orgaan van het
Koninkrijk, met als gevolg dat het juridisch onhoudbaar is dat de staatsburgers
van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten uitgesloten zijn van politieke
representatie in de Staten-Generaal wanneer de Staten-Generaal optreden in de
statutaire rechtsorde. De aldus beschreven keus van de Statuutgever in 1954 is
derhalve ondoordacht. Nederlanders van de overzeese landen zijn namelijk
gehouden het Koninkrijksrecht na te leven, terwijl zij kunnen worden aange-
merkt als ‘onderdaan’ van dit recht. Het begrip ‘onderdaan’ in dit verband is
aangestipt in Hoofdstuk II. Verschillende auteurs definiëren dit begrip aldus:
onderdanen zijn individuen die zich aan het recht dienen te houden terwijl zij
(eventueel door middel van hun representant) niet in decisieve zin betrokken
zijn bij de totstandkoming van hen bindende regelgeving. Zij kunnen pas
worden gekwalificeerd als bezitter van het Koninkrijksrecht indien hun politieke
representant namens hen beslissingen kan nemen in het vertegenwoordigende
orgaan van de wetgevende macht van het Koninkrijk. De onhoudbaarheid van
deze keus kan worden geïllustreerd aan de hand van de rechtsverhouding die de
Nederlander overzee heeft tot een andere rechtsorde, namelijk die van de
Europese Unie.

De Europese Unie kent sinds het Verdrag van Maastricht een eigen burgerschap.
Dit burgerschap komt toe aan eenieder die de nationaliteit heeft van de lidstaten
van de Unie. Het Unieburgerschap heeft zich op enigszins moeizame wijze een
plek verworven in het constitutionele raamwerk van de Unie. Verschillende, met
name noordelijke, lidstaten stonden afwijzend tegenover de introductie van een
dergelijke notie in het Unierecht. De zuidelijke lidstaten hadden een positiever
grondhouding, waarvoor de verklaring naar voren is gebracht dat de zuidelijke
lidstaten relatief veel staatsburgers hadden die in noordelijke lidstaten verbleven.
Het beloningsaspect dat inherent is aan het burgerschapsbegrip komt ook tot
uiting in het Unieburgerschap. Unieburgers die gebruikt maken van de voorde-
len van het Europese integratieproject worden daarbij beloond door middel van
verschillende rechten die gekoppeld zijn aan het Unieburgerschap.

Omdat de Unie een rechtsverhouding zou aangaan tot de burger, weliswaar door
tussenkomst van de lidstaat, was de gedachte dat het Unieburgerschap de
legitimatie van Unieregelgeving zou vergroten. De rechtspraak van het Hof
van Justitie toonde zich in de eerste jaren na de invoering van het Unieburger-
schap terughoudend in het gebruik van het concept. Het was met name in de
tienerjaren en twintiger jaren van het Unieburgerschap dat het Hof een autonome
en zelfstandige uitleg gaf aan het Unieburgerschap. In deze ontwikkeling
deinsde het Hof er niet voor terug om de status van Unieburger als primaire
hoedanigheid van de burgers van de lidstaten aan te merken. Ook oordeelde het
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Hof van Justitie in Delvigne dat in het EU-Handvest het kiesrecht is vervat van
alle Unieburgers om te kiezen voor de leden van het Europees Parlement.

De toepassing van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk laat een
merkwaardig beeld zien. Hoewel de Nederlander overzee vanwege zijn status
als Nederlander het Unieburgerschap bezit, is de rechtsverhouding die de
Nederlander uit de overzeese landen heeft tot de Unie menigvuldiger en inniger
dan die tussen de Nederlander overzee en de rechtsorde van het Statuut. De
Nederlander uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft op grond van het
Unieburgerschap in de rechtsorde van de EU meer rechten dan dezelfde
Nederlander op grond van het Nederlanderschap in de statutaire rechtsorde.
Als gezegd is de Nederlander overzee niet vertegenwoordigd in het vertegen-
woordigende orgaan van de wetgever van het Koninkrijk. Daarnaast heeft hij
niet het vrije reis- en vestigingsrecht op het grondgebied van het Koninkrijk. De
landen zijn immers bevoegd conform het Statuut regelingen te treffen inzake de
toelating en uitzetting van Nederlanders tot de Koninkrijkslanden. Op grond van
het Unieburgerschap heeft de Nederlander overzee echter het recht om vrij te
reizen en zich vrij te vestigen in gebieden waar het Unierecht onverkorte
toepassing heeft. Bovendien heeft hij na de Delvigne-uitspraak van het Hof
van Justitie op grond van zijn status als Unieburger het kiesrecht voor het
Europees Parlement.

In de EU en het Koninkrijk wordt derhalve uitgegaan van een tegengestelde
logica. In de EU is het Europees Parlement niet decisief betrokken bij de
totstandkoming van bijvoorbeeld de LGO-besluiten. Onder meer om deze reden
wordt het Europees Parlement door het Hof van Justitie niet aangemerkt als een
wetgevend orgaan ten aanzien van de LGO. Niettemin hebben Nederlanders
overzee (sinds Delvigne op grond van het Unieburgerschap) het kiesrecht voor
dit parlement. Welnu, de wetgever van het Koninkrijk bestaat uit de Konink-
rijksregering (een Koninkrijksorgaan) en de Staten-Generaal (een landsorgaan
van Nederland). In het Koninkrijk zijn de Staten-Generaal van het land
Nederland dus het vertegenwoordigende orgaan in de wetgevende macht van
het Koninkrijk. De Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn echter
niet vertegenwoordigd in de Staten-Generaal indien de Staten-Generaal handelt
als onderdeel van de wetgevende macht van het Koninkrijk. Deze situatie wordt
mogelijk gemaakt door het constitutioneel Koninkrijksrecht en het Nederlandse
staatsrecht. Enerzijds bestempelt het Statuut het Nederlanderschap als een
Koninkrijksaangelegenheid, met als gevolg dat het Koninkrijk bevoegd is te
dien aanzien, maar anderzijds vallen de rechten en plichten die gekoppeld zijn
aan dit burgerschap onder de bevoegdheid van de Koninkrijkslanden. Het aspect
van beloning, dat tot uitdrukking komt in het Franse burgerschap en het
Europees Unieburgerschap, ontbreekt ten enenmale in het Nederlanderschap
zoals dit functioneert in de statutaire rechtsorde.
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Het voorgaande roept vragen op over de constitutionele en politieke aard van het
Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijksinstituut waarin ieder land van het
Koninkrijk in decisieve wijze kan bijdragen aan de stemming, is de Rijks-
ministerraad. De samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk geschiedt
derhalve op decisieve wijze via de band van de regeringen van de landen. De
gedachte die ten grondslag ligt aan het burgerschapskader dat is ontwikkeld in
Hoofdstuk II, dat voor zowel de Franse Republiek als de EU cruciaal is voor de
constitutionele en politieke ordening van de desbetreffende entiteit, gaat niet op
voor het Koninkrijk. Dit roept de wezenlijke vraag op hoe de constitutionele en
politieke orde van het Koninkrijk dient te worden geduid. In essentie kan de aard
van het Koninkrijk wellicht worden gekarakteriseerd als een regeringensamen-
werking. In paragraaf 7.6 (‘Koninkrijksburgerschap als uitgangspunt: een optie’)
van dit proefschrift is een voorstel gedaan om politieke representanten van de
overzeese landen te laten meestemmen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer
der Staten-Generaal, indien de Kamers optreden in de statutaire rechtsorde. Met
invoering van dit voorstel zal de constitutionele en politieke aard van het
Koninkrijk in wezen veranderen. De verandering zal erin bestaan dat, anders dan
nu het geval is, niet meer alleen via de band van de regeringen van de landen op
decisieve wijze zal worden gestemd. In dat geval zal in de statutaire rechtsorde
voor het eerst mogelijk worden dat de politieke representanten van alle
Nederlandse staatsburgers in het Koninkrijk der Nederlanden in decisieve zin
bijdragen aan de totstandkoming en controle van rijksregelgeving.

Het burgerschapsdenken in het Koninkrijk is gelet op het voorgaande mijns
inziens toe aan een grondige herziening. Een eerste stap daartoe is het installeren
van een burgerschapsinstituut waarbinnen Koninkrijksburgers politiek worden
gerepresenteerd indien een onderwerp een Koninkrijksaangelegenheid betreft.
Afgezien van het Statuut zelf, gaat thans regelgeving die haar grondslag vindt in
het Statuut regelrecht in tegen het uiteengezette gedachtegoed. Het is alleen met
een wijziging van het Statuut dat kan worden tegemoetgekomen aan de
geschetste bezwaren.

8.3 Het Unieburgerschap en de LGO: het Koninkrijk in een
ongemakkelijke spagaat

Waar het eerste thema ziet op de continuïteit in het burgerschapsdenken en het
tweede thema op de toepassing van politieke representatie en wederkerigheid als
wezenlijke burgerschapskenmerken in de Franse, Unierechtelijke en statutaire
rechtsorde, gaat het derde thema over een rechtsfiguur die de convergentie van
de verschillende rechtsordes mogelijk maakt: de LGO. Dit thema betreft de
toekomstbestendigheid van het LGO-regime in de Koninkrijksverhoudingen. De
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LGO-regeling dankt haar bestaan aan het Franse recht, zoals blijkt uit Hoofdstuk
III van deze studie. Het onderscheid tussen départements d’outre-mer (DOM) en
territoires d’outre-mer (TOM) is peremptoir geweest voor het ontstaan van de
LGO-regeling. Voor het onderscheid tussen de LGO en de UPG is aangesloten
bij het in de jaren veertig van de vorige eeuw vigerende Franse recht. De
Republiek achtte het noodzakelijk de Franse overzeese gebieden die een
gereserveerde verhouding hadden tot de metropool, de TOM, te betrekken bij
het Europese project. De gedachte was dat de Franse overzeese constitutionele
verhoudingen anders in de knel zouden komen. Daarnaast zou de ontwikkeling
van deze overzeese gebieden op den duur leiden tot grote economische
voordelen voor de indertijd bestaande Gemeenschap.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de meeste LGO echter
onafhankelijk van het moederland. Gebieden met een relatief kleine omvang
en lage populatiegraad bleven achter. Door de dekolonisatie van de aanvanke-
lijke LGO-gebieden lijkt het karakter van de LGO-regeling aan verandering
onderhevig te zijn. Hoewel het regime volgens het huidige VwEU nagenoeg
ongewijzigd is gebleven, valt op dat de strekking van de LGO-regeling door de
jaren is veranderd. Aanvankelijk wees de LGO-regeling in de richting van een
rechtsbetrekking tussen de Unie en de LGO die het karakter had van een
ontwikkelingssamenwerking. De rechtspraak van het Hof van Justitie aangaande
de LGO en de zogenoemde LGO-besluiten van de Raad laten echter een ander
beeld naar voren komen. Zo valt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie op te
maken dat verschillende principes in het Unierecht zijn uitgebreid naar de LGO.
Rechterlijke instanties van de LGO zijn bijvoorbeeld gemachtigd prejudiciële
vragen te stellen aan het Hof van Justitie, met als gevolg dat beide instanties
direct – zonder tussenkomst van de lidstaat – aan de dialoogtafel kunnen
deelnemen. Daarnaast kunnen de ingezetenen van de LGO die de nationaliteit
hebben van een van de lidstaten van de Unie aanspraak maken op de rechten die
zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap. Deze ontwikkeling naar uniformiteit
tussen de LGO en de Unie wordt bevestigd indien een blik wordt geworpen op
de LGO-besluiten van de Raad. Het thans geldende LGO-besluit, dat uit 2013
stamt, past in de geschetste ontwikkelingslijn, aangezien onderwerpen als de
bevordering van duurzaamheid en de regionale samenwerking van de LGO
worden gereguleerd. Anders dan voorheen is er niet meer een eenzijdige nadruk
op ontwikkelingssamenwerking. In plaats daarvan lijkt de rechtsbetrekking
LGO-Unie zelfs wederkerig te worden ingevuld. Dat wil zeggen dat beide
actoren over en weer rechten en plichten hebben jegens elkaar. Zo blijkt uit het
Groenboek van de Commissie uit 2008 en de Mededeling van de Commissie in
2009 dat de Commissie afstand wil nemen van de LGO-regeling waarin de
ontwikkelingssamenwerking leidend is. In de rechtspraak van het Hof van
Justitie en de LGO-besluiten van de Raad wordt aldus toegewerkt naar
convergentie tussen het LGO-regime en de Unie waarbij de LGO steeds meer
worden beschouwd als de buitenste grenzen van de Unie.

SLOTBESCHOUWING

429



De gelding van het Unieburgerschap in de LGO illustreert de kracht van de
Europese burgerschapsnotie. Onverlet de omstandigheid dat de LGO onder de
uitzonderingsassociatieregeling van Deel IV VwEU vallen, kunnen de personen
in de LGO die de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de EU
aanspraak maken op de rechten die zijn gekoppeld aan het Unieburgerschap. In
de Delvigne-uitspraak van het Hof van Justitie trekt het Hof van Justitie dit
uitgangspunt door en oordeelt dat art. 39 lid 2 EU-Handvest de uitdrukking
vormt van het kiesrecht van Unieburgers voor de leden van het Europees
Parlement. De convergentie tussen de LGO en de EU die blijkt uit deze
ontwikkeling valt eveneens te ontwaren in de LGO-besluiten van de Raad,
zoals blijkt uit Hoofdstuk IV van dit onderzoek. Het vertrek van het Verenigd
Koninkrijk uit de EU zal deze gang van zaken denkelijk versterken vanwege de
omstandigheid dat hierdoor het aantal LGO drastisch zal verminderen. Tegen de
achtergrond van de gelding van het Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk, is de in 1954 door de Statuutgever gemaakte keuze – namelijk
dat de rechten die gekoppeld zijn aan het Nederlanderschap vallen onder de
bevoegdheid van de Koninkrijkslanden, met als gevolg dat niet alle politieke
representanten van de staatsburgers in het Koninkrijk in decisieve zin bijdragen
aan rijksregelgeving die is gebaseerd op het Statuut – dogmatisch en politiek
onhoudbaar. De politieke representatie van alle Nederlandse staatsburgers in het
vertegenwoordigende wetgevende orgaan van het Koninkrijk is thans een
logisch noodzakelijk gevolg van de ontwikkelingen in de rechtsorde van de EU.

Wat betekent de hiervoor geïllustreerde tendens in het Unierecht voor de
rechtsorde van het Koninkrijk der Nederlanden? Vooropgesteld dient te worden
dat met de LGO-status aanvankelijk werd beoogd het Unierecht in zeer beperkte
mate gelding te verlenen in de LGO. Enkel Deel IV VwEU zou van toepassing
zijn aldaar. Het LGO-regime veronderstelde derhalve afstand, differentiatie en
ongelijkheid tussen de LGO en de Unie. De huidige vervlechting van de LGO
met de Unie illustreert dan ook de mankementen in de rechtsorde van het
Koninkrijk. De doelstelling van het oorspronkelijke LGO-regime – afstand,
differentiatie en ongelijkheid tussen de LGO en de Unie – sluit optimaal aan bij
de verhoudingen die in het leven zijn geroepen door het Statuut. Deze
verhoudingen zijn gestoeld op de gedachte dat de (overzeese) landen hun eigen
aangelegenheden zelfstandig behartigen, met als gevolg dat die verhoudingen
worden gekenmerkt door een vergaande autonomie van de landen. De positie
van de overzeese landen van het Koninkrijk naar Unierecht – de LGO – vormt
hiermee een belangrijk vraagstuk aan de hand waarvan het constitutioneel
Koninkrijksrecht nader kan worden onderzocht. In dit proefschrift is het staats-
burgerschap van het Koninkrijk bestudeerd vanuit het perspectief van de gelding
van het Unieburgerschap in de LGO. Met het constateren van de wezenlijke
gebreken die gepaard gaan met het morganatisch invullen van het burgerschaps-
begrip in het Koninkrijk, het onderzoeken van de hoegrootheid daarvan en het
analyseren van het gevolg daarvan voor het Koninkrijksrecht, kan hiermee de
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betekenis van het Unieburgerschap in de LGO voor het Nederlanderschap
worden ontvouwd. De Nederlanders van de overzeese landen zijn burgers van
de EU en onderdanen van het Koninkrijk. Zij zijn eigenaar van het Unierecht,
maar niet van het Koninkrijksrecht. De toepassing van de Europese inkleuring
van het burgerschapsbegrip in de LGO, waarbij de relatie tussen de LGO en de
Unie zich kenmerkt door een toenemende mate van gelijkheid en uniformiteit,
illustreert dit wezenlijk constitutionele gebrek. De tendens in het Unierecht ten
aanzien van de ontwikkeling van de LGO strookt dan ook niet met de specifieke
staatkundige constellatie van het Koninkrijk. Waar de rechtsrelatie tussen de
LGO en de Unie zich steeds meer laat leiden door gelijkheid, uniformiteit en
gemeenschappelijke onderworpenheid aan verschillende Unienormen, zijn de
verhoudingen in het Koninkrijk nog steeds gebaseerd op afstand, differentiatie
en ongelijkheid tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.

De behandelde thema’s belichten dat het onderzoeksterrein van de burger-
schapsnotie aanleiding kan zijn tot veel vragen. Deze vragen raken het publiek-
recht over nagenoeg de gehele linie en bevatten aspecten van onder meer
staatsrecht, politieke theorie en Europees Unierecht. Het burgerschapsbegrip
verbindt deze en andere onderzoeksterreinen en legt mijns inziens een uniek
krachtenveld bloot tussen de burgerschapshoedanigheden van de burger in
verschillende rechtsordes. Het inzichtelijk maken van deze hoedanigheden
van de burger in verschillende rechtsordes is dan ook een noodzakelijke
voorwaarde om de rechtsverhouding die een burgerschap omvat, te kunnen
belichten.
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Samenvatting

Morganatisch burgerschap. Een onderzoek naar burgerschap en politieke
representatie van de overzeese burger in het Koninkrijk der Nederlanden, de
Franse Republiek en de Europese Unie

In dit proefschrift wordt aan de hand van een conceptueel-theoretische en
rechtsvergelijkende studie en vanuit het perspectief van de gelding van het
Europees Unieburgerschap op de Landen en Gebieden Overzee (LGO) de notie
van het Nederlanderschap nader geduid. De onderzoeksvragen luiden als volgt:
‘Op welke wijze dient het Nederlanderschap te worden geduid vanuit een
conceptueel-theoretisch en rechtsvergelijkend perspectief?’ en ‘Wat is de bete-
kenis van de gelding van het Unieburgerschap in de LGO van het Koninkrijk
voor de duiding van het Nederlanderschap?’ Ten behoeve van een grondig beeld
van de burgerschapsnotie in het Koninkrijk der Nederlanden wordt het object
van dit onderzoek – het Nederlanderschap – vanuit deze twee aan elkaar
verwante vragen bestudeerd. Het proefschrift bestaat, inclusief de inleiding en
de slotbeschouwing, uit acht hoofdstukken: het begrip burgerschap en zijn
verschijningen (Hoofdstuk 2); het ontstaan en de strekking van het LGO-regime
(Hoofdstuk 3); de ontwikkeling van de LGO in de EU (Hoofdstuk 4); het
Unieburgerschap en de werking ervan in de LGO (Hoofdstuk 5); een rechts-
vergelijkende studie naar de toepassing van het Unieburgerschap in de Franse
LGO met het oog op de duiding van het Franse burgerschap (Hoofdstuk 6) en tot
slot de betekenis van de toepassing van het Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk met betrekking tot de conceptuele-theoretische inkleuring van het
Nederlanderschap (Hoofdstuk 7). De verschillende hoofdstukken bevatten in
een systematische opbouw de bouwstenen voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen.

Vooreerst is het begrip burgerschap aan een grondige analyse onderworpen
(Hoofdstuk 2). Daaruit is naar voren gekomen dat het begrip is ontstaan in de
zevende eeuw v.Chr. in de Griekse poleis. Het begrip is ontstaan ten behoeve
van (in ieder geval) de beloning van actieve burgers die zich inzetten voor de
gemeenschap. Daarnaast was het idee achter burgerschap dat het voor legiti-
matie van regelgeving zorgt, aangezien de burgers destijds in persoon regelge-
ving goed- dan wel afkeurden. Het burgerschapsbegrip geeft een wederkerige
rechtsverhouding weer tussen de burger en de rechtsorde waarvan hij deel
uitmaakt. De wederkerigheid wordt geïllustreerd door de rechten en plichten die
de burger en de rechtsorde krijgen jegens elkaar. Het begrip is, mede vanwege
de opkomst van het christendom en het feodalisme, op de achtergrond geraakt in
de Middeleeuwen. Daarvoor in de plaats kwamen het christelijk burgerschap,



dat een wederkerige verhouding weergeeft tussen de christen en het Koninkrijk
Gods, en het feodale stelsel met een verhouding tussen de leenheer en de
leenman. Het waren de humanisten in de Renaissance die met het ontdekken van
verscheidene geschriften uit de klassieke oudheid het burgerschapsbegrip nieuw
leven schonken. De Renaissance markeert de eerste wedergeboorte van burger-
schap. Naast het benadrukken van het wederkerige karakter waar burgerschap
van uitgaat, werd door enkele Renaissance-auteurs benadrukt dat het burger-
schapsbegrip politieke representatie met zich zal moeten brengen. De koppeling
van politieke representatie aan burgerschap houdt onder meer in dat de burger
niet meer in persoon betrokken is in bijvoorbeeld het wetgevingsproces, maar
door middel van een politieke representant. Deze gedachte kwam tot verdere
ontwikkeling in de jaren van de tweede wedergeboorte van burgerschap: in de
jaren van Franse Revolutie. Eén uitgewerkte kerngedachte van de Franse
Revolutie is dat burgerschap politieke representatie met zich brengt, waarbij
het kiesrecht voor het (mede)wetgevende orgaan daartoe het vehikel vormt.

Nadat in Hoofdstuk 2 van het proefschrift is onderbouwd dat het burgerschaps-
begrip ook een legitimerende werking heeft, omdat burgerschap mogelijk maakt dat
burgers politiek gerepresenteerd worden in het orgaan dat een (mede)beslissende
rol vervult in het wetgevingsproces, is aandacht besteed aan het ontstaan en de
strekking van de LGO (Hoofdstuk 3) en de ontwikkeling die de LGO doormaken
in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en de zogenoemde LGO-
besluiten van de Raad (Hoofdstuk 4). Het LGO-regime, dat in het Verdrag
betreffende de werking van de EU (VwEU) is opgenomen op aandringen van de
Franse Republiek, houdt in dat Unierecht niet onverkort van toepassing is op de
gebieden die onder dit regime vallen. Enkel Deel IV VwEU, dat het associatie-
regime tussen de LGO en de Unie betreft, is volgens het VwEU van toepassing
aldaar. De strekking van dit associatieregime, zoals verankerd in het VwEU,
duidt erop dat de rechtsbetrekking tussen de LGO en de Unie het karakter heeft
van een ontwikkelingssamenwerking. Uit zowel de rechtspraak van het Hof van
Justitie als de LGO-besluiten van de Raad blijkt dat de strekking van de LGO-
regeling door de jaren heen is veranderd. In verschillende uitspraken van het Hof
van Justitie van de EU zijn gaandeweg meer delen van het VwEU en het Verdrag
betreffende de EU (VEU) van toepassing verklaard op de LGO. Zo is in
Antillean Rice Mills geoordeeld dat de instellingen en organen van de Unie bij
de vaststelling van bijvoorbeeld de LGO-besluiten, zich dienen te houden aan
alle beginselen waarop de Unie is gestoeld, met als gevolg dat Deel I VwEU
geldt ten aanzien van de LGO. In Eman en Sevinger is overwogen dat alle
personen die de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de Unie,
Unieburger zijn en aanspraak kunnen maken op rechten die voortvloeien uit
Deel II VwEU. Deze en andere rechtspraak illustreert dat de werkingssfeer van
het Unierecht stapsgewijs wordt uitgebreid naar de LGO. Deze ontwikkeling is
ook te ontwaren in de LGO-besluiten van de Raad. Uit deze besluiten komt naar
voren dat de rechtsbetrekking tussen de LGO en de Unie niet (meer) is te
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karakteriseren als een ontwikkelingssamenwerking, maar als een wederkerig
partnerschap met rechten en plichten over en weer tussen de LGO en de Unie.
Deze constatering noopt tot een onderzoek naar de betekenis van de toepassing
van het Unieburgerschap op de LGO (Hoofdstuk 5).

In Hoofdstuk 5 wordt geconstateerd dat het Unieburgerschap in beginsel
aansluit bij verschillende uitgangspunten en veronderstellingen van het burger-
schapsbegrip zoals aan de orde gesteld in Hoofdstuk 2. Bij de totstandkoming
van het Unieburgerschap is meerdere malen de aandacht gevestigd op de
aspecten van beloning van (Unie)burgers die gebruik maken van de voordelen
van de Unie en de legitimatie van Unieregelgeving door middel van het
Unieburgerschap. Het Unieburgerschap geeft een rechtsverhouding weer tussen
de Unieburger en de Unie. Volgens het VwEU is deze rechtsverhouding
wederkerig, aangezien het VwEU spreekt van verschillende rechten en plichten
die voortvloeien uit dit burgerschap. In de praktijk is deze rechtsverhouding
echter eenzijdig ingevuld, omdat het Unieburgerschap geen plichten met zich
brengt. Dit Unieburgerschap is geleidelijk aan in de rechtspraak van het Hof van
Justitie en in de verslagen van de Commissie institutioneel nader ingevuld. Waar
het Hof van Justitie in de eerste jaren na de invoering van het burgerschap
terughoudend was met het gebruik van deze notie, bracht de Commissie reeds in
haar eerste rapport naar voren dat het Unieburgerschap een ‘directe politieke
band’ teweegbrengt tussen de Unieburger en de Unie. De terughoudende
houding van het Hof van Justitie veranderde in de tienerjaren van het
Unieburgerschap. Het Hof van Justitie kleurde dit begrip autonoom en zelfstandig
in en benadrukte dat het Unieburgerschap de primaire hoedanigheid van de
onderdanen van de lidstaten dient te zijn. In de twintiger jaren van het burgerschap
wordt toegewerkt naar een ‘echt burgerschap’, wanneer het Hof van Justitie in de
uitspraak Delvigne oordeelt dat art. 39 EU-Handvest het kiesrecht omvat van alle
Unieburgers voor de leden van het Europees Parlement. Hiermee omarmt het Hof
van Justitie een relevant uitgangspunt in het burgerschapsdenken dat handen en
voeten heeft gekregen gedurende de jaren van de Franse Revolutie: Europees
Unieburgerschap brengt het kiesrecht voor het (mede)wetgevende orgaan, zijnde
het Europees Parlement, met zich. Een laatste vraag die in Hoofdstuk 5 wordt
behandeld, luidt wat de betekenis is van de toepassing van het Unieburgerschap op
de LGO. Geconstateerd wordt dat het Unieburgerschap atypisch doorwerkt in de
LGO, vanwege de karakteristieke positie van de LGO in het raamwerk van de EU.
Zo kent het Unierechtelijke reis- en vestigingsecht voor de LGO het karakter van
eenrichtingsverkeer. Ten aanzien van het kiesrecht voor het Europees Parlement
geldt dat het, gezien de huidige ontwikkelingen in ’s Hofs rechtspraak, kwestieus
is of het standpunt van het Hof van Justitie dat het Europees Parlement geen
‘wetgevende macht’ is in de LGO, standhoudt.

Dit proefschrift bevat een rechtsvergelijkende studie naar de vraag wat de
betekenis is van de toepassing van het Unieburgerschap in de Franse LGO met
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het oog op de duiding van het Franse burgerschap (Hoofdstuk 6). Uit de
onderzoekingen is naar voren gekomen dat synchroon aan de werking van het
Franse burgerschap in de Franse LGO, het Unieburgerschap op de Franse LGO
vergelijkbare rechten met zich brengt als het Franse burgerschap ten aanzien van
het reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor het (mede)wetgevende orgaan.
De Fransman overzee wordt politiek gerepresenteerd in zowel de direct gekozen
Assemblée nationale als de indirect gekozen Sénat, met als gevolg dat geen
democratisch deficit valt te bespeuren in de Franse nationale wetgeving die de
overzeese Franse burger raakt. De Franse overzeese staatsburger staat in een
wederkerige rechtsverhouding tot de rechtsorde van de Republiek. De harmoni-
satie die de LGO doormaken in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de
LGO-besluiten van de Raad (Hoofdstuk 4) en de ontwikkeling die het Uniebur-
gerschap meemaakt in de rechtspraak van het Hof van Justitie en de verslagen van
de Commissie met betrekking tot het Unieburgerschap (Hoofdstuk 5) zijn voor de
Franse LGO aldus een gegeven in het Frans constitutionele raamwerk. Dat de
harmonisatie die de LGO van het Koninkrijk doormaken in de EU geen gegeven is
in het constitutionele kader van het Koninkrijk, blijkt uit Hoofdstuk 7.

In Hoofdstuk 7 wordt geïllustreerd welke problemen gepaard kunnen gaan met
het ogenschijnlijk uniform invullen van het burgerschapsbegrip. Hoewel het
Nederlanderschap het staatsburgerschap is van het Koninkrijk en vanwege het
Koninkrijk wordt toegekend, worden de rechten en plichten die gekoppeld zijn
aan het Nederlanderschap toegekend vanwege de landen van het Koninkrijk. Zo
wordt de militaire dienstplicht niet vanwege het Koninkrijk, maar vanwege het
Koninkrijksland gevorderd. Met betrekking tot de rechten is aandacht besteed
aan het reis- en vestigingsrecht en het kiesrecht voor vertegenwoordigende
lichamen in het Koninkrijk. Beide rechten vallen onder de bevoegdheid van de
landen van het Koninkrijk. Gesteld kan derhalve worden dat het Nederlander-
schap slechts ogenschijnlijk uniform is gereguleerd. Het ontbreken van een de
iure Koninkrijksparlement heeft ervoor gezorgd dat in 1954 ervoor is gekozen
om de Staten-Generaal van het Land Nederland de facto te laten functioneren als
het (mede)wetgevende orgaan van het Koninkrijk. De overzeese Nederlanders
van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn echter politiek niet vertegenwoordigd
in de Tweede Kamer, noch de Eerste Kamer. Hierin openbaart zich het
wezenlijke democratische deficit bij de totstandkoming van rijksregelgeving.
Niet alleen komen rijkswetten tot stand zonder politieke representatie van de
overzeese Nederlander, maar ook bij de totstandkoming van bijvoorbeeld
algemene maatregelen van rijksbestuur en ministeriële rijksregelingen hoeft de
Koninkrijksregering zich niet te verantwoorden aan de politieke representanten
van Nederlanders uit de overzeese landen. Dit druist regelrecht in tegen het
Frans revolutionaire denken dat zijn weerslag heeft gekregen in onder andere de
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dit cruciale kenmerk
zoals gecodificeerd in de Déclaration is inmiddels omarmd door de EU, zoals
besproken in Hoofdstuk 5. Unieburgers worden op grond van het Unieburger-
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schap politiek gerepresenteerd in het Europees Parlement – het medewetgevende
orgaan van de Unie. De werking van het Unieburgerschap in de LGO van het
Koninkrijk illustreert treffend dat de politiek-constitutionele harmonisatie die de
LGO van het Koninkrijk meemaken in de Unie verder gaat dan in het
Koninkrijk. In tegenstelling tot het Franse en het EU-burgerschap, is het
Nederlanderschap morganatisch vormgegeven wanneer het aankomt op de
koppeling tussen het burgerschap en het kiesrecht voor het (mede)wetgevende
orgaan. Waar de overzeese Nederlander politiek gerepresenteerd wordt in het
Europees Parlement, is hij politiek niet gerepresenteerd in het orgaan dat de
facto functioneert als het (mede)wetgevende orgaan van het Koninkrijk. Het
woord ‘morganatisch’ is afgeleid van het Latijnse matrimonium morganaticum,
dat ‘morganatisch huwelijk’ betekent. Dit houdt in dat in een huwelijk de vrouw
niet deelt in alle rechten die verbonden zijn aan de adellijke stand van de man. In
dit proefschrift is het bijvoeglijk naamwoord ‘morganatisch’ gehanteerd ter
aanduiding van een burgerschap waarbij burgers uit hoofde van hun burgerschap
niet in gelijke zin aanspraak maken op (politieke) burgerschapsrechten.

Het democratisch deficit in het Koninkrijk wordt pas opgeheven wanneer politieke
representanten van de burgers van de overzeese landen een meebeslissende stem
krijgen in het orgaan dat optreedt als het vertegenwoordigend orgaan binnen het
Koninkrijk, zijnde de Staten-Generaal. Daarbij dient echter in het oog te worden
gehouden dat de Staten-Generaal, wanneer het landsaangelegenheden betreft,
optreden als het vertegenwoordigend orgaan van het land Nederland. Daarmee kan
worden uitgesloten dat de ingezeten burgers van de overzeese landen het kiesrecht
dienen te verkrijgen voor de Tweede Kamer. Een mogelijke oplossing is de
afzonderlijke politieke representanten van de staatsburgers van de overzeese
landen – die direct dan wel indirect zijn gekozen als representant voor ofwel de
Tweede ofwel de Eerste Kamer – te laten meestemmen in beide Kamers, indien de
Kamers optreden in de statutaire rechtsorde. Hiermee kan tegemoet worden
gekomen aan een fundamenteel knelpunt in het Koninkrijksrecht.

Het voorgaande is aanleiding geweest om in Hoofdstuk 8, de slotbeschouwing,
te reflecteren op een drietal thema’s: ten eerste het fluctuerende karakter van
burgerschap, ten tweede de geconstateerde tegengestelde logica in de EU en het
Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot wederkerigheid, politieke
representatie en de constitutionele aard van de rechtsorde, en tot slot de
toekomstbestendigheid van de LGO-regeling in de statutaire rechtsorde. Ge-
concludeerd wordt dat het onderzoeksterrein van de burgerschapsnotie aanlei-
ding kan zijn tot veel vragen. Deze vragen raken het publiekrecht over nagenoeg
de gehele linie en bevatten aspecten van onder meer staatsrecht, politieke theorie
en Europees Unierecht. Het burgerschapsbegrip verbindt deze en andere onder-
zoeksterreinen en legt een uniek krachtenveld bloot tussen de burgerschaps-
hoedanigheden van de burger in verschillende rechtsordes.
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Summary

Morganatic Citizenship. An Inquiry into Citizenship and Political Representa-
tion of the Overseas Citizen in the Kingdom of the Netherlands, the French
Republic and the European Union

This dissertation is concerned with citizenship and political representation of
overseas citizens in the Kingdom of the Netherlands from a comparative French
and EU perspective. Citizenship is a core component of constitutional theory.
Since the French Revolution, a basic assumption of the notion of citizenship is that
citizens have the right to choose their representatives in the political representative
assembly of a constitutional entity. However, the relationship between a constitu-
tional entity and the citizens of the overseas territories challenges this basic
assumption. Contrasting the approaches of the Kingdom of the Netherlands, the
French Republic and the European Union to the rights and obligations of citizens
of overseas territories sheds light on the meaning and contours of citizenship in
constitutional theory and law. The Kingdom of the Netherlands comprises of four
autonomous countries: the Netherlands proper, and the three overseas countries of
Aruba, Curacao and St. Maarten. Arubans, Curaçaoans and St. Maartiners hold
Dutch citizenship but, in contrast to their counterparts in the Netherlands, they lack
the right to vote for the representative body of the Kingdom as a whole. The
research question is two-fold and reads: firstly, ‘how can Dutch citizenship be
qualified from a conceptual-theoretical and comparative perspective?’, and
secondly, ‘what does the applicability of EU citizenship in the Overseas Countries
and Territories (OCTs) of the Kingdom of the Netherlands entail for the
constitutional structure and content of Dutch citizenship?’

Following introductory remarks and a discussion of the research question and
the study’s methodology, Chapter 2 deals with the notion of citizenship. The
ancients created the notion of citizenship in order to define who belongs to and,
accordingly, who is excluded from the polis. An institution was needed in order
to reward active membership in favour of the well-being of the community of
the concerning polis. To that end, a reciprocal relationship was required. On the
one hand, the polis needed military service from the people of the community
when being attacked by other powers, and on the other hand the polis’ people
desired protection. The individuals of a community who contributed, for
instance, economically, militarily, literary or socially to the community needed
to be distinguished and rewarded for their benefactions. Thus, in return for their
deeds, the polis separated these individuals by granting them a legal status,
which entrusted them with several right and privileges in the community.
Citizenship as a Western institution was born.



The phenomenon of citizenship nearly vanished from history due to several
circumstances. The rise of Christianity in the fourth century and, later, the rise of
feudalism almost ensured the disappearance of the relationship between the
citizen and his legal and political order. The first rebirth of citizenship can be
traced to the Renaissance. In the fourteenth century, humanists rediscovered
classical texts of ancients where the concept of citizenship had been addressed
thoroughly. In the writings of prominent Renaissance authors, such as Marsilius
of Padua, Bartolus of Saxoferrato and Baldus of Ubaldis, the relevance of the
notion of citizenship during the years of the Renaissance can be traced. In the
centuries after the Renaissance, the centralizing state entailed an eclipse in
citizenship thought. The growing territorial state ensured that the terminology
concerning the relationship between an individual and his polity changed.
Citizens, for instance, became subjects of the monarch. Nonetheless, citizenship
also survived the Age of Absolutism. It was in the French Revolution, that the
notion of citizenship experienced its second rebirth. What proved to be
decidedly attractive to the revival of citizenship during the era of the French
Revolution, coincided with one of the reasons why citizenship was created in
ancient Greece, where the aspect of reciprocity was emphasised. A major
difference occurred concerning the right to vote. Where in ancient times
citizenship entailed the ability to vote in person, this changed in practice after
the French Revolution. The right to vote dealt with political representation.
Various writings of thinkers, such as of Rousseau, Constant, Sieyès and Locke
are scrutinised in the dissertation in order to address this crucial change.

Chapters 3 and 4 focus on the Overseas Countries and Territories, the so-called
OCTs, and their development in the EU. According to Article 52 of the Treaty
on the European Union (TEU), the TEU and the Treaty on the Functioning of
the EU (TFEU) are applicable on the entire territory of the Member States of the
Union. Nonetheless, for further details on the ratione loci of the EU Treaties,
Article 5(2) TTEU refers to Article 355 of the TFEU. According the Article 355
(2) TFEU ‘the special arrangement for association set out in Part Four shall
apply to the overseas countries and territories listed in Annex II’. Part Four of
the TEU is titled ‘Association of the Overseas Countries and Territories’. The
purpose of the OCT association is by virtue of Part Four TFEU twofold: firstly,
the association seeks to promote the OCTs’ economic and social development,
and secondly, the association aims to establish close economic ties between the
EU and the OCTs. Although according to the EU Treaties the OCTs are subject
to (solely) the association regime of Part Four TFEU, in the case law of the
Court of Justice of the EU (ECJ), the territorial and personal scope of the TFEU
has been expended to the OCTs. The case law of ECJ has progressively
expanded EU law’s reach in the OCTs to other parts of the Treaties. In Eman
& Sevinger, for instance, the ECJ ruled that persons who possess the nationality
of a Member State and reside in an OCT, can rely on the rights conferred on EU
citizens in Part Two of the Treaty. Moreover, in the OCT decision of the Council
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of 2013, it is mentioned that the relationship between the OCTs and the EU
should move way from a classical development cooperation towards a reciprocal
partnership in order to support the OCTs’ development.

In Chapter 5 the notion of EU citizenship and its applicability in the OCTs is
scrutinized. The Treaty on the EU of 1992 introduced de iure a concept of
citizenship in the ambit of the EU. Every person holding the nationality of a
Member State of the Union is according to Article 20 TFEU to be considered as
a citizen of the Union. A fundamental characteristic of EU citizenship, therefore,
is its derivative character. The only way to obtain EU citizenship is to be granted
the nationality of a Member State of the Union. EU citizens shall enjoy rights
conferred by the EU Treaties and be subject to duties imposed by it. A rewarding
element can also be traced to EU citizenship. By using the benefits of European
integration, EU citizens are being rewarded with rights. EU rights concern, inter
alia, the right to free movement on the Member States’ territory, the right to vote
and stand candidate in local government and European Parliament elections in
the Member State of residence under the same conditions as nationals of the
concerning Member State, and the right to enjoy diplomatic and consular
protection in a third country in which the Member State of which the citizen
is a national of, is not represented. Although according to the EU Treaties the
relationship between the EU citizen and the legal and political order of the EU is
a reciprocal one (the EU citizens have rights conferred by EU Treaties and are
subject to duties imposed by it), in practice only rights are connected to EU
citizenship. Duties connected to EU citizenship, therefore, are so far non-
existent. Institutional change pertaining to EU citizenship has occurred in the
case law of the ECJ. In various cases, such as Micheletti, Rottmann, Ruiz
Zambrano, Grzelczyk, Delvigne, the ECJ clarified on EU citizenship’s structure
and autonomous character. In the latter case – that of Delvigne – the ECJ
confirmed that Article 39(2) of the Charter of Fundamental Rights of the
European Union constitutes the expression in the Charter of the rights of EU
citizens to vote in elections of the European Parliament. EU citizenship and the
rights connected to it apply in an atypical way in the OCTs because of the
peculiar status of the OCTs under EU law. Both the right to free movement and
the right to vote for the European Parliament are explored. For the right to free
movement, it is concluded that EU citizens of the OCTs have the right to free
movement to territories where EU law in principle unequivocally applies. By
virtue of the ECJ’s ruling in Delvigne, EU citizens in the OCTs have the right to
vote for the European Parliament since they are qualified as EU citizens.

In Chapter 6 a comparative study is undertaken to the applicability of EU
citizenship in the OCTs of the French Republic with regard to French
citizenship. In this Chapter, attention is paid to the genesis of French citizenship
in the ancien régime. The opponents of the ancien régime aimed at introducing
an egalitarian society by invoking several principles from classical antiquity,
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such as equality. The notion of citizenship was considered helpful, since it
distinguished citizens from non-citizens, and thus, clarified among whom
equality should be desired. During and after the French Revolution, however,
difficulties of implementing this ideal into French society was experienced
multiple times. Nonetheless, the ideal is implemented for all French citizens
concerning the right to free movement and the right to vote for the representative
organ of the Republic; the Parlement which comprises of the Assemblée
nationale and the Sénat. In French overseas law three overseas statuses are
distinguished: the overseas departments and regions (département et région
d’outre-mer/DrOM); overseas collectivities (collectivité d’outre-mer/COM) and
the special status of New Caledonia. The residents of the DrOM, COM and New
Caledonia are French citizens. The French Constitution stipulates that the
Republic recognizes the populations of all overseas territories within the French
nation in a common ideal of liberty, equality and fraternity. French overseas
citizens are politically represented in both the Assemblée nationale and the
Sénat. French overseas citizens are EU citizens. By virtue of EU citizenship they
have the right to move freely on the territories where EU law unequivocally
applies. Moreover, since their qualification as EU citizens, they have the right to
vote for the elections of the European Parliament. The applicability of EU
citizenship in the French OCTs illustrates that the relationship between the
French citizen and the Republic is not less intimate than the relationship
between the French EU citizen of the French OCTs and the EU. That this latter
does not hold true for the Kingdom of the Netherlands and the Dutch citizens of
the Kingdom’s OCTs is analysed in Chapter 7.

Chapter 7 focuses on Dutch citizenship. According to the 1954 Charter for the
Kingdom of the Netherlands, there exist four autonomous countries in the
Kingdom: the Netherlands proper and the three overseas Countries of Aruba,
Curacao and St. Maarten. The Charter emancipates the former colonies and
guarantees the autonomy of each to adopt its own constitution. Each country has
its own representative parliamentary body: the overseas countries of Aruba,
Curacao and St. Maarten have their Staten and the Netherlands has its Staten-
Generaal. This 1954 Charter stipulates and limits the competences of the
Kingdom. Among the Kingdom’s competences is to establish a law of
citizenship. The Kingdom Act on Dutch Citizenship 1985 ensures that residents
of all four countries hold common Dutch citizenship. A peculiar characteristic
about constitutional Kingdom law is that the Netherlands’ Staten-General de
facto functions as the representative parliamentary organ of the Kingdom of the
Netherlands, because of the powers of the Staten-Generaal in the Kingdom
legislative procedure. Proposals of, for instance, Kingdom Acts are dealt within
the Staten-Generaal. The Staten-Generaal comprise of two chambers: the first
chamber (indirectly chosen; namely by the members of the legislatures of the
twelve provinces of the Netherlands) and the second chamber (chosen by adult
Dutch citizens, however, Dutch citizens who reside in Aruba, Curacao and St.
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Maarten are in principle excluded). Therefore, it remains the case that not all
Dutch citizens are politically represented in the representative parliamentary
organ when Kingdom legislation is made. As a result, Dutch citizenship is only
ostensibly uniformly regulated. The power to decide who possesses Dutch
citizenship is vested in the Kingdom. Nevertheless, it is up to the Kingdom’s
countries to determine the rights and obligations Dutch citizenship entails. The
right to move freely and the right to vote for the overseas’ Staten and Staten-
Generaal are regulated by the Countries and not the Kingdom. The aforemen-
tioned stands in stark contrast to the French situation, where, as a matter of
constitutional law, the overseas parts of the Republic do not have the power to
limit French citizenship nor the rights and obligations connected to it.

The applicability of EU citizenship in the Kingdom’s OCTs illustrates that there
is an opposite situation in the Kingdom and the EU. In the EU, Dutch citizens of
the OCTs – EU citizens – have various rights, such as the right of free movement
and the right to vote for the elections of the European Parliament by virtue of
their capacity as EU citizens. Within the Kingdom, however, the countries can
limit these fundamental rights. As a consequence, there is no free movement of
Dutch citizens in the Kingdom, nor are all Dutch citizens politically represented
when Kingdom legislation is made. The relationship that the Dutch citizen of the
overseas countries has with the legal and political order of the Kingdom is,
therefore, far less intimate than the relationship the EU citizen of the Kingdom’s
OCTs has with the EU. In this Chapter, a possible solution is provided in order
to restore the deficits that are caused by the morganatic structure of Dutch
citizenship. The democratic deficit in the Kingdom ceases to exist only if the
political representative of the citizen of an overseas country has a vote in the
Staten-Generaal when the latter acts as part of the Kingdom’s legislature. The
term ‘morganatic’ is derived from the Latin matrimonium morganaticum,
meaning ‘morganatic marriage’. ‘Morganatic marriage’ refers to a marriage
between two persons of unequal social rank, where the woman does not get the
privileges attached to the royal rank of the husband. In this dissertation, the term
‘morganatic’ is used to refer to a citizenship where citizens by virtue of their
citizenship do not equally enjoy (political) rights connected to citizenship.

Finally, Chapter 8 discusses the dissertation’s conclusions. Three themes are
used in order to reflect upon the research questions. The first theme concerns the
notion of citizenship and its evolution. The second theme focuses on the
implementation of the notion of citizenship in the legal order of the Kingdom
of the Netherlands, the French Republic and the EU. Special attention is given in
the second theme to reciprocity, political representation and the nature of the
concerning legal order. The third theme concerns the possible future-proof
character of the OCT-regime in the Kingdom’s constitutional ambit.
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Soevereiniteit §2.4.2; §2.5; §2.5.1;
§2.5.2; §2.6; §2.6.1; §2.7; §3.3.2;
§5.2; §5.3.2; §5.4.3; §6.2.1;
§6.2.2; §6.2.3; §7.2.2; §7.3; §7.4.2

Solon §2.2.1; §2.2.3; §2.4.2; §6.2.1;
§6.2.2; §6.2.3

Sparta/Spartaans burgerschap §2.1;
§2.2; §2.2.1; §2.2.2; §2.2.3;
§2.3.1; §2.3.2; §2.4.2; §2.4.3;
§2.5.2; §2.6.1; §2.7; §5.2; §6.2.1;
§6.2.2; §6.2.3; §7.4.1

Staten-Generaal §3.2.2; §7.2;
§7.2.1; §7.3; §7.3.1; §7.3.2;
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§7.4.1; §7.4.2; §7.4.2; §7.4.3;
§7.4.4; §7.5; §7.6; §7.7

Statutaire rechtsorde §5.2; §7.1;
§7.3; §7.3.1; §7.3.2; §7.4.4; §7.5;
§7.6; §7.7

Territoires d’outre-mer (TOM)
§2.2.2; §3.2.1; §3.2.2; §6.2.3;
§6.3.3

Thorbecke §7.2.1; §7.4.3; §7.4.4;
§7.5

Tweede Kamer der Staten-
Generaal §2.5.2; §4.3.3; §4.4.1;
§7.2.1; §7.3.2; §7.4.2; §7.4.3;
§7.4.4; §7.5; §7.6; §7.7

Tyrtaios §2.2.1
Ultraperifere Gebieden (UPG) §3.1;

§3.2.2; §3.3; §3.3.1; §3.3.1.1;
§3.3.2; §3.4; §4.1; §4.4; §4.4.3;
§5.1; §5.4.1; §6.4; §7.1; §7.5

Vertegenwoordigend orgaan §2.5.2;
§5.1; §5.2; §5.3.2; §5.5; §6.1;
§6.2.1; §6.2.3; §6.3; §6.3.1;
§6.3.2; §6.3.3; §7.2.1; §7.3;
§7.3.1; §7.3.2; §7.4.2; §7.4.3;
§7.4.4; §7.5; §7.6; §7.7

vieilles colonies §3.2.1; §3.2.2;
§3.4; §6.3; §7.4.3; §7.6

Vrij mandaat §2.5.2; §2.6.1; §2.6.2;
§2.7; §5.3.2; §6.2.3; §7.3.2;
§7.4.3; §7.4.4

Wederkerig §2.2; §2.4.2; 2.4.3;
§2.5.1; §2.5.2; §2.6; §.6.1;
§2.6.1; §2.7; §3.1; §3.3.2; §4.1;
§4.2.3; §4.4.3; §4.5; §5.1; §5.2;
§5.3.2; §5.3.3; §5.4.1; §5.4.3;
§5.5; §6.1; §6.2.1; §6.3.2; §6.3.5;
§6.4; §7.3; §7.4.1; §7.4.2; §7.4.3;
§7.4.4; §7.5
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