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Hoofdstuk 7 

Het Europees Parlement als transnationale 

volksvertegenwoordiging  

 

1. Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk wordt bezien wat de in de vorige hoofdstukken opgedane 

inzichten uiteindelijk betekenen voor de vertegenwoordigende positie van het 

Europees Parlement. Daarvoor is het nuttig eerst de vraagstelling in herinnering 

te roepen. Zij luidt: 

 

In hoeverre draagt het Europees Parlement volgens het concept 

volkssoevereiniteit bij aan de democratische legitimatie van het recht van de 
Europese Unie? 

 

Het eerste, positiefrechtelijke deel van het onderzoek sloot af met de voorlopige 

conclusie dat het Europees Parlement moet worden gezien als 

vertegenwoordiger van de gemeenschap van Unievolkeren. Die conclusie is, 

kort gezegd, ingegeven door de constatering dat het Parlement enerzijds op zeer 

verschillende wijzen wordt gekozen en het de burgers degressief evenredig 

vertegenwoordigt, terwijl het anderzijds bij meerderheid besluit. Uit de 

verschillende verkiezingswijzen werd geconcludeerd dat er kennelijk 

verschillende kiesvolkeren zijn die het Parlement samenstellen. Waarom immers 

gelijke burgers met gebruikmaking van verschillende kiesstelsels hun 

vertegenwoordigers laten kiezen? Deze conclusie werd versterkt door de 

degressief-evenredige vertegenwoordigingswijze van de Europese burgers. Het 

lijkt immers onverdedigbaar gelijke burgers ongelijke invloed op de 

samenstelling van het parlement te geven en hen ongelijk te vertegenwoordigen, 

terwijl die ongelijkheden juist zeer begrijpelijk zijn als de burgers gezien 

worden als leden van verschillende volkeren.  

 Het Europees burgerschap werd daarbij gezien als een beperkt recht van een 

burger van een van de lidstaten om in de andere lidstaten behandeld te worden 

alsof hij daarvan burger is. Unieburgers die niet in hun eigen lidstaat verblijven 

hebben immers het recht onder ‘lokale voorwaarden’ deel te nemen aan de 

Europese en gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waarin zij verblijven. Als 

Duitsers naar Malta verhuizen hebben zij rekenkundig gezien, vanwege de 

degressief-evenredige vertegenwoordiging door het Europees Parlement, een 

aanzienlijk invloedrijkere stem voor het Europees Parlement dan wanneer zij in 

Duitsland blijven wonen. Revolutionair aan de Europese Unie lijkt daarmee te 
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zijn dat burgers zonder wisseling van nationaliteit in een andere lidstaat deel 

kunnen nemen aan (een deel van) het politieke proces. 

 De conclusie dat het Parlement vooral verschillende volkeren 

vertegenwoordigt, werd aangevuld met de gedachte dat die volkeren lid zijn van 

een Europese politieke gemeenschap. De belangrijkste reden om aan te nemen 

dat een dergelijke gemeenschap naar positief recht bestaat, was de constatering 

dat het Parlement als orgaan besluit bij meerderheid. De gedachte was dat de 

besluitvormingswijze impliceert dat het Parlement besluit als orgaan (lees: als 

geheel), waarbij de meerderheidswil juridisch wordt toegerekend aan het orgaan 

‘Parlement’, zodat formeel alle vertegenwoordigers (inclusief de overstemde 

minderheid) dezelfde juridische wil hebben vastgesteld. Omdat er geen 

Europees volk bestaat maar er toch juridische toerekening plaatsvindt tussen 

vertegenwoordigers van verschillende volkeren, werd aangenomen dat er 

kennelijk een politieke gemeenschap bestaat waarvan alle vertegenwoordigde 

volkeren lid zijn. Een andere reden kon immers niet worden bedacht waarom 

onderlinge juridische toerekening van vertegenwoordigers van verschillende 

volkeren democratisch gelegitimeerd kon worden geacht. 

 In dit laatste hoofdstuk wordt bezien in hoeverre deze voorlopige conclusie 

standhoudt in het licht van de theoretische verdieping van deel II. In de 

hoofdstukken 5 en 6 is hiervoor het fundament gelegd door eerst het concept 

volkssoevereiniteit verdiepend uit te werken en daarna te bestuderen in hoeverre 

dat verenigbaar is met (con)federalisme. De mogelijke soevereiniteit van de 

lidstaten of hun volkeren bleek daarbij steeds lastig te combineren te zijn met de 

wens van sterkere of minder sterke samenwerking tussen hen. Juridische 

eenheid is nu eenmaal moeilijk te garanderen als er mogelijk verschillende 

soevereinen zijn die ieder voor zich het allerlaatste woord over de rechtsorde 

behoeven. Uiteindelijk leverde bestudering van verschillende historische 

debatten drie modellen op die ieder op eigen wijze de noodzakelijke eenheid van 

volkssoevereiniteit combineren met de diversiteit die inherent is aan 

(con)federalisme. Deze modellen sluiten redelijk goed aan bij veel recente 

theorievorming over de Europese Unie, hoewel er van de drie momenteel 

eigenlijk maar twee serieus kandidaat zijn om verklarend inzicht te geven in de 

EU en de positie van het Europees Parlement daarin. Een Europese bondsstaat is 

immers niet aan de orde zolang er geen Europees volk bestaat.  

 In dit laatste hoofdstuk worden hoofdstuk 5 en 6 verbonden met het 

Europese debat over soevereiniteit, autonomie, constitutioneel pluralisme en 

multilevel constitutionalisme. Daarmee wordt deze recente literatuur 

gestructureerd in het ‘format’ van de drie genoemde modellen. Daarbij zal 

blijken in hoeverre de in deel I van dit onderzoek getrokken voorlopige 

conclusie juist is. Net als bij alle andere onderzoeksstappen wordt eerst gekeken 

naar de ‘aard’ van de Unie en daarna naar de positie van het Parlement daarin. 

Anders gezegd, is eerst de soevereiniteit over de rechtsorde aan de orde en 

daarna de soevereiniteit in de rechtsorde. 
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2. Soevereiniteit over de rechtsorde van de Europese Unie 

2.1 De Europese Unie als politieke eenheid 

2.1.1 De leer van de autonome rechtsorde als unitair-federaal model 

Hoofdstuk 2 beschrijft twee belangrijke rechterlijke standpunten in het debat dat 

gaande is over de aard van de Europese Unie in inleidende zin. Kernvragen 

daarin zijn wie er in ultimo beslist over de gelding en interpretatie van het 

Europese recht, welk legitimatieconcept er ten grondslag ligt aan dat recht, of de 

Unie hiërarchisch of heterarchisch moet worden geduid en of die uiteindelijk 

pluriform of unitair van aard is. De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat 

deze vragen grotendeels overeenkomen met de kwesties die steeds centraal 

hebben gestaan in debatten over (con)federalisme. In de kern gaat het debat over 

de aard van de EU dan ook over de vraag wie er soeverein is over haar 

rechtsorde, net als het debat over de aard van de Amerikaanse Unie ging de 

vraag wie er soeverein was over de Amerikaanse rechtsorde(s).
1
 En net als in het 

Amerikaanse debat, hangt van het antwoord op die vraag het antwoord op een 

aantal cruciale vragen in de rechtsorde af. Met de soevereiniteit over de 

rechtsorde hangt namelijk ook het antwoord op de vraag wie bevoegd is in 

laatste instantie te beslissen over de interpretatie van het Unierecht samen en, 

wat voor dit concluderende hoofdstuk van veel groter belang is, het antwoord op 

de vraag wie door het Europees Parlement moet worden gerepresenteerd. 

 De soevereiniteit van de lidstaten over de rechtsorde van de Europese Unie 

wordt het meest in twijfel getrokken door de leer van de autonome rechtsorde. 

Die leer betoogt in essentie dat de lidstaten hooguit als gezamenlijke eenheid de 

bron zijn van die rechtsorde. Zij zouden een daad van originaire rechtsschepping 

hebben gepleegd, die een nieuwe autonome rechtsorde in het leven zou hebben 

geroepen die suprematie zou hebben over de lidstaatrechtsordes.
2
 Bijzonder aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Over de claim van de autonome rechtsorde als een (verhulde) soevereiniteitsclaim, zie 

o.a. De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’ en Lindahl, ‘Sovereignty and 

representation in the EU’. Hoofdstuk 6 behandelt het Amerikaanse debat uitgebreid in 

paragraaf 3. 
2  Klassiek is in dit verband met name de volgende rechtsoverweging uit de zaak Van Gend 

en Loos: ‘Dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de Gemeenschap in 

het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten, zij het op een 

beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lid-

staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn’. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 

(Van Gend en Loos). Samen met de Costa/ENEL vormt deze zaak, in de woorden van 

Barents, de ‘kwantumsprong’ van het Europese recht. HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 

(Costa/ENEL) . Of in de woorden van Maduro de ‘declaration of independence’ van het 

Unierecht. Resp. Barents, ‘Van Gend & Loos en Costa/ENEL’, 23-27 en Maduro, 

‘Contrapunctual Law’, p. 504. Zie nader De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy 

Doctrine’, p. 453-454. Vgl. Schütze, ‘On “Federal” Ground’, p. 1082-1083 en Cruz, 
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deze rechtsschepping zou zijn geweest dat die een rechtstreekse band zou 

hebben geschapen tussen de Unie en de burgers van de lidstaten, die voortaan 

ook haar onderdanen zouden zijn. Daarmee zou zelfs een ‘peoples of Europe’ 

zijn geschapen, een eenheid dus, die als zodanig de Unie kan legitimeren.
3
 

 Ter verdediging van deze leer heeft het Europese Hof hoofdzakelijk een 

viertal argumenten aangevoerd. Het eerste was dat de lidstaten een 

gemeenschappelijke markt hebben geschapen die noodzaakt tot eenheid in het 

recht. Het tweede dat zij Europese instituties met het gezag hebben bekleed 

rechtstreeks burgers en lidstaten te binden. Het derde dat het Europese 

samenwerkingsverband een eigen democratisch legitimerend orgaan kent. En 

het vierde dat uit de prejudiciële-vragenprocedure blijkt dat burgers het 

Europese recht rechtstreeks voor de nationale rechter kunnen inroepen.
4
 Volgens 

het Hof wilden de lidstaten kennelijk een rechtsorde scheppen waarin de 

lidstaten als zodanig, inclusief hun onderdanen, (deels) op zouden gaan en 

waaraan zij voortaan ondergeschikt zouden zijn. En kennelijk waren zij daartoe 

volgens dat hof ook juridisch in staat. 

 Wat opvalt is dat de leer van het Europese Hof uiteindelijk hiërarchisch-

centralistisch is op een wijze die grote gelijkenissen vertoont met de 

bondsstaattheorie van Webster en Zorn. Hoewel het Hof zich zeker niet beroept 

op soevereiniteit als legitimatieconcept voor de autonomie van de eigen 

rechtsorde, komt zijn claim op hoofdlijnen wel op hetzelfde neer.
5
 Wie zijn 

opvatting volgt dat het Europese recht uniform is en voorrang heeft omdat het 

anders niet werkelijk gemeenschappelijk recht kan zijn, moet de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 409. Cruz spreekt van het Verdrag van Rome als het 

‘federal constitutional pact’. 
3  De typering ‘peoples of Europe’ is van Maduro. Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 503-

504 en p. 512-513. Vgl. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 26/62 (Van Gend en Loos). 
4  De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, p. 453-454. Zie ook Maduro, 

‘Contrapunctual Law’, p. 503-504. Vgl. Schütze, ‘On “Federal” Ground’, p. 1080 en I. 

Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the European Union’, European Law Review 

2002, vol. 27, nr. 5, p. 518. 
5  Het wijst er weliswaar op dat de lidstaten hun soevereiniteit hebben begrenst, dan wel 

hun soevereine rechten hebben beperkt, maar de kern van zijn jurisprudentie lijkt 

uiteindelijk vooral de autonome rechtsorde te zijn: ‘Overwegende dat uit het 

bovenstaande volgt dat het verdragsrecht, dat uit een autonome bron voortvloeit, op 

grond van zijn bijzonder karakter niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij kan 

worden gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de 

rechtsgrond van de gemeenschap zelf daardoor wordt aangetast; Dat, waar de lid-staten 

de rechten en plichten die uit de verdragsbepalingen voortvloeien aan de rechtsorde van 

de gemeenschap hebben overgedragen, dit impliceert dat hun souvereine rechten 

definitief zijn beperkt, zodat latere eenzijdig afgekondigde wettelijke voorschriften, die 

tegen het stelsel van de gemeenschap ingaan, iedere werking ontberen’. HvJ EG 15 juli 

1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL). Over de relatie die al dan niet bestaat tussen de leer van de 

autonome rechtsorde en soevereiniteit, zie (uitgebreid) De Búrca, ‘Sovereignty and the 

Supremacy Doctrine’. 
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uiteindelijk ondergeschikt aan het Europese recht oordelen.
6
 Het Hof van Justitie 

claimt weliswaar niet dat het Europese recht of de constituante van dat recht 

soeverein is, maar inhoudelijk is er nauwelijks een verschil tussen de claim van 

de autonome rechtsorde en een Europese unitaire claim op soevereiniteit over de 

Europese rechtsorde.
7
 In beide gevallen zijn de lidstaten, of hun volkeren, 

slechts zo soeverein over hun eigen rechtsorde als het Europese recht toestaat.
8
 

Dat recht zou immers inherent de toepassing van het nationale recht blokkeren 

waar dat ermee in strijd zou komen, de lidstaten zouden Europese exclusieve 

bevoegdheden in die zin kwijtgeraakt zijn dat ze die niet meer rechtsgeldig 

zouden kunnen uitoefenen en al hun organen zouden rechtstreeks, desnoods met 

negeren van de eigen constitutie, loyaliteit verplicht zijn aan het Unierecht.
9
 De 

overkoepelende eenheid zou dus ten koste van alles gehandhaafd moeten 

worden, terwijl de lidstaten slechts nog soeverein zouden zijn over het ‘overige’ 

recht. Daarmee zou slechts de constituante van het Unierecht werkelijk 

soeverein over de rechtsorde zijn, en zouden de lidstaten hun (individuele) 

soevereiniteit daarover dus kwijt zijn. 

 Natuurlijk zijn er verschillen de tussen de leer van de autonome rechtsorde 

en een Europese soevereiniteitsclaim, zoals die naar de theorieën van Webster 

en Zorn zou luiden. Zo benadrukt het Europese Hof dat Europees recht voorrang 

heeft en niet zozeer dat het hoger zou zijn dan lidstaatrecht. Als gevolg hiervan 

kan nationaal recht dat strijdig is met Europees recht weliswaar niet toegepast 

worden, maar verliest het niet zijn rechtsgeldigheid.
10

 Dit is met name van 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6  Zie hierover uitgebreid R. Barents, ‘The Precedence of EU Law from the Perspective of 

Constitutional Pluralism’, European Constitutional Law Review 2009, vol. 5, nr. 3, p. 

423-448. 
7  Vgl. De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’ en Barents, ‘The Precedence 

of EU Law’423-448. 
8  Deze indruk wordt vooral gewekt door de jurisprudentie van het Hof die de (organen 

van) de lidstaten dwingt desnoods (procedurevoorschriften van) de eigen constitutie 

buiten toepassing te laten, als dat voor de uniformiteit en het ‘nuttig effect’ van het 

Europese recht nodig is. Zie m.n. HvJ EG 17 december 1970, nr. 11/70 (Internationale 

Handelsgesellschaft), m.n. r.o. 2-4, HvJ EG 9 maart 1978, nr.106/77 (Simmenthal) en 

HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), r.o. 18-22. 
9  In Factortame baseert het Hof de verplichting van nationale rechters om het Europese 

recht, in weerwil van een nationale constitutionele regel, toe te passen onder meer op het 

loyaliteitsbeginsel. Zie HvJ EG 19 juni 1990, nr. 213/89 (Factortame), r.o. 19-21. 
10  De zaak HvJ EG 9 maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal) lijkt in dit verband een 

uitzondering te zijn. Daarin oordeelde het Hof dat het gemeenschapsrecht ‘van hogere 

rang’ is, zodat ‘[d]e toekenning van enige rechtskracht aan nationale wetgevende 

handelingen die op het terrein komen waarbinnen de wetgevende bevoegdheid der 

Gemeenschap geldt, of die anderszins met de bepalingen van het gemeenschapsrecht 

onverenigbaar zijn, zou neerkomen op een ontkenning in zoverre van de werkingskracht 

van door de lid-staten bij het Verdrag onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaarde 

verbintenissen, en zou aldus tornen aan de grondslagen zelf der Gemeenschap.’ (r.o. 17-

18). In de zaak Engelbrecht sprak het echter van de verplichting het gemeenschapsrecht 

‘integraal toe te passen (…) daarbij zo nodig alle bepalingen buiten toepassing latend 
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belang wanneer er nog toepassingen van dat recht denkbaar zijn die niet in strijd 

komen met het Unierecht.  

 Ook lijkt het uitdrukkelijk oog te hebben voor wat volgens art. 4 lid 2 de 

‘nationale identiteit’ heet.
11

 Weliswaar geldt de voorrangsregel volgens het Hof 

nog altijd ‘absoluut’, het houdt bij de invulling van hoe ver het Unierecht reikt 

en bij de invulling van toegestane excepties erop wel rekening met vooral de 

fundamentele constitutionele structuren van de lidstaten.
12

 Zo liet het de 

lidstaten bij de implementatie van Europees aanbestedingsrecht ‘een zekere 

discretionaire bevoegdheid’, die op de eigen grondwet gebaseerd was en dus per 

lidstaat verschillend kon zijn.
13

 En mocht Oostenrijk met een beroep op de 

gelijkheidsnorm, die volgens haar deel was van haar constitutionele identiteit, 

weigeren een Duitse adellijke titel in haar administratie op te nemen.
14

 Daarbij 

houdt het Hof overigens wel uiteindelijk de touwtjes in handen. Hoewel het zelf 

uiteraard niet bevoegd of in staat is vast te stellen wat de nationale identiteit van 

de verschillende lidstaten is, meent het wel dat het zelf uiteindelijk gaat over de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

indien de toepassing daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht 

strijdig resultaat zou leiden. HvJ EU 26 september 2000, nr. C-262/97 (Engelbrecht), r.o. 

40 (curs. van mij, MD). Zie ook Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 425-426.  
11  Sinds het Verdrag van Lissabon, waarbij de bepaling aangepast is, heeft het Hof van 

Justitie jurisdictie over de bepaling. Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute 

Primacy’, p. 1422-1423. Volgens Guastaferro is de aangepaste versie met name bedoeld 

om de ‘actieradius’ of de omvang van de lidstatelijke bevoegdheden te beschermen tegen 

wat wel ‘competence creep’ wordt genoemd. Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, 

m.n. paragraaf III en IV. Voor rechtspraak voor het VvL waarin het Hof van Justitie de 

identiteit van de lidstaten als exceptie of fundamentele vrijheden liet meewegen in de 

uitkomst, zie paragraaf V en VI en onder andere HvJ EU 2 juli 1996, nr. C473/93 

(Commissie vs. Luxemburg) en HvJ EU 14 oktober 2004, nr. C-36/02 (Omega). Zie ook 

Besselink, ‘National and constitutional identity’ voor een uitgebreide analyse van de 

identiteitsbepaling voor en na Lissabon. 
12  Over de absolute gelding van de voorrangsregel, zie Schütze, European Constitutional 

Law, p. 347-363, Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 61, Von Bogdandy & Schill, 

‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1418 en Kosta, ‘Case C-213/07, Michaniki AE’, p. 

507.  
13  HvJ EU 16 december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki), m.n. r.o. 55-57. Vgl. HvJ EU 14 

oktober 2004, nr. 36/02 (Omega), r.o. 38, waarin het overwoog dat ‘de enkele 

omstandigheid dat een lidstaat een ander stelsel van bescherming heeft gekozen dan een 

andere lidstaat, niet uit[sluit] dat de betrokken maatregelen noodzakelijk en evenredig 

zijn’. Zie over Michaniki nader Kosta, ‘Case C-213/07, Michaniki AE’, Besselink, 

‘National and constitutional identity’, p. 47-49 en Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’, p. 1444-1445. Vgl. HvJ EU 1 oktober 2010, nr. C-3/10 (Affatato), 

waarin het Hof expliciet overwoog dat de richtlijn in kwestie de lidstaten zoveel ruimte 

liet, dat ‘zij als zodanig op geen enkele wijze van invloed is op de politieke en 

constitutionele basisstructuren of de essentiële functies van de betrokken lidstaat in de 

zin van art. 4, lid 2 VEU.’ 
14  HvJ EU 22 december 2010 nr, C-208/09 (Sayn-Wittgenstein). Zie m.n. r.o. 74-76 en 80-

95. Zie nader Guastaferro, ‘Beyond Exceptionalism’, p. 40-41 en Von Bogdandy & 

Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1430-1431 en p. 1442. 
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reikwijdte van art. 4 lid 2 VEU, en dus over de mate waarin die identiteit als 

exceptie op Unierecht kan gelden.
15

 

 Tot slot betoogt het Europese Hof niet dat de EU een Europese bondsstaat is 

waarvan de lidstaten uiteindelijk afgeleid zijn. Zijn leer lijkt daar echter wel op 

neer te komen.
16

 Ondanks deze en andere verschillen is de kern van ’s Hofs 

betoog dus dezelfde als die van Webster en Zorn: het centrum is soeverein, de 

delen zijn slechts zo soeverein als daarmee verenigbaar is.  

 De individuele lidstaat zou uiteindelijk dus onderworpen zijn geraakt aan de 

Europese Unie omdat hij, althans zijn constituante, niet langer volledig 

zelfstandig zou kunnen beschikken over aan hem toe te delen bevoegdheden. De 

schepping van de Europese rechtsorde zou immers een originaire 

rechtsschepping zijn die voor zijn geldigheid en dwingende verbindendheid 

slechts van zichzelf, althans zijn constituante(n) afhankelijk zou zijn. Die 

constituante zou bestaan uit de juridische eenheid van de verzamelde lidstaten 

zodat zij slechts gezamenlijk over de Europese rechtsorde zouden kunnen 

beschikken. 

 De consequenties van deze claim zijn in de eerste plaats dat de lidstaten 

kennelijk niet langer soeverein zijn en zij hun recht op een andere wijze moeten 

zien te legitimeren. Daartoe kan wellicht de autonomieclaim dienen, maar omdat 

die zich niet over het niet-Europese deel van het lidstatelijke recht uitstrekt, 

blijft er dan nog een deel over. Daarmee ontstaat de curieuze situatie dat het 

strikt-nationale recht weliswaar niet afgeleid is van de Europese Unie, maar het 

zijn gelding wel mede dankt aan de niet-overlapping ervan door de Europese 

Unie. Net als bij de bondsstaat is er hier dus sprake van de ‘rafelranden’ van een 

concept dat in eerste instantie niet bedoeld is om zover te gaan en het aan de 

lidstaten lijkt over te laten de legitimatie van het eigen recht te regelen.  

 Een meer praktisch gevolg is dat de Unie weliswaar niet voorschrijft hoe het 

staatsrecht van haar lidstaten georganiseerd moet zijn, maar daar wel steeds 

verdergaande inbreuken op maakt. Een paar decennia geleden is het de rechters 

van de lidstaten mede als ‘Gemeenschapsrechters’ gaan beschouwen en heeft het 

hen in die zin ‘gekaapt’ dat het is gaan eisen dat ze delen van de eigen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15  Zie bv. HvJ EU 22 december 2010 nr, C-208/09 (Sayn-Wittgenstein)., r.o. 86-91 en HvJ 

EU 16 december 2008, nr. C-213/07 (Michaniki), waarin het oordeelde dat de Griekse 

uitzondering, hoewel gebaseerd op de Griekse grondwet, te ver ging om evenredig te 

kunnen zijn. Zie uitgebreider Besselink, ‘National and constitutional identity’, p. 45-49, 

Kosta, ‘Case C-213/07, Michaniki AE’, p. 507 en Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’, p. 1429-1431 en p. 1443. 
16  Barents laat overtuigd zien dat de autonomieclaim er uiteindelijk wel op neerkomt dat de 

lidstaatrechtsordes als afgeleid van de Europese rechtsorde moeten worden beschouwd. 

Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 428-431. Vgl. Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-

Urteil’, p. 420. 



388  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

constitutie ten faveure van het Europese recht negeren.
17

 Daarbij redeneerde het 

Europese Hof steeds dat het Europese recht zo uitgelegd moet worden dat 

nationale constituties daarop geen inbreuk kunnen maken en dat, ergo, alle 

nationale rechters het document waaraan zij überhaupt hun bevoegdheid 

ontlenen (de eigen constitutie) moeten negeren.
18

 Simpeler gezegd hebben de 

nationale rechters de dwingende verplichting gekregen hun gezag ten gunste van 

het Unierecht toe te passen, zijn zij daarmee in essentie niet langer louter 

nationale rechters en bedienen zowel de lidstaten als de Unie zich van hen.  

 Hetzelfde geldt voor de regeringen en de parlementen van de lidstaten, zij 

het in mindere mate. Algemeen geaccepteerd is namelijk zowel dat de Europese 

Raad en de Raad Europese organen zijn als dat lidstaten zich op geen enkele 

wijze kunnen verzetten tegen mede namens hen door deze organen genomen 

besluiten. Hoewel beide instellingen in eerste instantie uiteraard gezien moeten 

worden als de uitoefening van nationale soevereiniteit, althans nationale 

zeggenschap en de lidstaten hierdoor allerminst ‘gekaapt’ worden, moet toch 

ook bedacht worden dat zij in de Raad overstemd kunnen worden. Het Unierecht 

wordt geacht mede namens hen vastgesteld te zijn zodat de lidstaten te 

accepteren hebben dat het ook jegens hen geldt. De verdragen brengen dus mee 

dat de lidstaten alle genomen besluiten, ook de besluiten die bij gekwalificeerde 

meerderheid genomen zijn en waar zij tegen gestemd hebben, tegen zich als 

verbindend hebben te laten gelden, zonder dat zij bevoegd zijn iets tegen die 

geldigheid in de eigen rechtsorde te doen.
19

  

 De vraag hoe overtuigend de leer van de autonome rechtsorde is, kan hier 

slechts summier worden beantwoord. Dit onderzoek gaat immers over 

volkssoevereiniteit en niet over autonomie als legitimatietheorie. Wel kan echter 

worden beschouwd hoe overtuigend de theorie zou zijn als zij een 

volkssoevereiniteitsclaim zou inhouden.
20

 Een dergelijke beschouwing is alleen 

al nuttig omdat daarmee de uitdagingen aangewezen kunnen worden die een 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17  HvJ EG 17 december 1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), r.o. 3-4, HvJ 

EG 9 maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal), r.o. 16-24 en HvJ EG 19 juni 1990, nr. C-

213/89 (Factortame), r.o. 18-21. 
18  Het Hof overwoog in Simmenthal (r.o. 24) ‘dat de nationale rechter, belast met de 

toepassing, in het kader zijner bevoegdheid, van de bepalingen van het 

gemeenschapsrecht, verplicht is zorg te dragen voor de volle werking dezer normen, 

daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de - zelfs latere - nationale 

wetgeving buiten toepassing latende, zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan 

via de wetgeving of enige andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te 

wachten’. Vgl. HvJ EG 19 juni 1990, nr. C-213/89 (Factortame), r.o. 18-21. 
19  Een verschil met (ander) internationaal recht is dus dat de lidstaten in andere organisaties 

principieel intern bevoegd blijven de doorwerking van het door die organisatie 

vastgestelde recht te frustreren. 
20  Het is niet eens zeker dat de autonomieclaim een wezenlijk democratische 

legitimatieclaim is. Het zou ook kunnen dat de claim juist is dat de Europese Unie zich 

legitimeert doordat zij (technocratisch) het juiste recht tot stand brengt en/of bijdraagt 

aan het welzijn van haar burgers. 
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overtuigende nieuwe Europese legitimatietheorie het hoofd moet bieden, en 

omdat daarmee ook iets gezegd wordt over de geloofwaardigheid van de 

democratiedoctrine, die de voortbestaande soevereiniteit van de lidstaten als 

vooronderstelling heeft. 

 Misschien wel de belangrijkste stelling van het Europese Hof is dat 

Unierecht unitair van aard is omdat het anders geen gemeenschappelijk recht 

kan zijn.
21

 Omdat de Unie overduidelijk bedoeld zou zijn om eenheid tussen de 

lidstaten, Unieburgers en/of volkeren te bewerkstelligen zou het Unierecht 

zonder meer moeten gelden en zou het eenduidig moeten worden uitgelegd. Het 

ligt volgens het Hof, met andere woorden, in de aard van het Unierecht besloten 

dat het voorrang heeft binnen de rechtsordes van de lidstaten.
22

 Daarmee gaat 

het Hof een stap verder dan in het vorige hoofdstuk ten aanzien van 

rechtseenheid in statenbonden werd geconcludeerd. Hoewel het immers 

verstandig, en wellicht zelfs praktisch noodzakelijk is de voorrang van (in 

concreto) het Unierecht expliciet vast te leggen, is het curieus menen dat die ook 

daadwerkelijk (impliciet) vastgelegd is. Het is immers ook goed denkbaar dat 

het verstandig geweest zou zijn het Unierecht voorrang te verlenen omdat het 

anders niet effectief zou kunnen functioneren, terwijl het die voorrang helaas 

niet verleend is, terwijl dit tot bittere consequentie heeft dat de Unie niet in staat 

is zijn doelstellingen te verwezenlijken. Los daarvan kan hoe dan ook opgemerkt 

worden dat het Hof verder lijkt te gaan dan nodig is, aangezien (materiële) 

rechtseenheid ook in statenbonden gegarandeerd kan worden, zonder dat de 

constituties van de lidstaten hoeven te worden genegeerd.
23

 

 Een tweede stelling van het Hof is dat de lidstaten slechts gezamenlijk de 

constituante van de Unierechtsorde zouden zijn, terwijl die rechtsorde 

uiteindelijk bepaalt hoeveel ‘constitutionele ruimte’ zij nog individueel over 

hebben. Opvallend is hier vooral dat de lidstaten gezamenlijk één pouvoir 

constituant zouden zijn, terwijl de meeste van de hier relevante organen volgens 

hun interne staatsrecht slechts pouvoirs constitués zijn.
24

 Een verzameling van 

geconstitueerde machten zou dus gezamenlijk één constituante kunnen vormen, 

die recht tot stand zou kunnen brengen dat afwijkt van wat de verschillende, aan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

21  Zie o.a. HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL), r.o. 19 en HvJ EG 17 december 

1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), r.o. 3. 
22  Zie o.a. HvJ EG 9 maart 1978, nr. 106/77 (Simmenthal), r.o. 14-18. 
23  Het betoog van Von Bogdandy en Schill in Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’ komt er in essentie op neer dat het de Unie niet schaadt om de 

voorrang van het Unierecht te matigen op grond van de identiteit van de lidstaten. 
24  Rechtseenheid speelt een belangrijke rol in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. 

Met name mogen de lidstaten geen afbreuk doen aan de gemeenschappelijkheid van het 

Unierecht of aan de autonome rechtsbron. Zie hierover o.a. HvJ EG 5 februari 1963, nr. 

26/62 (Van Gend en Loos), HvJ EG 15 juli 1964, nr. 6/64 (Costa/ENEL), HvJ EG 17 

december 1970, nr. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft), r.o. 3 en HvJ EG 9 maart 

1978, nr. 106/77(Simmenthal), r.o. 20-23. Zie ook Lindahl, ‘European Integration’, over 

rechtseenheid bij schepping van een Europese rechtsorde. 
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de individuele leden ten grondslag liggende constituanten gewild hebben. 

Pouvoirs constitués zouden zich hiermee los kunnen maken van hun pouvoir 
constituant, terwijl ze toch gebruikmaken van de bevoegdheden die hen zijn 

toegekend. 

 Deze notie is weliswaar consistent omdat het Unierecht anders niet uit één 

bron zou voortvloeien, maar lijkt op het eerste oog ongeloofwaardig. Een 

geconstitueerde macht kan zich immers niet losmaken van zijn juridische 

grondslag omdat hij daartoe geen bevoegdheden heeft. Zijn bevoegdheid tot 

attributie en delegatie is dwingend en blijvend afhankelijk van de verlening 

daarvan door de pouvoir constituant (lees: de constitutie). De namens de 

lidstaten handelende regeringen en parlementen zouden iets dergelijks slechts 

gedaan kunnen hebben als zij konden beweren een nieuwe soeverein te 

representeren. Er zou, met andere woorden, een Europese soevereine grootheid 

geweest moeten zijn die de regeringen en lidstaten als representanten zou 

hebben gehad, terwijl de laatste namens haar een nieuwe rechtsorde in het leven 

geroepen zou hebben. Dit is weliswaar theoretisch denkbaar, maar klinkt in 

eerste instantie niet erg geloofwaardig.
25

 Wie zou immers de nieuwe soeverein 

geweest zijn die de regeringen en parlementen als representanten had? En hoe 

overtuigend is de notie dat zij als eenheid besloten zouden hebben?  

 Zou de Europese autonomieclaim een democratische, op volkssoevereiniteit 

gebaseerde claim zijn, dan zou er aan de Europese rechtsorde een Europees volk 

ten grondslag moeten liggen, terwijl de soevereiniteit van dat volk ooit juridisch 

gebleken zou moeten zijn. De soevereiniteit van het volk (en de wil van 

individuen om samen een volk te zijn) wordt immers gevestigd, en is juridisch 

vaststelbaar, doordat het volk als zodanig gehandeld heeft en een rechtsorde in 

leven heeft geroepen. De vraag is dus welk Europees volk een eventuele 

Europese soevereiniteitsclaim kan ondersteunen door ooit gehandeld te hebben 

als eenheid.
26

 

 Het eerste dat hierover opgemerkt kan worden is dat de afwezigheid van een 

algemeen erkende ‘big bang’ nog niet betekent dat er geen soevereine daad is 

gesteld. Het zou immers best kunnen dat pas na verloop van tijd duidelijk wordt 

dat er een soevereine daad gesteld is, of namens wie die gesteld is. In dat geval 

zal bij latere interpretatie een eerdere rechtshandeling een soevereine daad 

blijken te zijn. In Amerika was bijvoorbeeld weliswaar duidelijk dat er een 

soevereine daad werd gesteld, maar lijkt het inzicht dat deze namens het gehele 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

25  Voor zover de autonomieclaim al wordt aanvaard, wordt die dan ook niet of nauwelijks 

aanvaard als soevereiniteitsclaim. De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, 

p. 455. 
26  Het zou niet voldoende zijn als de verschillende Europese volkeren ieder voor zich 

gehandeld zouden hebben. Principiële rechtseenheid kan immers niet voortkomen uit 

diverse rechtscheppende handelingen. Over de noodzaak van eenheid voor de 

autonomieclaim, zie nader Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 103-

105. 
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Amerikaanse volk werd gesteld pas met de tijd gekomen te zijn. Beweerdelijk 

werd na verloop van tijd dus pas duidelijk wat er precies met de ratificatie van 

de Constitutie juridisch was gebeurd. 

 Walker gaat nog een stap verder en stelt dat een soevereine daad zelfs in 

zijn geheel niet nodig is. Hij meent dat een geconstitueerde macht de grondslag 

van zijn afgeleide status kan veranderen door in een serie van interpretaties een 

nieuwe status van het geïnterpreteerde recht te stellen.
27

 Het lijkt hierbij vooral 

te gaan om een incrementeel proces waarin uiteindelijk duidelijk wordt dat een 

afgeleide rechtsorde dat eigenlijk niet is. Ook als dit echter waar is, en de 

rechtshandeling van de soeverein dus eigenlijk bestaat uit het door een rechter 

‘erkennen’ dat er een nieuwe rechtsorde in het leven is geroepen, moet er 

uiteindelijk enige rechtshandeling aangewezen worden waaruit de autonome 

status van het nieuwe recht blijkt. Linksom of rechtsom is een soeverein immers 

slechts juridisch kenbaar doordat er een rechtshandeling is waaruit die 

soevereiniteit blijkt. De het Verdrag van Lissabon en de Unieverdragen wijzen 

nog steeds naar de verschillende staatshoofden als constituante(n) en wijzen niet 

naar een Europese demos.
28

 

 Hier manifesteert zich uiteindelijk de zwakte van de leer van de autonome 

rechtsorde als die voorgesteld wordt als soevereiniteitsclaim. Hoewel er 

namelijk wel anders wordt beweerd, is niet erg geloofwaardig dat er ooit 

(namens) een Europees volk als (unitaire) pouvoir constituant gehandeld is.
29

 De 

Europese burgers hebben wellicht reeds enkele malen het Europees Parlement 

samengesteld, maar dat hebben zij uiteindelijk ieder volgens hun eigen kiesrecht 

gedaan, terwijl zij zich op geen enkel ander moment tegelijkertijd ergens over 

uitgesproken hebben. Alle wijzigingen van de verdragen zijn steeds 

goedgekeurd door regeringen, terwijl die (voor zover nodig) steeds zijn 

geratificeerd door de nationale parlementen, volgens een nationaal 

voorgeschreven procedure. Nooit was het daarbij duidelijk de intentie een 

soevereine daad te stellen, of zelfs maar namens een Europees volk als eenheid 

te handelen. Evenzeer als in hoofdstuk 2 geconcludeerd is dat verschillende 

verkiezingswijzen voor het Europees Parlement alleen te begrijpen zijn vanuit 

zijn diverse achtergrond, is niet in te zien waarom de lidstatelijke organen de 

verschillende nationale constitutionele procedures zouden hebben gevolgd als zij 

namens een gezamenlijk volk wilden handelen. Voor zover de Europese Unie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27  Zie uitgebreider N. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, in: N. Walker 

(red.), Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, p. 21. 
28  Voor het Verdrag van Lissabon, zie PbEU 2007, C 306/1. 
29  Met name Pernice meent dat dit wel gebeurd is. I. Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism 

and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making Revisited?’, Common 

Market Law Review 1999, vol. 36, nr. 4, p. 709, p. 171. Vgl. I. Pernice, ‘The Treaty of 

Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, Columbia Journal of European Law 

2009, vol. 15, nr. 3, p. 377-379 en Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU, p. 

515-516. Onder andere Schütze vindt deze notie terecht ongeloofwaardig. Schütze, ‘On 

“Federal” Ground’, p. 1079. 
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zijn legitimatie dus zoekt in een volkswil zal zij het moeten doen met diversiteit 

in plaats van principiële eenheid. Het is in dit verband dan ook tekenend dat het 

Europese Hof de autonome status van het Unierecht vooral lijkt te funderen op 

de verdragen, die volgens diverse procedures goedgekeurd zijn.
30

  

 De autonomieclaim is daarmee uiteindelijk moeilijk te verdedigen als 

volkssoevereiniteitsclaim. De gezamenlijke lidstaten waren als geconstitueerde 

machten niet bevoegd hun volkeren onder een principieel nieuwe rechtsorde te 

brengen, terwijl niet in te zien valt hoe zij als constituante gehandeld kunnen 

hebben als zij niet gezamenlijk een soevereine grootheid representeerden. Het is 

zeker denkbaar dat de leer van de autonome rechtsorde een legitimatietheorie 

omvat die oplossingen biedt voor deze theoretische problemen. Op basis van 

volkssoevereiniteit valt evenwel niet in te zien welke dat zouden kunnen zijn. 

 

2.1.2 Multilevel constitutionalisme 

Een alternatieve theorie voor de juridische eenheid van de Europese Unie wordt 

geboden door multilevel constitutionalisme. Deze theorie lijkt in een belangrijk 

aantal opzichten op die van Madison en poogt een midden te vinden tussen de 

functionele deling van soevereiniteit en de uiteindelijke noodzaak tot 

overkoepelende juridische eenheid. Dit doet zij door sterk uit te gaan van de 

individuele burger en van de notie dat de Europese en nationale deelrechtsordes 

zich niet hiërarchisch, maar heterarchisch tot elkaar verhouden.
31

 De theorie stelt 

aan te sluiten bij de volkssoevereiniteitsleer van Rousseau en anderen, maar ziet 

daarbij vooral ook op non-exclusiviteit van het maatschappelijk verdrag. 

 Ingolf Pernice, de bedenker en belangrijkste aanjager van het aan de EU 

gerelateerde multilevel constitutionalisme, gaat in essentie uit van individuele 

burgers die op lokaal, nationaal, Europees en wellicht zelfs mondiaal niveau 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

30  Het is zeer aannemelijk dat ook de autonomieclaim een zekere mate van democratische 

legitimatie insluit. Zie bv. art. 2 VEU. Verder wordt ook in de rechtspraak al vanaf Van 

Gend en Loos een beroep gedaan op een zekere mate eigen democratische legitimatie als 

steunargument voor de autonome-rechtsordeclaim, namelijk doordat ‘de ingezetenen der 

in de Gemeenschap verenigde Staten door middel van het Europese Parlement en het 

Economisch en Sociaal Comité geroepen zijn mede te werken aan de arbeid dezer 

gemeenschap’. Zie nader De Búrca, ‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, p. 453-

454. Vgl. N. Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, The Modern Law Review 

2002, vol. 65, nr. 3, p. 352 en M. Avbelj & J. Komárek (red.), ‘Four Visions of 

Constitutional Pluralism’, EUI working papers, LAW 2008/21, p. 5.  
31  N. Walker, ‘Multilevel Constitutionalism. Looking Beyond the German Debate’, LSE 

‘Europe in Question Discussion Paper Series, nr. 08/2009, p. 4. Pernice, ‘The Treaty of 

Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 385-386. Vgl. I. Pernice, ‘Der Schutz 

nationaler Identität in der Europäischen Union’, Archiv des öffentlichen Rechts 2011, vol. 

136, nr. 2, p. 199 en Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 13. 
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verschillende maatschappelijke verdragen à la Rousseau sluiten.
32

 Die burgers 

zijn volgens hem de soeverein over de verschillende door hen in het leven 

geroepen rechtsordes. Daarbij legitimeren zij in verschillende samenstellingen 

de overheidsmacht van de verschillende rechtsordes als volk. De verschillende 

constituties die aldus in het leven zijn geroepen vormen volgens Pernice 

evenwel één samengestelde Europese constitutie, die bestaat uit verschillende, 

elkaar wederzijds aanvullende ‘levels’.
33

 Burgers zouden zichzelf daarmee 

verschillende identiteiten hebben gegeven, hoewel Pernice ook lijkt te menen 

dat ze in al die verschillende identiteiten nog steeds hetzelfde volk zijn.
34

 

 De stand van zaken kan volgens Pernice het beste worden geduid met de 

notie ‘pooled sovereignty’.
35

 Functioneel gedeelde soevereiniteit – daar komt 

deze notie in essentie op neer – is bekend van Madison. Bij Madisons theorie is 

evenwel geconcludeerd dat hij het probleem verplaatst en dat hij niet kan 

uitleggen wie er hoe mag beslissen welke overheid welke bevoegdheden mag 

uitoefenen. De vraag is daarom of Pernice theoretische verbetering heeft 

aangebracht in deze situatie. Hoe verhouden de verschillende deelvolkeren of -

overheden zich met andere woorden tot elkaar bij Pernice? 

 Hij combineert hier in essentie de theorieën van Calhoun en Madison. Eén 

en hetzelfde volk zou, zij het in verschillende samenstellingen, verschillende 

onderdelen uitvaardigen van één multilevel constitutie. Het volk zou daarmee 

pouvoir constituant van de rechtsorde zijn, terwijl alle deeloverheden zich 

heterarchisch tot elkaar zouden verhouden.
36

 Soeverein over de rechtsorde is 

volgens Pernice daarmee het volk in de samenstelling die bij die deeloverheid 

hoort. Kritiek op de theorie van het multilevel constitutionalisme is evenwel 

vaak dat denken in ‘levels’ uiteindelijk toch hiërarchie impliceert.
37

 De vraag is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

32  Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 512, p. 515-518 en Pernice, 

‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, p. 707-710, p. 717. Vgl. 

Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 377-379, p. 

385-386. Voor het verschil tussen multilevel constitutionalisme, zoals dat door Pernice 

als theorie over de Europese Unie is ontwikkeld en andere theorieën die in essentie 

hierop voortborduren voor andere juridische onderwerpen, zie Walker, ‘Multilevel 

Constitutionalism’. 
33  Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 512 en p. 515 en Pernice, ‘The 

Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 373 en p. 379. 
34  Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 377-379 en p. 

385 en Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in theEU’, p. 515-518 Vgl. Pernice, 

‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, p. 710. 
35  Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 511. Vgl. Walker, ‘Late Sovereignty 

in the European Union’, p. 14. 
36  Pernice bedeelt de Kompetenz-Kompetenz toe aan het gehele volk. Pernice, ‘Multilevel 

constitutionalism in the EU’, p. 515 en p. 519. 
37  Zie hierover uitgebreid L.F.M. Besselink, ‘National parliaments in the EU’s composite 

constitution’, in: P. Kiiver (red.), National and Regional Parliaments in the European 

Constitutional Order, Groningen: Europa Law Publishing 2006, p. 117-131 en L.F.M. 

Besselink, ‘The Notion and Nature of the European Constitution after the Lisbon Treaty’, 

 



394  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

dan ook of heterarchie niet gewoon nevenschikking is en Pernice niet net als 

Madison en Calhoun bedoelt dat iedere overheid ‘soeverein’ over de eigen 

bevoegdheden is. 

 Een verschil tussen zijn theorie en die van beide Amerikanen is echter dat 

de zijne wezenlijk kiest voor eenheid en de soevereiniteit over de rechtsorde 

uiteindelijk bij een Europese soeverein neerlegt. Een consequentie van het 

samengestelde karakter van de multilevel constitutie is volgens Pernice namelijk 

dat wijziging van het Europese deel van de constitutie zonder meer leidt tot 

dienovereenkomstige wijzigingen van de nationale deelconstituties.
38

 Verder 

moeten de verschillende delen loyaal en complementair samenwerken, zodat er 

geen ‘gaten’ in het constitutionele geheel mogen vallen.
39

 Die loyaliteit brengt 

overigens, vooral ook samen met de bescherming van de identiteit van de 

lidstaten mee, dat hij een relatieve voorrangsregel hanteert. Nationaal recht heeft 

volgens hem weliswaar bijna nooit voorrang op Europees recht, terwijl het 

omgekeerde vrijwel steeds het geval is, maar de Unie is gehouden onder meer de 

fundamentele staatsfuncties van haar lidstaten te eerbiedigen.
40

 De gevolgen 

hiervan overziet hij overigens goed, aangezien hij er sterk aan twijfelt dat de 

lidstaten nog soeverein zijn.
41

 Als zijn theorie juist is, is dat uiteraard niet het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

in: J. Wouters, L. Verhey & P. Kiiver (red.), European Constitutionalism beyond Lisbon, 

Antwerpen, Oxford en Portland: Intersentia 2009, p. 261-281. Vgl. Walker, ‘Multilevel 

Constitutionalism’, p. 5. Besselink meent dat denken in ‘levels’ nog steeds teveel de 

indruk wekt dat het om gescheiden (selfcontained) deelrechtsordes gaat, terwijl hij meent 

dat de verschillende ‘constituties’ tezamen één policentrische, samengestelde constitutie 

vormen. Die constitutie is volgens hem overigens niet revolutionair van aard, zoals op 

volkssoevereiniteit gebaseerde constituties dat zijn, maar evolutionair, zoals de Britse of 

Nederlandse is.  
38  Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, p. 718. Een andere 

notie die de soepele samenwerking garandeert is volgens Pernice dat de verschillende 

deelconstituties gebaseerd zijn op gedeelde waarden. Zie p. 721 en p. 726. 
39  Aangezien er één juridisch geheel is, moet er slechts één antwoord zijn op een 

rechtsvraag. Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 520. 
40  Pernice wijst er in dit verband op dat art. 4 lid 2 VEU verplicht (in het Duitse) tot 

‘Achtung’ van de nationale identiteit zodat er, anders dan het BVerfG meent, geen sprake 

kan zijn van een ‘Souveränitätsreserve’. Uiteindelijk zal de voorrang dus moeten worden 

afgewogen tegen de identiteit van de lidstaten. In beginsel gaat het Hof van Justitie hier 

volgens hem uiteindelijk over, hoewel het in beginsel niet gaat over de invulling van de 

identiteit van de lidstaten, terwijl hij meent dat de nationale constitutionele hoven een 

‘Not-Kompetenz’ hebben de voorrangsregel te begrenzen als er spake zou zijn van 

evidente schending van de eigen constitutionele identiteit. Pernice, ‘Der Schutz 

nationaler Identität in der Europäischen Union’, m.n. p. 189-190, p. 193-196, p. 204, p. 

211 en p. 215. Zie ook Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in 

Action’, p. 383 en Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 514-517 en p. 

520, waar hij een dergelijk voorbehoud nog niet lijkt te maken. Vgl. Pernice, ‘Multilevel 

constitutionalism in the EU’, p. 521 en Besselink, Samengestelde constitutie, p. 11.  
41  De constitutionele autonomie van de lidstaten is volgens hem voorwerp van, en beperkt 

door ‘Europese constitutionele discipline’. Nationale organen zijn volgens hem 
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geval, aangezien ze dan bepaald niet meer zelf vrij kunnen beslissen over het 

bestaan en uitoefenen van nationale bevoegdheden. In lijn hiermee meent hij 

bovendien dat toetreding tot de Unie wel vrijwillig is, maar uittreding niet. In 

zijn ogen kan namelijk alleen het Europese volk, dat zichzelf bij schepping van 

de samengestelde constitutie als eenheid heeft gepostuleerd, die eenheid 

doorbreken door middel van een zogenaamde actus contrarius.
42

 

 Pernice kiest uiteindelijk dus voor een Europees volk dat soeverein is over 

de rechtsorde. Zijn ideeën over de soevereiniteit over de rechtsorde sluiten sterk 

aan bij de gangbare theorie over de soevereiniteit over de Duitse rechtsorde(s). 

De rechtsordes van de deelstaten zijn immers door de deelvolkeren in het leven 

geroepen, maar zijn bestaan wel uit Duitsers. Net zo lijkt Pernice aan te nemen 

dat de meest wezenlijk identiteit van Europese burgers die van de Europese Unie 

is. Als wijziging van het Europese deel van de constitutie immers 

noodzakelijkerwijs leidt tot wijziging van de nationale delen van de constitutie 

en de voorrangsregel bijna onverkort geldt, is er alles aan gedaan om de unitaire 

Europese zeggenschap over het Europese recht te waarborgen.
43

 De 

verhoudingen tussen de delen van de constitutie heten dan weliswaar 

heterarchisch te zijn, waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de Europese 

soeverein wel, en de nationale soevereinen niet zelf gaan over de bevoegdheden 

die ze aan hun respectievelijke overheden toekennen. De multilevel constitutie 

zou daarmee slechts één soeverein over de Europese rechtsorde kennen, 

namelijk het Europese volk dat bestaat uit de Europese burgers. 

 Het belangrijkste probleem waaraan deze theorie lijdt is echter, zoals in het 

voorgaande al is beargumenteerd, dat het niet erg geloofwaardig is te menen dat 

het Europese volk überhaupt een soevereine daad heeft gesteld. Als lidstaten 

handelen teneinde de EEG of de EU op te richten doen ze dat immers (hopelijk) 

wel in overeenstemming met de wensen van hun burgers, maar dat is niet 

hetzelfde als het handelen (in representatie) door het volk zelf als één Europese 

pouvoir constituant. Pernice besteedt niet of nauwelijks aandacht aan het 

probleem dat gelijke Unieburgers bij het proces van oprichting van de EEG zeer 

ongelijk vertegenwoordigd waren, terwijl gelijkheid voor volkssoevereiniteit 

(zeker ook volgens Rousseau) van zeer groot belang is. Om deze en eerder 

genoemde redenen is de theorie van het multilevel constitutionalisme wellicht 

een handleiding voor hoe in de toekomst een Europese Unie bij soevereine daad 

een principiële eenheid gemaakt kan worden. Vooralsnog is het echter niet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

bovendien ook Europese organen, omdat ze Europees overheidsgezag uitoefenen. 

Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam’, resp. p. 710 en p. 

724. 
42  Resp. Pernice, ‘The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action’, p. 405 en 

Pernice, ‘Multilevel constitutionalism in the EU’, p. 519. 
43  Volgens Pernice is ultra vires-controle op de uitoefening van Europese bevoegdheden 

door nationale hoven bijvoorbeeld uitgesloten omdat een dergelijke controle de gelijke 

status van Unieburgers in gevaar zou brengen. Pernice, ‘Multilevel Constitutionalism and 

the Treaty of Amsterdam’, p. 727. 
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geloofwaardig te menen dat het Europese volk, of de amorfe massa van 

Unieburgers zelf een soevereine daad gesteld heeft toen de EEG werd opgericht. 

Daarmee wordt de verklaring van Pernice voor de soevereiniteit van het 

Europese volk over de rechtsorde van de Europese Unie hier afgewezen. 

 

2.2 De Europese Unie als statenbond 

2.2.1 De soevereiniteit van de volkeren over de rechtsorde van de EU 

Aangezien de autonomieclaim geen geloofwaardige nieuwe 

volkssoevereiniteitsclaim is en de theorie van het multilevel constitutionalisme 

evenmin overtuigt, ligt het zeer voor de hand dat de volkeren van de lidstaten 

soeverein zijn gebleven en de Europese Unie wezenlijk een statenbond is.
44

 

Voor de vraag hoe die staatsrechtelijke constructie eruit ziet kan voor het 

grootste deel naar de afsluitende beschouwing van hoofdstuk 6 worden 

verwezen. In essentie komt ze erop neer dat nationale pouvoirs constitués 

gezamenlijk, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, een 

nieuwe rechtsorde hebben geschapen. Bij verdrag zijn aldus gezamenlijke 

organen en is gezamenlijk recht in het leven geroepen, dat noodzakelijkerwijs 

binnen de grenzen van de nationale constituties moeten blijven. De hen in het 

leven roepende organen waren immers niet bevoegd hun eigen 

bevoegdheidsgrondslag te buiten te gaan.
45

 De consequenties van deze 

constructie komen goed naar voren in de democratiedoctrine van het BVerfG.
46

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

44  Tenminste, de volkeren van de lidstaten die volkssoevereiniteit als legitimatieconcept 

hanteren.  
45  Het recht en de organen van de Europese Unie hebben in deze visie slechts een 

‘afgeleide’ status. Vgl. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 12.  
46  Het BVerfG ondersteunt de Unie weliswaar op allerlei manieren en bedt die zoveel 

mogelijk constitutioneel in, maar ziet haar desondanks als een soevereine creatie van de 

lidstaten. Dit blijkt onder meer uit ’s Hofs mening dat Unierecht uiteindelijk op grond 

van de nationale constitutie voorrang heeft in de eigen rechtsorde, uit zijn mening over 

het bewaken van de nationaal-constitutionele grenzen tegen te vergaande interpretaties 

van het Unierecht en uit zijn opvatting dat de lidstaten op ieder gewenst moment en los 

van de relevante verdragsbepaling uit de Unie kunnen treden. Zie verder hoofdstuk 2, 

Gärditz & Hillgruber, ‘Volkssouveränität und Demokratie, Grimm, ‘Comments’, J.M.J. 

van Rijn van Alkenade & J. Uzman, Soevereiniteit of pluralisme? Nederland en Europa 

na het Lissabon-Urteil, (Preadviezen geschreven ten behoeve van de tweede 

Staatsrechtdag voor jonge juristen, gehouden op 25 mei 2010 in Leiden), Nijmegen, 

Wolf Legal Publishers 2011, Jančić, ‘Caveats form Karlsruhe and Berlin’ en Thym, ‘In 

the Name of Sovereign Statehood’. Hier wordt niet specifiek de Duitse 

democratiedoctrine besproken, aangezien die de opvatting de confederale opvattingen 

van het Duitse Bundesverfassungsgericht inhoudt, die specifiek geënt zijn op het 

Grundgesetz. In plaats daarvan wordt de Europese Unie algemeen-theoretisch geduid als 

statenbond. Uiteraard bestaat er grote overlap tussen beide. 
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Omdat de gedachte dat de lidstaten of volkeren soeverein blijven bij oprichting 

van een internationale organisatie of statenbond niet erg nieuw is, hoeft deze 

claim niet veel bespreking. Wel is het nuttig de eventuele bedenkingen te 

bespreken die tegen deze notie zouden kunnen worden ingebracht, en te bezien 

in hoeverre de EU bijzonder is ten opzichte van een ‘gewone’ statenbond. 

 Het uitgangspunt is hier dus dat de verschillende soevereine volkeren nog 

steeds hun soevereiniteit over de rechtsorde van de EU bezitten omdat er nog 

nooit een (nieuwe) Europese soevereine daad is gesteld. Er kan daarmee geen 

soeverein Europees volk bestaan omdat zo’n volk te herkennen zou moeten zijn 

aan een door dat volk verrichte rechtshandeling die principieel de soevereiniteit 

van de Europese volkeren zou moeten ontkennen. Zo’n rechtshandeling heeft 

simpelweg niet plaatsgehad. Onomstreden is dat de (organen van de) lidstaten, 

die pouvoirs constitués van hun eigen volkeren zijn, in gezamenlijk verband nog 

altijd de volledige bevoegdheid tot oprichting, wijziging en afschaffing van de 

Europese rechtsorde hebben.
47

 Omdat zij zelf juridisch afhankelijk zijn van hun 

onderscheiden soevereinen, kunnen hun volkeren bij oprichting van de EU niet 

van hun soevereiniteit beroofd zijn. 

 Niet valt in te zien hoe organen van lidstaten hetzij alleen, hetzij 

gezamenlijk een rechtsorde in het leven zouden kunnen roepen die voorbijziet 

aan de rechtsbron waarop zij principieel steunen. De bevoegdheid tot het 

verrichten van rechtshandelingen is immers logischerwijs principieel beperkt 

door de bevoegdheidsverlenende rechtshandeling zelf. De rechter die 

bijvoorbeeld zonder constitutionele grondslag daartoe zou beweren dat de 

grondwet niet langer geldt heeft een probleem, omdat hij daarmee tegelijkertijd 

zijn eigen bevoegdheidsgrondslag ontkent. Net zo kunnen de regeringen van de 

lidstaten principieel niet de gelding van hun eigen grondwetten (deels) teniet 

doen omdat zij hun eigen bevoegdheid aan de geldigheid van dat document 

ontlenen en zij daarzonder slechts ambteloos burger zijn. Omdat de lidstaten dus 

nog steeds de constituante(n) van de Unie zijn, berust het Europese recht, in 

ieder geval in de lidstaten die volkssoevereiniteit hanteren, uiteindelijk op de 

door het eigen volk uitgevaardigde constitutie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

47  Een tekenend voorbeeld is hierbij dat het Europees Grondwettelijk Verdrag de bestaande 

structuren juridisch geheel zou hebben opgeheven en juridisch volstrekt nieuwe (maar 

feitelijk zeer vergelijkbare) structuren daarvoor in de plaats gesteld zou hebben. 

Uiteraard hangt een bevoegdheid tot opheffing niet af van de vraag of er iets 

vergelijkbaars maar principieel nieuws voor in de plaats wordt gezet. Dit voornemen, dat 

om niet-juridische redenen niet ten einde toe is doorgezet, illustreert dat er inderdaad 

geen juridische grenzen zijn aan de zeggenschap van de gezamenlijkheid van de lidstaten 

over de Europese Unie. Dit toont overigens tegelijkertijd aan waarom het nogal 

problematisch is dat het Europese Hof, net als menig nationaal rechter, zelfstandig 

algemene rechtsbeginselen ‘vindt’ die als zodanig niet tot de verdragen te herleiden zijn. 

Het lijkt daarmee immers niet alleen rechtsbeginselen te vinden, maar ook een radicaal 

nieuwe rechtsbron, die niet tot het document te herleiden is waaraan de rechter zijn 

bevoegdheid überhaupt ontleent. 
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 Deze conclusie kan niet succesvol bestreden worden door erop te wijzen dat 

de regeringen juist niet beperkt zijn in hun onderhandelingsruimte doordat zij de 

externe soevereiniteit van de lidstaten uitoefenen, die onbeperkt is. De gedachte 

zou daarbij zijn dat de lidstaten ten volle gebonden zouden zijn aan alles wat zij 

internationaal overeenkomen, ook al is dat in strijd met de eigen constitutie. Dit 

leerstuk baseert zich echter juist ook op de notie dat de lidstaat intern geheel vrij 

blijft de juridische verhoudingen te regelen en op de notie dat de gebondenheid 

van de staat juist niet automatisch doorwerkt in de rechtsorde van die staat. Zij 

kan dan ook geen grondslag vormen voor de notie dat de interne soevereiniteit 

over de Europese Unie, die onder andere de bevoegdheid tot het rechtstreeks 

binden van burgers en het feitelijk handhaven van uitgevaardigd recht omvat, 

niet langer op het niveau van de lidstaten zou verblijven. Diegenen die een 

beroep doen op de absolute binding van staten aan verdragen moeten daarbij 

beseffen dat dit leerstuk juist niet ziet op de binding van burgers van de staten 

aan die verdragen.  
 Net zo kan de notie van de nog steeds geldende soevereiniteit van de 

Europese volkeren niet succesvol ondermijnd worden door te stellen dat de 

regeringen van de lidstaten hun bevoegdheid tot het uitvaardigen van de 

verdragen principieel ontleenden aan het Europese recht zelf. Hoewel deze 

constructie in zijn algemeenheid uitstekend denkbaar is, zijn er maar weinig 

aanwijzingen die erop duiden dat zij daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
48

 Met 

name zijn het feit dat de verdragen blijkens die verdragen zelf expliciet door de 

staatshoofden van de verschillende lidstaten zijn uitgevaardigd, dat ze 

nadrukkelijk door de verdragsluitende organen van de lidstaten zijn geratificeerd 

en dat juist die organen niet geconstitueerd worden door het Europese recht, 

sterke argumenten tegen de stelling dat de Europese verdragen de manifestatie 

van een nieuwe soeverein zouden markeren. De bevoegdheid tot het 

uitvaardigen en wijzigen van de verdragen berust uiteindelijk dus nog steeds op 

de lidstaten ‘overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen’.  

 Dit soort verwijzing, dat in de Europese verdragen nog steeds van 

toepassing is op zo’n beetje alle bepalingen die betrekking hebben op 

verdragswijziging of -opzegging, steunt zeer nadrukkelijk op de lidstaten en 

door hun constituties in het leven geroepen organen en procedures. Ook al 

moeten al die organen zich klaarblijkelijk loyaal aan de EU opstellen, de 

principiële grondslag voor hun bevoegdheid moet, kennelijk ook volgens de 

verdragen zelf, buiten de Unie worden gevonden. Daarmee blijven de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

48  Zie voor de haalbaarheid van een dergelijke constructie o.m. het debat over de 

soevereiniteit in het Duitse Rijk van 1870/71. Met name Haenel en Zorn hebben een 

studie gemaakt van de overgang van soevereiniteit. De conclusie die daaruit kan worden 

getrokken is dat het juist vanuit een juridisch oogpunt geen enkel probleem is als een 

nieuwe soeverein zich ten koste van de oude manifesteert. Sterker nog, de eventuele 

instemming van de oude is daarbij juridisch niet relevant. Zie voor deze auteurs nader 

hoofdstuk 6, respectievelijk paragraaf 4.3 en 4.4. 
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en hun constituties en organen niet alleen historisch, maar ook juridisch aan de 

Unie voorafgaan en heeft er zich blijkbaar bij de Europese verdragsluiting niet 

een nieuwe soeverein gepostuleerd.  

 Een ander argument tegen de blijvende soevereiniteit van de lidstaten, 

althans hun volkeren, is de notie dat geen enkele lidstaat zelfstandig de Europese 

verdragen kan wijzigen. De stelling zou daarmee moeten zijn dat niet de 

lidstaten voor zich soeverein zijn, maar slechts de gezamenlijkheid van lidstaten 

dat nog is. Verwijzend naar Calhoun en Seydel kan hierop worden geantwoord 

dat uiteraard niet één lidstaat het verdrag kan wijzigen omdat hij daarmee de 

soevereiniteit over alle lidstaten zou uitoefenen en zich als ‘vreemde 

overheerser’ zou opstellen. De lidstaten kunnen het verdrag weliswaar niet 

eenzijdig aanpassen, maar zij kunnen de interne werking ervan in hun eigen 

lidstaat wel eenzijdig regelen. In de Duitse literatuur wordt deze constructie 

volgens Barents aangeduid met de term Souveränitätspanzer: 

verdragsbepalingen kunnen weliswaar niet eenzijdig worden opgeschort of 

gewijzigd, maar de interne werking ervan wel.
49

 Daarmee blijft de staat 

gebonden, maar zijn de normadressaten van het recht van die staat daarvan 

ontheven. 

 De EU beweert blijkens de autonomieclaim echter door te dringen in de 

lidstaten zelf en schijnt daarmee het pantser te doorbreken. Met de autonomie 

van het Unierecht stelt het voor zijn gelding niet afhankelijk te zijn van de 

lidstaten of hun volkeren, terwijl het met directe werking rechtstreeks van 

toepassing claimt te kunnen zijn tussen staten en hun burgers en zelfs tussen 

burgers onderling. De loyaliteitsplicht stelt zich tenslotte rechtstreeks uit te 

strekken tot alle organen van de lidstaten, zodat zij zelfstandig hun eigen 

constitutie terzijde moeten stellen, wanneer die in botsing komt het rechtstreeks 

werkend Unierecht. Niet alleen beweert het Unierecht dus (terecht) dat één 

enkele lidstaat de verdragen niet kan wijzigen, ook meent het dat ze principieel 

onbevoegd zijn de interne werking van Unierecht anders te regelen dan dat dat 

recht zelf voorschrijft. 

 Er wordt hier vanuit gegaan dat het Unierecht in beginsel inderdaad de 

rechtsgevolgen heeft die het Europese Hof eruit afleidt, om de simpele reden dat 

het Hof het ter zake bevoegde orgaan is. In beginsel moet dus worden 

aangenomen dat het Unierecht inderdaad de inhoud heeft die het Hof zegt dat 

het heeft. Interpretatie van het recht heeft echter grenzen en één daarvan is dat 

de gezagsbron waarop het steunt niet bij wijze van interpretatie aangepast kan 

worden. Het orgaan dat bevoegd is de juiste interpretatie van het Europese recht 

vast te stellen is, met andere woorden, niet bevoegd de juiste interpretatie van 

het recht van de lidstaten vast te stellen. Het is hieruit dat de discussie over de 

hoogste rechtsnorm voortkomt. Volgens het Europese Hof moet het Europese 

recht zo geduid worden dat het de uitdrukking van de vestiging van een nieuwe 

autonome rechtsbron is, terwijl het dat volgens veel rechters van de lidstaten niet 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

49  Barents, De communautaire rechtsorde, p. 103. 
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is, en de eigen soevereiniteit niet ten gunste van de EU is opgegeven. Het enkele 

feit dat het Europese Hof van Justitie het orgaan is dat primair bevoegd is tot 

interpretatie van het Europese recht, betekent dus nog niet dat zijn interpretatie 

ook in die zin juist is dat de interne-soevereiniteitsclaim van de lidstaten 

daarmee doorbroken wordt. De enkele stelling van het Hof dat de lidstaten niet 

langer intern soeverein zijn is, met andere woorden, op zichzelf genomen net zo 

min een argument tegen het bestaan van die soevereiniteit als de stelling dat het 

soevereiniteitspantser wel bestaat er een argument voor is. Beide argumenten 

zijn een gevolg van de al dan niet hogere rang van het Unierecht en zijn daar dus 

niet een oorzaak van.
50

 

 Een hieraan gekoppeld argument, dat blijk geeft van hetzelfde uitgangspunt, 

is dat de lidstaten hun aan Europa overgedragen bevoegdheden daadwerkelijk 

kwijt zijn en zij die niet meer rechtens verbindend kunnen uitoefenen. Zij die het 

met deze redenering eens zijn zullen betogen dat de uittredingsbevoegdheid door 

de Unieverdragen zelf wordt geconstitueerd en dus niet eerder bestond, terwijl 

tegenstanders van die notie menen dat de bepaling declaratoir is. 

 Al deze argumenten steunen uiteindelijk op de gedachte dat de verdragen 

absoluut bindend zijn voor de lidstaten en dat zij daar op geen enkele wijze 

afbreuk aan kunnen doen. Pogen een bevoegdheid uit te oefenen die in strijd is 

met de Unieverdragen, of dat nu verdragswijziging, uitoefening van een 

bevoegdheid die de verdragen aan de Unie toekennen of ‘onreglementaire 

uittreding’ is, is hoe dan ook namelijk een bestrijding van de stelling dat de 

verdragen de ter zake hoogste norm zijn. Onmiskenbaar is elke rechtshandeling 

die contrair is aan de verdragen een schending van die verdragen. Daarmee staat 

alleen nog niet vast dat die onrechtmatig en onverbindend is. Aangezien de 

eigen constitutie van de lidstaten, om de hierboven uitgewerkte redenen, de ter 

zake hogere norm is, kan bevoegdheidsuitoefening die steunt op de eigen 

constitutie maar in strijd is met de verdragen, niet als onverbindend worden 

aangemerkt. Als lidstaten dus wetten uitvaardigen op het beleidsterrein van de 

Unie, zijn die alleen onverbindend of principieel ontoepasbaar als de eigen 

constitutie dat regelt. Het is dan ook om precies deze reden praktisch 

noodzakelijk voor elke lidstaat een dergelijke constitutionele regeling te hebben. 

Al was het maar om politieke crises in de samenwerking met de andere lidstaten 

te voorkomen. 

 Iets vergelijkbaars geldt ten aanzien van uittreding of, zoals art. 50 VEU het 

noemt ‘terugtrekking uit de EU’. Of art. 50 constitutief, declaratoir of ‘regelend’ 

bedoeld is, valt aan de tekst niet af te zien. Het artikel stelt dat lidstaten alleen 

conform hun grondwettelijke bepalingen mogen uittreden en schetst een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

50  Er is weliswaar een zinnig juridisch verschil tussen hiërarchie en voorrang, maar dat 

verschil verdwijnt grotendeels zodra een norm uit zichzelf principieel en dus altijd 

voorrang claimt.  
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procedure die daarbij gevolgd moet worden.
51

 Als de bepaling constitutief is, 

zijn de lidstaten momenteel hun soevereiniteit kwijt en vloeit hun bestaan voort 

uit een Europese gezagsbron. In een dergelijk geval zou de lidstaat die meent 

uitgetreden te zijn bijvoorbeeld ook kunnen worden gezegd dat hij dat niet 

werkelijk is omdat hij zijn eigen constitutionele procedures niet goed heeft 

gevolgd. Ook deze redenering gaat echter terug op de stelling dat het EU-

verdrag de hogere norm is en lijkt daarmee een cirkelredenering te presenteren: 

omdat het EU-verdrag de hogere norm is, staat het de lidstaten niet vrij in 

afwijking daarvan uit te treden (lees: zich niet aan de hogere norm te houden). 

De redenering kan echter ook precies omgekeerd luiden: omdat de lidstaten 

soeverein zijn, is art. 50 EU in die zin regelend dat ze beloofd hebben zich bij 

uittreding aan de procedure te houden, terwijl ze er, precies vanwege hun 

soevereiniteit, niet absoluut aan gebonden kunnen zijn. Art. 50 EU is in dat 

geval voor de lidstaten declaratoir. De aard van art. 50 kan daarmee goed 

afgeleid worden uit de status van het EU-verdrag, terwijl het omgekeerde niet 

het geval is. Dit argument heeft in deze discussie dus geen zelfstandige 

toegevoegde waarde. 

 Concluderend kan worden opgemerkt dat hier aangenomen moet worden dat 

de lidstaten, althans hun volkeren, hun soevereiniteit niet hebben opgegeven 

omdat de verdragen bepaald niet in de richting wijzen van de conclusie dat zij de 

uitdrukking zijn van een nieuwe constituante of rechtsbron, en een soeverein 

Europees volk in geen velden of wegen te bekennen is. In tegendeel, juist door 

de verdragen wordt naar de principiële heerschappij van de lidstaten over de 

verdragen gewezen.
52

 Als met dat uitgangspunt in het achterhoofd naar de 

rechtstreekse werking van het Unierecht wordt gekeken, valt dan ook een 

alternatieve verklaring voor die werking op. In plaats van de inherente 

rechtstreekse werking van het verdrag, kan ook worden aangenomen dat op de 

lidstaten een plicht rust om te regelen dat het Unierecht, ook binnen de eigen 

rechtsorde, rechtstreeks werkt en voorrang geniet op de eigen normen. Het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

51  Lid 1 van art. 50 VEU luidt: ‘Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke 

bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.’ Lid 2 luidt: ‘De lidstaat die 

besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In 

het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen 

met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij 

rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat 

met de Unie. Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 218, lid 3, 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt 

namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.’ 
52  Ook het uitgebreide art. 352 VWEU, dat volgens sommigen een implied powers-

bevoegdheid inhoudt, doet niet af aan deze stelling. In het kader van deze procedure 

besluit de Raad immers bij unanimiteit, zodat in geen lidstaat buiten zijn zin om 

gebonden hoeft te zijn. 
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Europese recht werkt dan dus door en heeft de juridische status die het heeft op 

basis van de eigen constitutie. 

 Een lastig probleem is dan nog wel de loyaliteitsplicht, die alle organen van 

de lidstaten aanspreekt en onder andere inhoudt dat van hen wordt verwacht dat 

ze desnoods de eigen constitutie ten gunste van het Unierecht negeren.
53

 De 

plicht is met name problematisch omdat deze in naam van loyaliteit van organen 

eist dat zij hun eigen bevoegdheidsgrondslag negeren. Bovendien is ingewikkeld 

dat die plicht dat niet doet omdat het Europese recht de hogere norm zou zijn (in 

welk geval het hele artikel overbodig zou zijn), maar omdat er een bepaalde 

band bestaat tussen de (organen van de) lidstaten en de (instellingen van de) 

Europese Unie.  

 Aan de andere kant kan er echter ook logica en consistentie gevonden 

worden in bijna alle aspecten van de loyaliteitsplicht. Steeds is bij de 

behandeling van confederalismetheorie gesteld dat confederalisme, eigenlijk 

evenzeer als unitair federalisme, uitgaat van de vooronderstelling dat de 

betrokken lidstaten met elkaar willen samenwerken. Dit leidt ertoe dat de 

confederale wil steeds moet worden behandeld als ware deze de eigen volkswil, 

omdat verondersteld wordt dat deze uiteindelijk ook echt de eigen wil is, wegens 

de (veronderstelde) overheersende wens tot confederale samenwerking. De 

loyaliteitsplicht kan dus zeer goed gezien worden als concreet positiefrechtelijk 

uitvloeisel van het grondprincipe dat alle statenbonden hebben of behoren te 

hebben, namelijk dat de wens tot loyale samenwerking verondersteld wordt en 

er vanuit gegaan wordt dat enerzijds een confederaal compromis mogelijk is en 

anderzijds dat compromis ook echt nageleefd wordt. 

 Eén aspect van de loyaliteitsplicht is aan deze interpretatie echter 

wezensvreemd en moet worden afgewezen. Juist omdat het Unierecht 

uiteindelijk berust op de eigen constitutie, is het ondenkbaar dat in naam van dat 

Unierecht de eigen constitutie genegeerd moet worden. Eerder is het 

omgekeerde het geval. Omdat de Europese Unie berust op de veronderstelling 

van de wens tot loyale samenwerking kan niet van lidstaatorganen gevergd 

worden dat zij hun eigen bevoegdheidsgrondslag negeren, of hun eigen 

constitutie doorbreken. Juist ook vanwege de onderlinge loyaliteit zou het 

Europese recht moeten wijken voor de eigen constitutie omdat zo’n 

fundamenteel offer als het doorkruisen van de eigen constitutie niet van de 

organen gevergd kan worden. Art. 4 lid 2 EU, het artikellid dat direct voorafgaat 

aan de loyaliteitsplicht, zou dan ook zo moeten worden geïnterpreteerd dat ofwel 

het Unierecht geen afbreuk doet aan de fundamentele constitutionele normen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

53  Ook waar het Hof van Justitie rekening houdt met de constitutionele identiteit van de 

lidstaten, meent het nog steeds bevoegd te zijn uiteindelijk zelf te beoordelen in hoeverre 

die identiteit een grond kan zijn voor afwijking van specifieke onderdelen van het 

Unierecht, terwijl die afwijkingen in zijn ogen altijd proportioneel moeten zijn. Van 

absolute ‘no-go areas’, zoals afwijking van art. 79 lid 3 van het Duitse Grundgesetz lijkt 

het daarmee niet te willen weten.  
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van de lidstaatconstituties.
54

 Loyaliteit zou dan dus betekenen dat de nationale 

(constitutionele) rechters zoveel mogelijk ruimte maken voor de doorwerking 

van Europees recht, terwijl zij het uiteindelijk zelf zijn die moeten oordelen over 

de vraag hoeveel ruimte de eigen constitutie kan maken.
55

 In zoverre als het Hof 

van Justitie de plicht toch handhaaft de eigen constitutie te negeren in weerwil 

van nationale constitutionele rechtspraak, stelt het de organen van de lidstaten 

voor een uitermate vervelend dilemma, dat ten gunste van de eigen constitutie 

moet worden opgelost.  

 

2.2.2 De EU als zeer intensieve statenbond  

Het schrikbeeld dat onder andere het Europese Hof heeft bij de gedachte dat de 

EU een statenbond is, is dat de lidstaten daarmee principieel bevoegd en in staat 

blijven afbreuk te doen aan de uniformiteit en/of de effectiviteit van het 

Unierecht.
56

 Met hoofdzakelijk deze argumentatie verdedigt het Hof immers zijn 

notie van de autonome rechtsorde en stelt het dat onder omstandigheden 

desnoods de nationale constitutie moet wijken. Deze redenering is in essentie 

een teleologische, uiteindelijk op de vergaande doelstellingen van de EU 

berustende redenering. Omdat de lidstaten zeer vergaande doelstellingen met de 

EU hebben, moeten ze wel bedoeld hebben een nieuwe autonome rechtsorde op 

te richten. Wat er van die laatste gevolgtrekking ook zij, zeer opvallend is in 

ieder geval de inhoudelijke gelijkenis van deze redenering met die van Justice 

Story in Martin v. Hunter’s Lessee in 1816. In beide gevallen wordt de gevoelde 

noodzaak tot uniformiteit van het recht immers beargumenteerd met de stelling 

dat het anders geen gezamenlijk recht is en het dan niet effectief genoeg zou 

zijn. Begrijpelijk is het overigens wel om vanuit de principieel gewenste eenheid 

van het Unierecht te redeneren dat het principieel hoger is, althans principieel 

voorrang heeft. Dat is namelijk de enige juridische wijze om te garanderen dat 

het recht zowel rechtstreeks wordt toegepast als uniform blijft, aangezien 

soevereiniteit van de delen nu eenmaal inderdaad als uiterste consequentie heeft 

dat het Unierecht moet wijken voor de constituties van de lidstaten.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

54  Voor de gedachte dat art. 4 lid 2, vooral volgens nationale constitutionele hoven, met 

name ziet op fundamentele constitutionele normen, zie Besselink, ‘National and 

constitutional identity’, p. 46-47. 
55  Daarbij kan het dus zo zijn dat de nationale constitutie in ultimo een absolute grens stelt 

aan de toepasbaarheid in de eigen rechtsorde van het Unierecht. De praktijk van de 

constitutionele hoven van verschillende lidstaten komt neer op deze benadering. Zie Von 

Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy’, p. 1433-1440 en Besselink, 

‘National and constitutional identity’, p. 46-47. Vgl. Schütze, European Constitutional 

Law, p. 358-363. Voor de benadering van het Duitse Bundesverfassungsgericht, zie 

hoofdstuk 2, paragraaf 3.1, met name de daarin opgenomen bespreking van het Lissabon-

Urteil en het Honeywell-oordeel. 
56  Zie bijvoorbeeld Simmenthal, r.o. 22 en 24 en overweging 33 van de conclusie van AG 

Maduro bij Michaniki).  
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 In ieder geval bezien vanuit volkssoevereiniteit is die redenering echter niet 

steekhoudend, omdat die norm en feit door elkaar haalt. Zoals reeds is betoogd, 

kan uit de wenselijkheid van de uniformiteit van het Unierecht niet worden 

afgeleid dat het dat ook is. Dat gezegd hebbend kan desondanks worden erkend 

dat de kracht van het Europese recht er juist mede in schuilt dat het Hof van 

Justitie enorm heeft gehamerd op de uniforme toepassing ervan. Wat er dus 

verder ook gezegd kan worden van de aard of hiërarchische rang van het 

Unierecht, in de praktijk werkt het wel als had het van zichzelf altijd voorrang. 

De aard van de Unie is dan een confederale vanwege de blijvende soevereiniteit 

van haar leden, zij functioneert grotendeels, mede vanwege de zeer intensieve 

samenwerking die de lidstaten in het kader van de Unie tot stand hebben 

gebracht, alsof zij een bondsstaat is. Het risico van het benadrukken van de 

soevereiniteit van de leden van de Unie, althans de angst die daarmee bij 

sommigen gepaard gaat, is dan ook dat haar kracht verloren gaat in 

constitutionele eigenzinnigheid. 

 Om dit te ondervangen is reeds bij de uitwerking van confederalismetheorie 

opgemerkt dat statenbonden, willen zij goed kunnen functioneren, 

constitutioneel moeten worden ingebed door hun leden.
57

 Omdat de aard van 

statenbonden is dat de leden weliswaar soeverein blijven, maar er toch gedeeld 

recht tot stand komt, is voorgesteld een voorrangsclausule voor confederaal 

recht als standaardonderdeel daarvan te zien. Niet omdat dat juridisch vereist is, 

maar omdat dat een logische consequentie is van de gedachte dat de statenbond 

bestaat om een juridische gezamenlijkheid in het leven te roepen. Waar dat in 

zijn algemeenheid geldt, geldt dat uiteraard zeker voor de Europese Unie.  

 Het zou dus verstandig zijn de voorrangsregel zodanig te formaliseren dat 

de lidstaten verplicht worden die in hun eigen constitutie op te nemen. Art. I-6 

Europees Grondwettelijk Verdrag zou vermoedelijk als rechtsgevolg gehad 

hebben dat de lidstaten voortaan verplicht zouden zijn geweest te regelen dat het 

Europese recht binnen hun rechtsorde voorrang heeft.
58

 Dat het Europese Hof 

daar vermoedelijk anders over gedacht zou hebben doet daar niet aan af omdat 

het, zoals eerder gesteld, niet bij interpretatie de rang van het Europese recht zelf 

kan veranderen. Een nadeel van het voorgestelde art. I-6 is echter dat het over de 

juridische constructie of het concept waaruit het voortkwam erg onhelder was. 

Daarom is het beter te expliciteren dat de verplichting om de voorrang van het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

57  In verreweg de meeste lidstaten van de EU wordt de voorrang materieel erkend en waar 

mogelijk constitutioneel ondersteund. Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 422. 
58  Art. I-6 EGV luidt: ‘De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de 

uitoefening van de haar toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven 

het recht van de lidstaten.’ Minder gelukkig is de Verklaring betreffende de voorrang 

(verklaring 17 bij het Verdrag van Lissabon), die door Van Gend en Loos te citeren stelt 

dat het Verdragsrecht ‘niet door enig voorschrift van nationaal recht opzij [kan] worden 

gezet, zonder zijn gemeenschapsrechtelijk karakter te verliezen en zonder dat de 

rechtsgrond van de Unie zelf daardoor wordt aangetast.’ De Engelse taalversie spreekt 

van ‘domestic legal provisions, however framed’ (curs. van mij, MD). 
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Europese recht te verzekeren primair op de lidstaten rust. Ze kunnen daarbij 

bijvoorbeeld de vorm van art. 93/94 van de Nederlandse Grondwet overnemen.  

 Eventueel zou er zelfs nog aan gedacht kunnen worden verplicht te stellen 

dat zoveel mogelijk zelfs het eigen constitutionele recht moet wijken voor het 

Europese recht. Per lidstaat moet dan bezien worden in hoeverre dat mogelijk 

is.
59

 Hoe dan ook kan hiermee zekergesteld worden dat het Unierecht voorrang 

geniet, terwijl toch ook helder wordt gemaakt dat het zijn grondslag uiteindelijk 

blijft vinden in de grondwetten van de lidstaten. Daarmee is bij wijze van 

spreken 98% van alle mogelijke conflictgevallen opgelost, terwijl de lidstaten de 

mogelijkheid blijven houden om recht te doen aan wat zijzelf beschouwen als 

dat deel van hun constitutionele identiteit waarvan zij geen afstand kunnen doen. 

Ter completering van het beeld kan er uiteraard op gewezen worden dat art. 4 lid 

2 EU-verdrag uitstekend gezien kan worden als verdragsrechtelijke erkenning 

van deze uiterste grenzen van de toepassingsvoorrang van het EU-recht.
60

 

 Evenzo past de loyaliteitsplicht uitstekend in dit beeld. Ook wie de aard van 

Europese Unie begrijpt als een confederale, kan uitstekend uit de voeten met 

deze plicht. Dit type plicht is immers niet alleen een logisch onderdeel van 

bondsstaten, maar ook van statenbonden. Omdat de Unie een zeer intensief 

samenwerkingsproject van lidstaten of lidvolkeren is kan loyaliteit uitstekend 

worden voorondersteld. Zonder loyaliteit is een dergelijk project immers 

ondenkbaar. Daarmee is niet gezegd dat de juridische regel overbodig is, maar 

wel dat die niet in die zin zodanig bijzonder is dat met een beroep daarop de 

eigen constitutie genegeerd kan worden. Juist ook vanuit de vooronderstelde 

loyaliteit mag immers over en weer van de lidstaten en de Unie verwacht 

worden dat er begrip is voor dat kleine, maar o zo belangrijke deel van de 

constitutie dat de lidstaten koste wat kost overeind willen en moeten houden. De 

loyaliteitsverplichting zou daarmee zo geïnterpreteerd moeten worden dat van 

alle organen van de lidstaten (en waar relevant de Unie-instellingen) verwacht 

wordt dat ze (uiteindelijk op basis van de lidstaatconstituties) het Unierecht ten 

volle toepassen, tenzij de relevante constitutie dat verbiedt. Juist ook door de 

constitutionele inbedding van het Unierecht zou dat geen probleem mogen zijn, 

omdat Unierecht daarmee ook eigen recht geworden is.
61

 

 Vrijwel al het Unierecht kan met deze constructie zonder meer overeind 

gehouden worden, terwijl de discussie over de aard van het Unierecht ermee kan 

worden beëindigd. De aard van het Unierecht is confederaal en de werking 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

59  In Duitsland is het bijvoorbeeld onmogelijk de ‘kern’ van het Grundgesetz terzijde te 

schuiven. Zelfs niet op vrijwillige basis. 
60  Zoals eerder betoogd meent het Hof van Justitie precies het omgekeerde, namelijk dat het 

Unierecht de identiteit van de lidstaten inderdaad beschermenswaardig acht, maar die 

bescherming uiteindelijk haar grenzen vindt in het Unierecht zelf. 
61  Een expliciet overblijvend nut voor de loyaliteitsplicht kan bijvoorbeeld gevonden 

worden in de plicht het Unierecht evenzeer te implementeren en te handhaven als het 

eigen recht. 
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ervan berust uiteindelijk op, en vindt zijn beperking in de lidstaatconstituties. De 

eenheid van dat recht wordt zoveel mogelijk in stand gehouden dan wel 

bewerkstelligd doordat het Hof van Justitie primair voor de authentieke 

interpretatie ervan verantwoordelijk is. Daarmee werkt het zoveel mogelijk als 

overkoepelend recht, terwijl het dat uiteindelijk niet is. De lidstaten blijven 

immers bevoegd het uiteindelijk aan dat deel van hun constitutie te toetsen dat 

ze absoluut niet mogen overtreden of afschaffen. De loyaliteitsplicht of de 

vooronderstelling van loyaliteit kan daarbij eventueel worden ingezet om te 

verzekeren dat de interpretatoren van de lidstaatconstituties zoveel mogelijk de 

eigen constitutie conform het Unierecht interpreteren. Daardoor zou het aantal 

gevallen waarin het Unierecht met een beroep op de eigen constitutiekern niet 

wordt toegepast minimaal moeten blijven, zoals thans ook het geval is.  

 Als dat allemaal niet genoeg zou zijn, kan desnoods ook nog in de 

verdragen opgenomen worden dat de lidstaten zich verplichten tot het niet 

contrair aan het Unierecht wijzigen van de eigen constitutie. Een dergelijke 

verplichting vloeit eigenlijk ook al voort uit de vooronderstelde loyaliteit, maar 

desgewenst zou die tot een expliciete rechtsplicht gemaakt kunnen worden. 

Evenals het verdragsrechtelijk regelen dat de lidstaten de voorrang van het 

Unierecht constitutioneel inbedden, zou het rechtsgevolg ervan weliswaar niet 

zijn dat de verhoudingen daarmee vooral altijd in steen gebeiteld zouden zijn. 

De lidstaten blijven ook dan immers principieel bevoegd hun grondwet contrair 

aan te passen, zodat aan de nuttige werking van het Unierecht wel afbreuk 

gedaan kan worden. Wel is dan echter zonneklaar dat de lidstaat in kwestie het 

verdragsrecht heeft geschonden, zodat die daarvoor veroordeeld kan worden 

door het Europese Hof van Justitie.
62

 Hiermee wordt sterk benadrukt dat de 

lidstaten een juridische en praktische plicht hebben om de goede werking van 

het Unierecht in de eigen lidstaat te regelen en te garanderen en voelt hopelijk 

ook het Hof van Justitie minder de noodzaak om zich bij zijn rechterlijke arbeid 

boven de lidstaatgrondwetten te stellen. Als de uniforme en effectieve 

toepassing van het Unierecht immers gegarandeerd is, ontvalt voor het overgrote 

deel het noodzakelijkheidsargument aan de leer van de autonome rechtsorde en 

kan die wellicht ter ruste gelegd worden. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

62  Evenzeer als het Unierecht de constitutionele autonomie van de lidstaten uiteindelijk niet 

dwingend kan beperken zijn de lidstaten ook de ‘exclusieve bevoegdheden’ van de Unie 

niet werkelijk kwijt omdat ze soeverein gebleven zijn. Ze blijven daarmee principieel 

bevoegd die op rechtmatige en verbindende wijze uit te oefenen. Wel zou het evident een 

schending van het Europese recht zijn dat te doen. Juist daarom ook is het door iedere 

lidstaat grondwettelijk vastleggen van de voorrangsstatus van het Unierecht sterk aan te 

bevelen. 
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2.3 De Europese Unie als Bund 

Uitgaande van volkssoevereiniteit is de Europese Unie zoals gezegd een 

intensieve statenbond, terwijl de autonomieclaim ongeloofwaardig moet worden 

geoordeeld. Daarmee is de autonomieclaim evenwel bewust behandeld als 

volkssoevereiniteitsclaim. Omdat dit onderzoek niet over autonomie als 

legitimatietheorie gaat, is het evenwel denkbaar dat die legitimatietheorie wel 

geloofwaardig is als die als nieuw type legitimatieclaim wordt beschouwd. De 

juistheid van de claim van de autonome rechtsorde zou als gevolg hebben dat de 

soevereiniteit van de lidstaten teniet zou zijn gegaan (ze kunnen niet een beetje 

soeverein zijn).  

 Zou de leer van de autonome rechtsorde uiteindelijk de nieuwe 

legitimatietheorie blijken te zijn, dan zou die de bestaande structuren in stand 

gehouden hebben en deze in die zin ‘overgenomen’ hebben, dat ze voortaan hun 

bevoegdheid ontlenen aan de autonome Europese rechtsbron. Dat zou juridisch 

gezien letterlijk een revolutie of paradigmawisseling zijn, aangezien een nieuw 

gezag het dan zou hebben overgenomen van de oude gezagsbronnen zonder hen 

om instemming te vragen. Omdat het precies het kenmerk van een revolutie is 

dat het oude gezag niet hoeft in te stemmen en, sterker nog, zijn instemming 

überhaupt irrelevant zou zijn, is dit op zichzelf genomen juridisch niet 

noodzakelijkerwijs een probleem. Wel laat dit echter zien waarmee een 

dergelijke claim rekening moet houden. Waar de soevereiniteit van de volkeren 

voortaan immers ontkend wordt, moet het nieuwe gezag alle noodzakelijke 

functies van het oude overnemen en tegelijkertijd kunnen uitleggen dat het zich 

gelegitimeerd heeft gevestigd.
63

  

 Hoe dan ook kan de autonomieclaim dus niet zonder meer als zodanig als 

ongeloofwaardig van de hand worden gewezen en moet rekening worden 

gehouden met de situatie waarin twee tegengestelde legitimatieclaims, op basis 

van twee verschillende legitimatietheorieën, tegenover elkaar staan zonder dat 

duidelijk is welk van beide de ‘juiste’ is. Dit is feitelijk de juridische situatie 

waarin de Europese Unie zich al tijden bevindt. De autonomieclaim stelt het te 

hebben overgenomen van de soevereiniteit van de lidstaten, maar is niet in staat 

geweest daarvoor sluitend bewijs te leveren, laat staan alle relevante 

constitutionele actoren daarvan te overtuigen. Vooral in de rechtspraak van het 

Europese Hof van Justitie en die van verschillende nationale constitutionele 

hoven worden daarom tegengestelde rechtsgevolgen verbonden aan deze 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

63  Denk hierbij heel concreet aan het moeten geven van een antwoord op de vraag hoe het 

juridisch en/of rechtsfilosofisch mogelijk dat het de facto de regeringen en parlementen 

van de lidstaten, dan wel de rechters van de Europese Hof zijn geweest, die de iure de 

autonome Europese rechtsorde, die in de plaats zou treden van de soevereine volkeren, 

tot stand zouden hebben gebracht. Grofweg hetzelfde geldt overigens uiteraard voor de 

gezagsbronnen van de lidstaten die niet uitgaan van volkssoevereiniteit. 
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tegengestelde legitimatieclaims. Beweerdelijk is daarmee onduidelijk geworden 

wie er ‘werkelijk soeverein’ is over de rechtsorde van de Europese Unie. 

 Een eerste antwoord op deze stand van zaken kan zijn dat het Europese Hof 

van Justitie gewoon ongelijk heeft omdat niet in te zien valt hoe het de status 

van het Europese recht door middel van interpretatie zou kunnen hebben 

veranderd. Dit antwoord zou echter te kort door de bocht zijn als niet eerst 

onderzocht zou zijn in hoeverre er ruimte gegeven kan worden aan zijn claim. Er 

zijn immers lidstaten waarin die in de rechtspraak wordt aanvaard, hetgeen 

meebrengt dat het onrealistisch is de claim zonder meer als onwaar terzijde te 

schuiven.
64

 Kennelijk staan er niet alleen de iure twee claims tegenover elkaar, 

maar is dat ook de facto het geval en heeft de leer van de autonome rechtsorde 

een zekere mate van erkenning gekregen. Een uitgebreider antwoord op de stand 

van zaken is dus nodig. Als er een concept is dat in staat is beide 

legitimatieclaims op consistente en overtuigende manier te omvatten, verdient 

het de voorkeur dat concept te gebruiken aangezien het een groter deel van de 

juridische werkelijkheid zou kunnen verklaren.
65

 

 De sterk op Schmitts Bund geïnspireerde theorie van het constitutioneel 

pluralisme beweert een dergelijk antwoord te hebben gevonden. Hoewel de 

theorie in verschillende varianten voorkomt, is de essentie ervan dat de 

rechtsorde van de Europese Unie zich kenmerkt door twee verschillende, 

onderling onverenigbare legitimatieclaims, die elkaar niet alleen de facto en de 

iure overlappen, maar dat ook conceptueel-theoretisch kunnen.
66

 De 

voorwaarden waaronder dit beweerdelijk theoretisch denkbaar is verschillen van 

auteur tot auteur. Consensus lijkt er wel over te bestaan dat er sprake is van 

heterarchie tussen de verschillende beweerdelijk hoogste rechtsbronnen dan wel 

constitutionele actoren, en dat geen van die actoren een existentieel conflict 

moet aangegaan.
67

 De descriptieve waarde van deze theorie schuilt er met name 

in dat die een juridische werkelijkheid kan beschrijven die andere theorieën niet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

64  Zie voor de Nederlandse benadering bijvoorbeeld Van der Pot/Elzinga, Lange & 

Hoogers, Van der Pot, p. 719-722. Vgl. Eijsbouts, Jans & Vogelaar, Algemeen Deel, p. 

376. 
65  Barents meent bijvoorbeeld dat de hiërarchische visies van zowel de democratiedoctrine 

als de leer van de autonome rechtsorde ‘onrealistisch’ zijn. Barents, ‘The Precedence of 

EU Law’, p. 435. 
66  Voor de overeenkomsten van, en verschillen tussen vier visies op constitutioneel 

pluralisme, zie Avbelj & Komárek, Four Visions. Voor het wederzijds overlappen van de 

verschillende claims, zie Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, o.a. p. 20. 

Zie verder Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 438-439. 
67  Vgl. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 4. Voor de relatie tussen 

heterarchie en pluralisme, zie Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 427-429 en p. 

438-445. 
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kunnen bevatten.
68

 Of de theorie ook normatieve waarde heeft is een 

strijdpunt.
69

 

 Het kernpunt van het constitutioneel pluralisme is, net als dat van de Bund, 

dat principieel onbekend is en blijft wie er soeverein is over de rechtsorde.
70

 

Waar het multilevel constitutionalisme uitgaat van functioneel verdeelde 

soevereiniteit, gaat constitutioneel pluralisme hooguit uit van de functionele 

verdeling van de uitoefening ervan. Voor zover het dat niet doet zou het dat 

althans moeten doen omdat het principiële punt is dat elk van beide 

legitimatiebronnen in beginsel geheel zelfstandig in staat is al het recht te 

legitimeren dat tot de rechtsorde van de EU behoort.
71

 De theorie omvat immers 

twee claims op het hoogste gezag over dezelfde rechtsorde. Waar Madisons 

theorie terzijde werd geschoven omdat zijn gedeelde soevereiniteit het probleem 

slechts verplaatst, gaat het constitutioneel pluralisme die kritiek uit de weg door 

juist te erkennen dat de vraag naar het ultieme gezag over de 

bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten het grootste probleem is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

68  Eén van de argumenten van Walker voor het constitutioneel pluralisme is dat de leer van 

de autonome rechtsorde noch de democratiedoctrine de gehele juridische werkelijkheid 

kan verklaren. Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 322. 
69  Walker meent bijvoorbeeld van wel. Hij meent dat het goed is dat er sprake is van 

wederzijdse erkenning van verschillende constitutionele actoren en dat de harde grenzen 

van de eigen constitutionele autonomie op deze wijze doorbroken worden. Bovendien 

zouden andere theorieën de genuanceerde rechtsorde van de EU niet adequaat kunnen 

beschrijven. Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, resp. p. 4 en p. 18. Cruz 

lijkt te menen van niet. Zie hierover nader Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 17-21. 

Vgl. Davies, ‘Constitutional Disagreement in Europe’, p. 4. 
70  Walker spreekt in dit verband van het ontbreken van een archimedisch punt, vanuit welk 

het gelijk of zelfs maar de overtuigingskracht van de verschillende claims beoordeeld kan 

worden. Het ontbreken van een neutraal derde perspectief wordt ook wel aangeduid met 

tertium non datur. Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 338. 
71  Walker spreekt enerzijds van functioneel gescheiden soevereiniteit, maar erkent 

anderzijds ook dat dat niet helemaal vrijwillig gegaan is. In zijn ogen heeft het Europese 

Hof van Justitie de soevereiniteit van de lidstaten eenzijdig beperkt door effectief te zijn 

met zijn autonomieclaim. Hij stelt zelfs dat het effect van de vraag naar het ultieme gezag 

om te beslissen over de rechtsorde voorkomt dat soevereiniteit vrijwillig gedeeld kan 

worden. Feitelijk moge dat juist zijn, maar juridisch claimt bijvoorbeeld het 

Bundesverfassungsgericht nog steeds dat al het in Duitsland geldende recht door het 

parlement (namens het volk) wordt gelegitimeerd. Barents stelt dan ook terecht dat beide 

rechtsordes in beginsel autonoom en zelf-referentieel zijn, zodat elke beweerdelijk 

hoogste rechtsbron in beginsel geheel naar eigen inzicht de inhoudelijke grenzen aan zijn 

claim op gelegitimeerd overheidsgezag vaststelt. Walker ‘The Idea of Constitutional 

Pluralism’, p. 346 en p. 339, Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 24 en 

Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 438-439. Voor zover Walker meent dat de 

verschillende gezagsbronnen functioneel beperkt zijn en zij niet langer als op zichzelf 

staande eenheden beschouwd kunnen worden, lijkt hij sterk aan te sluiten bij Madison. 

Zie Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 355. Vgl. Walker, ‘Late 

Sovereignty in the European Union’, p. 22-23. 
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Dat verschillende rechtsordes elkaar beweerdelijk overlappen is immers slechts 

dan een probleem als dat leidt tot wederzijds onverenigbare ‘hoogste’ 

gezaghebbende uitspraken over de toepasselijkheid van verschillende 

rechtsregels. De vraag is dus in hoeverre het constitutioneel pluralisme een 

antwoord kan geven op het inherente risico dat de overlap van verschillende 

rechtsordes tot existentiële conflicten leidt. 

 Er worden door verschillende auteurs verschillende antwoorden gegeven op 

de vraag naar de verhoudingen tussen de verschillende rechtsordes of tussen de 

verschillende hoogste constitutionele actoren. Een minimumvariant is daarbij 

dat de huidige situatie voortduurt zolang er geen existentieel conflict wordt 

aangegaan, terwijl garanties dat zo’n conflict niet zal ontstaan niet gegeven 

kunnen worden.
72

 Een maximumvariant is dat alle constitutionele actoren 

uiteindelijk verplicht zijn dezelfde of vergelijkbare ‘constitutionele metataal’ te 

spreken.
73

 Een verschil tussen de diverse opvattingen lijkt bovendien te zijn dat 

sommigen de plicht tot vreedzame co-existentie buiten of boven de 

verschillende rechtsordes lijken te plaatsen, terwijl anderen die net als Nawiasky 

zoeken in wederzijds verwijzende interne verplichtingen. 

 De zeer sterke verplichting tot overkoepelende eenheid is terug te vinden bij 

Maduro. Hij ziet in de constitutioneel-pluralistische rechtsorde van de Europese 

Unie uiteindelijk een systeem van ‘contrapuntual law’. Kenmerkend daarvoor is 

volgens hem dat de verschillende constitutionele actoren een ‘intern perspectief’ 

hebben en dus gericht zijn op de eigen legitimatieclaim, terwijl ze juist ook een 

‘extern perspectief’ zouden moeten hebben.
74

 Concreet heeft dat volgens hem 

zes implicaties. 

 De eerste twee daarvan hebben betrekking op de legitimiteit van het stelsel 

als geheel. Volgens Maduro komt legitimiteit voort uit deelname door 

verschillende democratische en constitutionele actoren aan het gehele proces 

van rechtsvorming.
75

 Dit brengt mee dat ook rechterlijke actoren 

gedemocratiseerd zouden moeten worden omdat een ieder deel zou moeten 

kunnen nemen aan de rechtsvorming binnen de EU.  

 De derde en vierde implicatie zien op de coherentie en integratie van de 

rechtsorde van de EU als geheel. In Maduro’s optiek hebben alle constitutionele 

actoren de plicht het ‘eigen recht’ zodanig te interpreteren dat het past binnen 

het grotere geheel van de pluralistische rechtsorde. Daartoe moeten zij volgens 

hem motiveren in termen die ‘universaliable’ zijn, moeten de verschillende 

theorieën zich aan elkaar aanpassen en moeten uitspraken gericht zijn op het 

bereiken van nadere consensus.
76

 Deze notie verdedigt hij vooral door erop te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72  Zie bijvoorbeeld Barents, ‘The Precedence of EU Law’, m.n. p. 51-53. 
73  Zie bijvoorbeeld Maduro, ‘Contrapunctual Law’. 
74  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 12. Voor de term ‘contrapunctual law’, zie Maduro, 

‘Contrapunctual Law’. 
75  Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 517-518. 
76  Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 519-525 en p. 529-530. 
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wijzen dat het constitutioneel pluralisme anders niet werkt. Waar deze 

rechtsplicht vandaan komt en hoe die zich precies verhoudt tot de autonomie 

van de verschillende op zichzelf staande theorieën blijft echter onduidelijk. 

 De vijfde en zesde implicatie leggen, tot slot, de nadruk op de verdeling van 

bevoegdheden tussen de EU en haar lidstaten. Enerzijds zegt Maduro dat 

Europese organen zich er rekenschap van moeten geven dat uitbreiding of 

inperking van Europese bevoegdheden de Unie evenzeer raakt als de lidstaten, 

terwijl hij anderzijds meent dat de lidstaten niet ‘strategisch’ moeten 

europeaniseren.
77

 Met dat laatste bedoelt hij dat de lidstaten de zaken die 

nationaal politiek gevoelig liggen niet (teveel of strategisch) via het Europese 

recht moeten regelen, omdat deze weg van de minste weerstand de legitimiteit 

van het Unierecht onder druk zet. Dit is in Maduro’s ogen zelfs veel belangrijker 

voor de legitimiteit dan de vraag naar de soevereiniteit van de lidstaten.
78

 Als de 

verschillende actoren zich houden aan deze principes is het volgens Maduro niet 

nodig dat er overeenstemming bestaat over gedeelde of overkoepelende 

waarden.
79

 

 Het lijkt in ieder geval juist te zijn dat als de constitutionele actoren zich 

houden aan Maduro’s principes, het constitutioneel pluralisme praktisch goed 

kan functioneren. De vraag is echter of er bij hem nog wel echt sprake is van 

pluralisme. Hecht hij uiteindelijk niet evenzeer aan overkoepelende eenheid als 

het multilevel constitutionalisme?
80

 

 Als het waar is dat elk van beide legitimatietheorieën op zichzelf beschouwd 

coherent en in beginsel overtuigend is en zij onverenigbaar tot elkaar zijn, dan is 

het vreemd te menen dat zij verplicht zijn expliciet rekening te houden met 

elkaar. Dat zou alleen anders zijn als de soevereiniteitsclaims ieder voor zich 

een plicht zouden bevatten rekening te houden met wezensvreemde elementen. 

Davies meent bijvoorbeeld dat de keuze van nationale organen om deel te 

nemen in de EU alleen al genoeg reden zou moeten zijn voor rechters om de 

kans op conflicten met het Unierecht te minimaliseren.
81

 Maar dat is bepaald 

niet hetzelfde als een verplichting tot motiveren in universele constitutionele 

metataal of een verplichting tot integratie van rechtsordes of rechtsaanspraken. 

Maduro’s voorstel lijkt dan ook neer te komen op een drieledig federaal model, 

waarbij het derde lid bestaat uit constitutionele metataal, de verplichting tot 

wederzijdse communicatie, wederzijds respect voor elkaars (wezenlijk externe!) 

belangen, de verplichting tot integratie en uiteindelijk dus, kort samengevat, de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

77  Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 519-520. 
78  Daarmee heeft hij wel een punt. Het zou politicologisch of sociologisch zomaar waar 

kunnen zijn dat burgers meer problemen hebben met het opdragen van enkele nationaal 

gevoelig liggende bevoegdheden aan de Europese Unie dan met de mate waarin de EU 

zeggenschap heeft over de lidstaten. 
79  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 11. 
80  Vgl. Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 13. 
81  Davies, ‘Constitutional Disagreement in Europe’, p. 12. 
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overkoepelde verplichting tot gelegitimeerde juridische integratie van 

verschillende rechtsordes en legitimatieclaims.
82

 

 Het wezenlijke punt van constitutioneel pluralisme zou echter moeten zijn 

dat een normatieve overkoepelende eenheid niet bestaat. Walker wijst er dan 

ook op dat constitutioneel pluralisme niet moet leiden tot een vaste, 

overkoepelende metaconstitutie.
83

 Hierbij kan worden aangetekend dat een 

dergelijke metaconstitutie theoretisch zeer wel denkbaar is, maar dat die vooral 

zou leiden tot een drieledige federatie. Het bezwaar dat daartegen in het vorige 

hoofdstuk evenwel is aangetekend, is dat daarin de soevereiniteit over de 

rechtsorde en de soevereiniteit in de rechtsorde onherroepelijk in verschillende 

handen vallen, hetgeen moeilijk verenigbaar is met volkssoevereiniteit. 

 In afwezigheid van overkoepelende eenheid of andere externe normen die 

beide legitimatieclaims juridisch dwingen zich fatsoenlijk tot elkaar te 

verhouden, moet het dus van wezenlijk interne rechtsnormen komen. Elke 

legitimatieclaim beweert immers ten minste zijn ‘eigen deel’ van het recht 

coherent en volledig te legitimeren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van 

externe normen. In het vorige hoofdstuk is ten aanzien van de Bund 

geconcludeerd dat wederzijdse erkenning van het recht van de ‘andere’ 

rechtsbron en inhoudelijk overeenstemmende normen over wat er moet 

gebeuren als de twee verschillende rechtsordes botsen dienstig zijn. Als er in 

wezen overeenstemming bereikt kan worden over de concrete toepasselijkheid 

van de verschillende normen, kunnen beide legitimatieclaims immers ten volle 

overeind gehouden worden. 

 Van deze situatie lijkt in overwegende mate sprake te zijn in de Europese 

Unie. Hoewel er bijvoorbeeld onenigheid bestaat over het absolute of relatieve 

karakter van de voorrang van het Europese recht, lijken de verschillende 

constitutionele actoren zich wel rekenschap te geven van elkaars oordelen.
84

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

82  Davies merkt hierbij op dat het motiveren in algemene termen uiteindelijk hetzelfde is als 

het uitleggen in Europese termen. Dat lijkt een zwaardere last op de rechters van de 

lidstaten te leggen dan op het HvJEU. Davies, ‘Constitutional Disagreement in Europe’, 

p. 13. 
83  Walker ‘The Idea of Constitutional Pluralism’, p. 357. Er is in zijn ogen wel sprake van 

een ‘metataal’ van constitutionalisme. Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 3. 
84  Von Bogdandy en Schill menen bijvoorbeeld dat de voorrangsregel relatief zou moeten 

zijn, omdat het belang van de uniformiteit van het Unierecht afgewogen zou moeten 

worden tegen het belang van de constitutionele identiteit van de lidstaten. Bij deze 

benadering lijkt geen ruimte te bestaan voor enerzijds absolute voorrang van, of 

anderzijds absolute grenzen aan het Unierecht. Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’. AG Maduro meent blijkens zijn conclusie bij Michaniki (overweging 

31-33) dat ‘de eerbiediging van de grondwettelijke identiteit van de lidstaten voor de 

Europese Unie een verplichting [is], die voor haar vanaf het begin geldt. Zij behoort 

namelijk tot de kern van het Europese plan uit het begin van de jaren vijftig van de vorige 

eeuw, dat bestaat in de geleidelijke integratie met behoud van het politieke bestaan van 

de staten.’ Dat gezegd hebbend, meent hij overigens wel dat een lidstatelijk beroep op de 

eigen identiteit binnen de kaders van het Unierecht moet blijven omdat anders ‘de 
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Walker meent dan ook dat de prejudiciële-vragenprocedure bij uitstek geschikt 

is als ‘bridging rule’, die de hoogste rechters in staat stelt met elkaar in 

communicatie te blijven.
85

 In zijn optiek is juridische overlap van in beginsel 

gescheiden functionele gemeenschappen zelfs zozeer onderdeel van het systeem 

als geheel dat onderlinge communicatie van levensbelang is.
86

 Het zou die 

communicatie moeten zijn, die uiteindelijk leidt tot overeenstemming over het in 

concreto toepasselijke recht. 

 In beginsel lijkt het constitutioneel pluralisme dus goed uit de voeten te 

kunnen met twee tegenstrijdige claims op soevereiniteit over de rechtsorde, als 

dat op de juiste manier wordt geïnterpreteerd. Anders dan Cruz betoogt, lijkt 

voor rechtseenheid en coherentie uiteindelijk niet per se één ultiem gezag over 

de rechtsorde nodig te zijn.
87

 Van belang is daarbij wel dat het recht, ondanks de 

verschillende legitimatieclaims die eronder liggen, enigszins voorspelbaar is en 

blijft. Hij heeft er namelijk wel gelijk in dat heterarchie aardig klinkt, maar een 

basale vooronderstelling van een rechtsorde is dat onder meer burgers van 

tevoren met enige zekerheid kunnen weten hoe het recht luidt.
88

 In de woorden 

van de Davies mag constitutioneel pluralisme dus niet een situatie van 

constitutionele willekeur opleveren.
89

  

 In de situatie waarin er in essentie sprake is van een natuurtoestand tussen 

rechtsordes die over en weer geen gezag over elkaar hebben, is een 

overeenkomstige conflictregel misschien nog wel belangrijker dan wederzijdse 

erkenning van, of verwijzing naar elkaars recht.
90

 Constitutioneel pluralisme 

beschrijft net als de Bund-theorie immers een juridische situatie die inherent 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

nationale grondwetten een instrument kunnen worden voor de lidstaten om zich op 

bepaalde gebieden aan het gemeenschapsrecht te onttrekken.’ Behoudens extreme 

uitzonderingsgevallen lijkt hij te menen dat de voorrang in beginsel absoluut is. Maduro, 

‘Contrapunctual Law’, p. 533-534. 
85  Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 28-29. Besselink (die uitgaat van 

het concept ‘samengestelde rechtsorde) en Von Bogdandy en Schill (die een 

pluralistische benadering kiezen) menen daarbij dat een dergelijke dialoog met name 

noodzakelijk is om uiteindelijk te beoordelen welke eisen de constitutionele identiteit van 

de lidstaten enerzijds stellen en welke eisen het Unierecht anderzijds stelt. Besselink, 

‘National and constitutional identity’, p. 44-49 en Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming 

Absolute Primacy’. 
86  Walker, ‘Late Sovereignty in the European Union’, p. 22-26. Vgl. De Búrca, 

‘Sovereignty and the Supremacy Doctrine’, p. 458. De Búrca merkt op dat er bijna geen 

beleidsterrein meer bestaat waarover de lidstaten volledig zelfstandige zeggenschap 

hebben, terwijl het nauwelijks mogelijk lijkt aan te geven waar de functionele grenzen 

van de bevoegdheden van de EU zouden moeten liggen. 
87  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 13. 
88  Cruz, ‘Legacy of the Maastricht-Urteil’, p. 414. 
89  Davies spreekt van ‘constitutional arbitrariness’. Davies, ‘Constitutional Disagreement in 

Europe’, p. 11. 
90  Over de natuurtoestand tussen rechtsordes, zie Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 

444. 
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instabiel is, waarin de effectiviteit en erkenning van beide legitimatieclaims niet 

zonder meer een gegeven van blijvende aard lijkt te kunnen zijn.
91

 Vooralsnog 

lijken onder meer de prejudiciële-vragenprocedure, de opvatting van het BVerfG 

dat het HvJEU primair gaat over de interpretatie van het Unierecht, de Duitse 

verplichting tot Europarechtsfreundlichkeit, de Europese verplichting tot loyale 

samenwerking, de Europese plicht tot waarborging van de identiteit van de 

lidstaten en de materiële (geclausuleerde) erkenning van de voorrangsregel 

daartoe voldoende waarborgen te bieden. Daarmee kan het constitutioneel 

pluralisme uitstekend dienen als theorie waarin twee zeer verschillende claims 

op de ultieme zeggenschap over de rechtsorde zich verenigen. Daarbij moet wel 

worden aangetekend dat niet duidelijk is hoe lang de situatie voortduurt en er 

geen voldoende dwingende rechtsnormen bestaan om dat voortduren überhaupt 

te kunnen garanderen. 

 

3. Het Europees Parlement en de soevereiniteit in de rechtsorde van de 

EU 

3.1 Constitutioneel pluralisme is te onbepaald voor soevereiniteit in de 
rechtsorde 

In hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat de Bund-theorie teveel ambiguïteit in zich 

draagt om geschikt te zijn als adequate verklaring van de soevereiniteit van het 

volk in de rechtsorde. Daarbij zijn twee modellen overwogen. Ten aanzien van 

het model dat uitgaat van één volksvertegenwoordigend orgaan is vastgesteld 

dat het (nagenoeg) onmogelijk is een kiesstelsel te ontwerpen dat tegelijkertijd 

de suggestie wekt dat de volkeren afzonderlijk en het volk als geheel soeverein 

in de rechtsorde zijn. Aangezien volkssoevereiniteit gelijke kiezersinvloed eist 

en de lidstaten vrijwel nooit een gelijke bevolkingsomvang hebben, moet er 

bijna altijd gekozen worden tussen kiezersgelijkheid of volkerengelijkheid. 

Datzelfde bezwaar gaat op voor het constitutioneel pluralisme. In hoofdstuk 2 

kwam al naar voren dat de positie van het Europees Parlement zeer moeilijk te 

duiden is vanuit het positieve recht om precies die reden. Waar Walker meent 

dat het mogelijk is een hybride vorm van ‘We, the People’ te hanteren leidt dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

91  Volgens Barents moet effectiviteit of ervaring uitwijzen in hoeverre beide claims zich 

kunnen handhaven. Barents, ‘The Precedence of EU Law’, p. 442. Von Bogdandy en 

Schill menen dan ook dat niet alleen het Hof van Justitie, maar ook de nationale 

constitutionele rechter uiteindelijk, ieder vanuit hun eigen perspectief bevoegd blijven 

uiteindelijk (en dus mogelijk tegenstrijdig) de grenzen van het Unierecht te bepalen. Juist 

daarom menen zij dat rechters zich zeer bewust moeten zijn van hun Europabrede 

consequenties van hun rechtspraak. Von Bogdandy & Schill, ‘Overcoming Absolute 

Primacy’, p. 1450-1451.  
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alleen maar tot verwarring, omdat een dergelijk stelsel zowel afbreuk doet aan 

de gelijkheid tussen de volkeren als aan die tussen burgers.
92

 

 Daar komt bij dat soevereiniteit van de volkeren impliceert dat zij ieder zelf 

gaan over hun kiesstelsel, terwijl soevereiniteit van het overkoepelende volk 

juist uniformiteit van kiesstelsel zou meebrengen. Het is uiteraard denkbaar dat 

de verschillende soevereinen afspreken hetzelfde kiesstelsel te hanteren terwijl 

daarbij onzeker of er wel echter sprake is van ‘overeenkomen’ en niet van 

‘centraal opleggen’. Een dergelijke overeenkomst is voor het EP tot op heden 

echter nog niet tot stand gekomen. Kennelijk ligt het kiesstelsel de verschillende 

volkeren of lidstaten zeer na aan het hart. In afwezigheid van een uniform 

kiesstelsel is het hoe dan ook erg ongeloofwaardig te menen dat het namens een 

centraal soeverein volk zou zijn uitgevaardigd. Voor zover de leer van de 

autonome rechtsorde dus uitgaat van een overkoepelend Europees volk, lijkt het 

een kiesstelselwijziging richting Europese uniformiteit voor het EP te moeten 

impliceren. Zoals gezegd brengt een dergelijke wijziging evenwel 

onherroepelijk mee dat helder wordt namens welke claim het EP het Europese 

recht legitimeert. Het is dus principieel onmogelijk een kiesstelsel te ontwerpen 

dat even goed past bij decentrale soevereiniteitsclaims als bij een centrale 

democratische legitimatieclaim, terwijl het constitutioneel pluralisme dat wel 

lijkt te eisen. Dat ook een constitutioneel-pluralistische rechtsorde democratisch 

gelegitimeerd moet worden lijkt als zodanig althans vrijwel onomstreden te 

zijn.
93

  

 De vraag is daarmee of een dergelijke rechtsorde ook democratisch kan 

worden vormgegeven als er niet een uniform kiesstelsel voor het EP kan worden 

overeengekomen. Hoewel pluralisten zich vaak niet zozeer bezighouden met de 

concrete vertegenwoordigingsimplicaties van hun theorie, zijn er verschillende 

auteurs die een voorkeur te hebben voor een Europees tweekamerstelsel. 

Schütze meent bijvoorbeeld dat het volk en de volkeren twee onafhankelijke 

bronnen van democratische legitimatie zijn, zodat Europees federalisme 

rekening moet houden met duale legitimatie.
94

 Walker heeft het over pluralisme 

van politieke gemeenschappen waartussen overlap zou bestaan.
95

 Evenals 

Pernice lijken ze daarmee te menen dat iedere burger hypothetisch verschillende 

maatschappelijke verdragen gesloten heeft en zijn wil tot samenleven dus 

gesplitst heeft tussen twee principieel gescheiden volksgemeenschappen. 

 Afgezien van alle theoretische complicaties die samenhangen met meerdere 

functioneel gescheiden maatschappelijke verdragen, is in hoofdstuk 6 voor het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

92  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 33. 
93  Zie bv. Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 33, Walker ‘The Idea of Constitutional 

Pluralism’, p. 352 en Maduro, ‘Contrapunctual Law’, p. 517-518. 
94  Schütze, ‘On “Federal” Ground’, p. 1100. 
95  Avbelj & Komárek, Four Visions, p. 8. 
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Bund-model uitgewerkt waarom het ook met een tweekamerstelsel niet werkt.
96

 

In essentie zijn er drie bezwaren geconstateerd, die in meer of mindere mate 

afbreuk doen aan de gedachte dat het volk soeverein in de rechtsorde is. 

Uitgangspunt is daarbij dat een Bund slechts dan het midden kan houden tussen 

twee legitimatieclaims als beide ‘waar’ zouden kunnen zijn. Voor het 

constitutioneel pluralisme brengt dat mee dat niet alleen de volkeren volledig 

soeverein in de rechtsorde moeten lijken te zijn, maar er ook een autonome 

legitimatiebron in de rechtsorde moet lijken te zijn die het Europese recht 

centraal zou kunnen legitimeren. Beide moeten dus tegelijkertijd ten volle 

‘waar’ lijken te zijn, omdat anders één van beide claims ongeloofwaardig wordt 

en de andere claim zich definitief kan vestigen.
97

  

 De drie bezwaren die ten aanzien van de Bund zijn geconstateerd, zijn dat er 

vanuit de soevereiniteit van de volkeren geredeneerd geen enkele reden bestaat 

een werkelijk overkoepelend parlementair orgaan te accepteren, een 

tweekamerstelsel onduidelijkheid schept over de vraag op welk van beide 

kamers de executieve politiek zou moeten steunen (denk hierbij aan de 

doorzettingsmacht van het volk) en de delen, tot slot, een aantal met hun 

soevereiniteit samenhangende bevoegdheden niet werkelijk kunnen gebruiken 

zonder daarmee een existentieel conflict op te roepen. 

 Het eerste bezwaar geldt evenzeer voor het constitutioneel pluralisme als 

voor het Bund-model. Voor zover de volkeren van de lidstaten werkelijk 

soeverein zijn ligt het niet voor de hand een volksvertegenwoordigende kamer te 

laten bestaan naast de ‘confederale’ kamer. Een tweekamerstelsel zou 

logischerwijs één kamer kennen die de delen als zodanig vertegenwoordigt, 

terwijl de andere kamer door de Europese burgers op basis van gelijke invloed 

zou worden samengesteld. Problematisch zou hierbij zijn dat de tweede 

genoemde kamer alleen logisch zou zijn waar er werkelijk een overkoepelende 

eenheid bestaat, of die althans geloofwaardig door een dergelijke kamer tot 

stand gebracht kan worden, zodat zijn enkele bestaan afbreuk zou doen aan de 

geloofwaardigheid van de soevereiniteitsclaim van de verschillende volkeren. 

 Dit probleem wordt groter als het tweede bezwaar erbij wordt betrokken. De 

soevereiniteit van het volk in de rechtsorde vergt dat verkiezingen werkelijk 

over de beleidsagenda van de komende periode gaan. De executieve moet dus 

voortkomen uit ofwel eigen verkiezingen, ofwel een parlementair orgaan. In 

beide gevallen zorgt het steeds terugkerende probleem van de burger- of 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

96  Denk bij theoretische complicaties bijvoorbeeld aan de vraag of het überhaupt mogelijk 

is politieke solidariteit aan twee verschillende politieke gemeenschappen te beloven, de 

vraag of de verschillende gemeenschappen hun samenleving eigenlijk wel vrijelijk 

juridisch kunnen vormgeven en aan de vraag wat precies de verhouding tussen de 

gemeenschappen is als die juridisch in beginsel gescheiden zijn maar ze wel (deels) 

dezelfde burgers omvatten. 
97  Voor de goede orde zij hierbij aangetekend dat die situatie niet inherent goed of slecht is. 

Hier is slechts bedoeld dat het constitutioneel pluralisme hooguit onder voorwaarden 

blijvend een bruikbare legitimatietheorie kan zijn. 
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volkerengelijkheid ervoor dat de executieve niet schijnbaar zowel kan 

voortkomen uit het gehele volk, als schijnbaar uit de verschillende volkeren. Een 

tweekamerstelsel zou dat zeer duidelijk maken omdat de executieve politiek 

alleen op de ‘werkelijke’ soeverein zou moeten steunen. Vanuit geen van beide 

legitimatieclaims is het immers logisch de zelfregering door het volk te 

temperen met inspraak van een wezensvreemde en ‘onjuiste would-be 

soeverein’. Concreet zouden beide legitimatieclaims dus moeten eisen dat 

slechts de ‘eigen’ parlementaire kamer de basis vormt voor benoeming van de 

executieve en slechts de ‘eigen’ parlementaire kamer de executieve tot ontslag 

kan dwingen, terwijl de andere kamer beperkt zou moeten worden tot invloed bij 

wetgeving. 

 Ook het derde bezwaar gaat grotendeels op voor het constitutioneel 

pluralisme. De soevereiniteit van de verschillende volkeren zou meebrengen dat 

zij bevoegd blijven tot interpositie, nullificatie en uittreding, terwijl de claim van 

de autonome rechtsorde die bevoegdheden principieel ontkent. Gebruikmaken 

van die bevoegdheden is dus problematisch, omdat ze principieel de claim van 

de autonome rechtsorde ontkennen. Het lijkt dan ook geen toeval te zijn dat er 

tot op heden door de verschillende constitutionele hoven vooral (en slechts) 

gedreigd is.
98

 

 Het is uiteraard denkbaar dat een lidstaat of een van zijn organen een van de 

drie bevoegdheden gebruikt en daarin persisteert. Daarmee zou de Europese 

Unie uiteraard niet zonder meer uiteenvallen, hoewel deze situatie in principe 

een existentieel conflict oproept. Ook wanneer de Europese organen ervoor 

zouden kiezen een dergelijk conflict te negeren omdat ze er geen existentieel 

conflict van zouden willen maken zou er evenwel een probleem zijn. In een 

dergelijk geval zou de vraag welk recht er in concreto toegepast zou moeten 

worden namelijk op onaanvaardbare wijze doorgeschoven worden naar de 

burgers.
99

 Een rechtsorde pretendeert een systeem te zijn dat zijn onderdanen 

voorschrijft hoe ze zich moeten gedragen. Die vooronderstelling kan niet 

worden opgeofferd aan de wens het constitutioneel pluralisme overeind te 

houden, omdat daarmee het kind met het badwater zou worden weggegooid. 

Hoewel niet altijd op voorhand duidelijk is hoe het recht precies luidt, heeft het 

immers steeds wel de pretentie uiteindelijk één antwoord te geven op elke 

concrete rechtsvraag. Van burgers en overheidsorganen kan niet worden geëist 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

98  Een uitzondering op deze praktijk is het oordeel Slovak Pensions XVII van het 

Tsjechische constitutionele hof van 31 januari 2012. Daarin oordeelde het dat een 

specifiek antwoord van het Europese Hof van Justitie op een door een andere Tsjechische 

rechter gestelde prejudiciële vraag ultra vires en dus in Tsjechië onverbindend is. Dit 

lijkt vooralsnog een (zeer matig gemotiveerd) incident te zijn. Zie nader Pl. ÚS 5/12, 

Slovak Pensions XVII, beschikbaar op www.usoud.cz/en/decisions/. 
99  Het in de vorige voetnoot genoemde Tsjechische oordeel plaatst burgers en 

overheidsorganen bijvoorbeeld in de bijzonder lastige situatie dat er tegelijkertijd twee 

evenzeer verbindende, maar elkaar uitsluitende hoogste rechterlijke uitspraken gelden 

over de hoogte van een specifiek type pensioen. 



418  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

dat ze zelf kiezen tussen twee hoogste rechtsaanspraken als dat betekent dat ze 

zich zonder meer moeten blootstellen aan de juridische consequenties die de 

‘verliezende claim’ aan een dergelijke negatieve keuze verbindt. 

 Het constitutioneel pluralisme is daarmee geen geschikte theorie voor de 

legitimatie van het recht in de rechtsorde. De theorie zou alleen dan nuttig zijn 

als beide tegenover elkaar staande legitimatieclaims tegelijkertijd geloofwaardig 

zouden kunnen worden geaccommodeerd. Hoewel niet duidelijk is welke 

democratische eisen de autonomieclaim in dit verband stelt, is wel duidelijk dat 

die claim niet kan leven met de eisen die de soevereiniteit van de volkeren in dit 

verband stelt. Omdat het niet mogelijk is één systeem te ontwerpen dat beide 

claims tegelijkertijd accommodeert, is het uiteindelijk niet mogelijk het 

onbekend te laten zijn welke legitimatieclaim de ‘juiste’ is, zonder fundamenteel 

afbreuk te doen aan ten minste één van beide.  

 

3.2 Het Europees Parlement als transnationaal vertegenwoordigingsorgaan 

Uit het voorgaande volgt dat de hoofdvraag van dit onderzoek dwingt tot het 

maken van een keuze ten aanzien van de soevereiniteit. Wie accepteert dat 

democratie onlosmakelijk samenhangt met het principe van gelijke invloed van 

burgers en meent dat de Unie democratisch gelegitimeerd moet worden, moet 

ook de vraag beantwoorden wie er precies de demos of demoi van de Unie is of 

zijn. Zelfregering door het volk of de volkeren is immers alleen geloofwaardig 

als uitgelegd kan worden hoe dat er precies uitziet. Het in het midden laten, wat 

het constitutioneel pluralisme zou meebrengen, blijkt niet geloofwaardig te 

kunnen werken omdat dat een zeer ambigue Legitimationskette zou opleveren. 

Dat zou in ieder geval vanuit volkssoevereiniteit geredeneerd onacceptabel zijn 

omdat daarmee het minimumvereiste van het concept, namelijk de drieslag 

‘volk, verkiezing, vertegenwoordiging’, doorbroken zou worden. Wie niet kan 

uitleggen hoe het recht op zijn minst hypothetisch op de gelijke instemming van 

de burgers berust, kan ook niet serieus menen dat het recht door een soeverein 

volk gelegitimeerd wordt. 

 Wanneer de vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement in dit 

licht wordt bekeken kan de conclusie eigenlijk nauwelijks anders zijn dan dat er 

in het EP meerdere soevereine volkeren vertegenwoordigd worden. Aangezien 

er immers geen Europees volk is en de positiefrechtelijke analyse de voorlopige 

conclusie oplevert dat het EP de afgeleide politieke gemeenschap van 

Unievolkeren vertegenwoordigt, is die conclusie de enige logische voortzetting 

van dit betoog. In zoverre moet de in deel I van dit onderzoek getrokken 

voorlopige conclusie dus als juist worden beoordeeld. In zekere zin is het 

Parlement daarmee, als transnationaal vertegenwoordigingsorgaan, de ultieme 

uiting van de onderlinge loyaliteit die de Europese Unie zo hoog in het vaandel 
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heeft staan.
100

 Het stelt de politieke wil vast van de afgeleide (niet-soevereine) 

gemeenschap van Unievolkeren, die vermoedt wordt de willen van de 

verschillende volkeren te zijn en die daarom voorwaardelijk als zodanig geldt.  

 Tegenargumenten tegen deze conclusie kunnen zijn dat het 

Unieburgerschap wel degelijk een gezamenlijke politieke identiteit van alle EU-

onderdanen creëert, dat het Europees Parlement als orgaan bij gewone 

meerderheid besluit, dat het Unierecht zich unitair en rechtstreeks aan hen 

opdringt en dat de lidstaten slechts gezamenlijk de Unieverdragen kunnen 

wijzigen. Deze argumenten overtuigen alle uiteindelijk echter niet. 

 Het Unieburgerschap geeft weliswaar gelijke rechten aan alle Unieburgers, 

maar discrimineert nu net op nationaliteit als het aankomt op het politieke 

handelen van ‘de Unieburgers’. Dat blijkt niet alleen uit het kiesrecht voor het 

Europees Parlement en de degressief-evenredige vertegenwoordiging door dat 

Parlement, maar ook uit het vereiste dat voor een burgerinitiatief ondertekenaars 

uit een significant aantal lidstaten vereist is. Waar het dus de politieke identiteit 

betreft die het burgerschap meebrengt, geldt kennelijk nog steeds dat die niet 

losgezien kan worden van het nationale burgerschap. Bezien vanuit de Unie zijn 

Unieburgers kennelijk Unieburger van een bepaalde lidstaat en laten ze zich 

nooit isoleren van die laatste identiteit.
101

 

 Het argument dat het Europees Parlement bij gewone meerderheid besluit 

kan twee subargumenten hebben. Het eerste subargument is dat er blijkbaar 

(door één orgaan) namens één politieke gemeenschap wordt besloten. Juist 

omdat het EP een volksvertegenwoordigend orgaan is, is dat relevant omdat het 

Parlement, door namens alle vertegenwoordigden te besluiten, hen in zekere zin 

tot een eenheid maakt. Het is waar dat alle door het EP vertegenwoordigden in 

zekere zin tot een politieke gemeenschap behoren. Hun wil wordt immers door 

dat ene orgaan vastgesteld. Daarmee is echter niet gezegd dat zij allen ook een 

fundamentele politieke eenheid zijn zoals een soeverein volk dat is. De in 

hoofdstuk 6 uitgewerkte confederalismetheorie wijst immers uit dat er ook 

sprake kan zijn van een afgeleide gemeenschap, die principieel rust op de loyale 

samenwerking tussen verschillende soevereine volkeren. Niet voor niets is dan 

ook de conclusie getrokken dat in een statenbond een centraal bij meerderheid 

besluitend orgaan slechts voorwaardelijk de verschillende volkswillen kan 

vaststellen. Deze conclusie is weliswaar enigszins gecompliceerd, maar is altijd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100  Voor het verschil tussen nationaliteit, supranationaliteit en transnationaliteit, zie ook K. 

Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, Foreign Affairs 2004, vol. 83, nr. 6, p. 97-

110, p. 104. 
101  Het is in dit verband opvallend en tekenend dat Unieburgers weliswaar hun politieke 

rechten, zoals stemrecht voor het EP in een andere dan hun eigen lidstaat kunnen 

uitoefenen, maar zij in dergelijke gevallen door de ‘vreemde’ lidstaat vooral behandeld 

moeten worden alsof ze een ‘eigen’ burger zijn. Het meest concrete voorbeeld hiervoor is 

dat een Maltees die in Duitsland voor het EP stemt het stemgewicht heeft van een Duitser 

en niet van een Maltees (en al helemaal niet van een ‘Europeaan’, aangezien Europeanen 

of Unieburgers als zodanig geen vaststelbaar stemgewicht hebben). 



420  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

nog bevredigender dan de idee van de soevereine politieke gemeenschap van 

Unievolkeren, omdat in de laatste constructie niet uit te leggen valt waarom de 

ene burger daarin meer te zeggen zou hebben dan de andere. 

 Een tweede subargument is dat de gewone meerderheid erg doet denken aan 

de voor nationale parlementen gebruikelijke eenvoudige meerderheid en niet aan 

in bijvoorbeeld het internationale recht gebruikelijke unanimiteit of versterkte 

meerderheid. Hier geldt echter dat het Europees Parlement weliswaar 

uitzonderlijk is door bij gewone meerderheid te besluiten, maar vooral ook dat 

daaraan geen principiële bezwaren kleven. Zeker, de Europese Unie kenmerkt 

zich door een indringende, en steeds verder uitdiepende samenwerking tussen 

volkeren, maar daarmee is niet gezegd dat er één Europees volk bestaat of moet 

ontstaan. De besluitvormingsprocedure is een teken van een groot vertrouwen in 

de onderlinge samenwerking en loyaliteit (hoewel de volkeren principieel divers 

zijn, kunnen zij relatief makkelijk overstemd worden). Daaruit kan echter niet 

afgeleid worden dat de Unie een fundamentele politieke eenheid kent. Eerder is 

zij een uiting van de sterke vervlechting van de verschillende volkeren en/of van 

hun wens tot intensieve samenwerking. 

 Het argument dat het Unierecht zich unitair en rechtstreeks aan de 

Unieburgers opdringt steunt op de notie van de autonome rechtsorde. De 

autonomieclaim beweert kennelijk dat alle Unieburgers in zekere zin tot elkaar 

te herleiden zijn en veronderstelt daarmee, in ieder geval ten opzichte van 

buitenstaanders, een zekere eenheid. De stelling dat de autonome rechtsorde 

rechtstreeks tot iedere Unieburger spreekt maakt van hen in zekere zin gelijken 

ten opzichte van de ongelijken of ‘vreemden’ die geen Unieburger zijn. Dit is 

echter als zodanig onvoldoende steun voor de bewering dat er in de Unie 

principieel een politieke eenheid wordt vertegenwoordigd. Juist ook vanwege de 

in de hierboven uitgewerkte politieke ongelijkheid tussen Unieburgers uit 

verschillende lidstaten is de diversiteit tussen hen kennelijk van 

doorslaggevende betekenis. Geheel in overeenstemming met de in dit onderzoek 

uitgewerkte confederalismetheorie wijst de structuur van het Unieburgerschap er 

dus op dat de verschillende Europese volkeren weliswaar meer met elkaar 

hebben dan met andere volkeren (en naar buiten toe dus een eenheid zijn), maar 

zij onderling hun politieke diversiteit nog steeds van groot belang achten. 

 Ook het vierde tegenargument kan, tot slot, niet leiden tot de conclusie dat 

er door Europese organen een fundamentele politieke eenheid wordt 

vertegenwoordigd omdat de eenheid waaruit de constituante van de Unie bestaat 

in feite een veelheid is. Het is tekenend dat juist de lidstaten, die zowel in 

bondsstaten als in statenbonden bij uitstek de belichaming van politieke 

diversiteit zijn, als enige en bij unanimiteit besluiten over verdragswijziging en 

dat de organen, die de iure of de facto meer dan de lidstaten het Europese 

algemeen belang op de voorgrond plaatsen, daarin geen dwingende zeggenschap 

hebben. Of de bevoegdheden van de lidstaten tot verdragswijziging en tot 

uittreding nu door de verdragen geconstitueerd worden of niet, kennelijk wenst 
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de Unie ook op dit punt meer haar diversiteit te onderstrepen dan haar politieke 

eenheid.
102

 

 Het Europees Parlement vertegenwoordigt dus in die zin een politieke 

diversiteit, dat het de afgeleide politieke gemeenschap van Unievolkeren 

representeert. Anders gezegd moet het principieel gezien worden als 

vertegenwoordigingsorgaan van loyaal samenwerkende Europese volkeren. 

Hiermee wordt enerzijds tot uitdrukking gebracht dat de individuele willen van 

de soevereine lidvolkeren zichtbaar gemaakt moeten worden en anderzijds dat 

het de Europese compromiswil is die door dat orgaan bij meerderheid wordt 

vastgesteld. Op Europarlementariërs rust daarmee de zware taak om enerzijds de 

wil van het eigen volk zichtbaar te maken, maar dat anderzijds zodanig te doen 

dat er een compromis ontstaat tussen de verschillende Europese willen.  

 Primair zitten zij er immers voor het eigen (want soevereine) volk dat hen 

gekozen heeft, terwijl de fundamentele idee van de Unie is dat er door middel 

van loyale samenwerking tot goede compromisvorming gekomen wordt. 

Meerderheidsbesluitvorming in het Parlement kan immers alleen maar 

geaccepteerd worden zolang in die besluitvorming een uitdrukking van de wil 

tot samenwerking gezien kan worden, en deze besluiten hooguit voorwaardelijk 

gelden als ware zij de eigen volkswil. De positiefrechtelijke conclusie dat het 

Europees Parlement de gemeenschap van Unievolkeren representeert blijft dus 

ook na bestudering van de theoretische achtergrond overeind: weliswaar zijn het 

de willen van de individuele volkeren die er juridisch toe doen, maar door loyale 

samenwerking vormen zij vrijwillig een afgeleide politieke gemeenschap 

waarvan de besluiten verondersteld worden (uiteindelijk) overeen te komen met 

de individuele willen van de deelnemende volkeren. 

 Daarmee is uiteraard niet gezegd dat die onderlinge loyaliteit geen grenzen 

kent. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de 

werkbaarheid en geloofwaardigheid van de juridische constructie. De eerste 

daarvan is de onderlinge loyaliteitsplicht. Deze wordt zeer terecht gezien als één 

van de expliciete kernprincipes van de Europese Unie. Hij is in zijn 

algemeenheid een verstandig onderdeel van elke statenbond en bondsstaat. In de 

Unie is hij echter niet impliciet of voorondersteld gelaten, maar is deze 

geëxpliciteerd tot rechtsplicht. De lidstaten of -volkeren kunnen de Europese wil 

dus jegens zich als ware zij de volkswil laten gelden omdat zij er vanuit kunnen 

gaan dat met hun redelijke belangen rekening is gehouden. 

Meerderheidsbesluitvorming in de EU wordt zowel verdedigd met de notie van 

efficiëntie als met het argument dat één enkele lidstaat geen obstructie zou 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

102  Nicolaïdis meent dat juist in de blijvende bevoegdheid tot uittreding een verschil kan 

worden gevonden tussen een federatie en een federale staat. De EU is in haar ogen een 

federatie. Hoewel zij in beginsel gelijk heeft valt op dat zij nauwelijks uitwerkt wat een 

federatie precies zou zijn. Hier wordt dan ook gemeend dat een in uittredingsrecht een 

verschil gezien kan worden tussen een statenbond en een bondsstaat. Nicolaïdis, ‘“We, 

the Peoples of Europe …”’, p. 105. 
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moeten kunnen plegen. Het is met name het eerste argument waarop hier wordt 

gedoeld. Het achterliggende idee hierbij is immers dat men er bij 

unanimiteitsbesluitvorming ook wel uitgekomen zou zijn, maar dat 

meerderheidsbesluitvorming nu eenmaal sneller en effectiever is. 

 In het tweede argument, namelijk dat één enkele lidstaat besluitvorming niet 

moet kunnen blokkeren, kan zowel een argument tegen 

meerderheidsbesluitvorming worden gezien als een uitvloeisel van de gedachte 

van onderlinge loyale samenwerking. Het hele punt van de soevereiniteit van 

ieder volk voor zich is nu eenmaal juist dat elk lid wel principieel bevoegd moet 

worden geacht te voorkomen dat het gebonden wordt aan welk besluit dan ook, 

zodat obstructie juist wel tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Vanuit die 

gedachte zou er alleen bij unanimiteit besloten moeten kunnen worden. Aan de 

andere kan vooronderstelt loyale samenwerking dat geen enkel lid zich nodeloos 

obstructief zal opstellen. De leden mogen dus wel besluitvorming frustreren 

omdat ze soeverein zijn, maar de gedachte van loyale samenwerking 

veronderstelt dat ze dat niet doen. Waar ze dat toch willen moeten ze misschien 

hun lidmaatschap heroverwegen. 

 De beste manier waarop deze twee gedachten gekanaliseerd kunnen worden 

tot een systeem dat soevereiniteit en loyaliteit met elkaar in evenwicht brengt is 

de formalisering van het Compromis van Luxemburg. Daarmee wordt bedoeld 

dat iedere lidstaat expliciet bevoegd moet worden gemaakt om, als uitdrukking 

van de eigen volkswil, besluitvorming jegens hem te blokkeren als zijn 

fundamentele belangen door die besluitvorming geraakt dreigen te worden. De 

grens van onderlinge loyaliteit ligt immers precies daar waar samenwerking zou 

leiden tot schade aan wezenlijke (algemene) belangen van één of meer lidstaten. 

De Europese compromiswil kan in die gevallen niet geloofwaardig gelden als 

ware zij de eigen algemene wil en een meerderheid zou zijn wil niet moeten 

willen doordrukken, zodat het beter zou zijn als een Europese wil met een 

dergelijke inhoud überhaupt niet vastgesteld wordt, althans met rechtsgevolgen 

wordt bekleed. 

 De vraag hoe deze constructie precies vorm zou moeten krijgen is open voor 

discussie. Het huidige art. 4 lid 2 VEU zou bijvoorbeeld zodanig uitgebreid 

kunnen worden dat de lidstaten of -volkeren zelf bevoegd zouden worden 

consequenties te verbinden aan schendingen van hun ‘identiteit’. Uiteraard 

zouden ze een dergelijke noodrem niet al te eenvoudig moeten inzetten, omdat 

daarmee het potentieel van de Europese samenwerking ondergraven wordt. Aan 

de andere kant kan het niet aan iemand anders dan een vertegenwoordiger van 

de lidstaat of het lidvolk zelf worden overgelaten om te bepalen of er sprake is 

van wezenlijke belangen. Gedacht kan dus zowel worden aan een constructie 

waarbij een meerderheid van Europarlementariërs van één lidstaat het 

blokkerende woord kan uitspreken, als aan een constructie waarbij het nationale 

parlement of één minister in de (Europese) Raad dat kan. Van belang is vooral 

dat een dergelijke regeling verdragsrechtelijk wordt vastgelegd, zodat een 

nuclear option als een beroep op de eigen soevereiniteit achterwege kan blijven. 



HOOFDSTUK 7  423 

 

 Teneinde de besluitvorming in de EU niet verder te blokkeren dan nodig is, 

wordt hieraan toegevoegd dat tegelijkertijd een bredere toepasselijkheid van de 

mogelijkheid tot constructieve onthouding ingevoerd kan worden. Denkbaar is 

immers dat waar één lidstaat de besluitvorming kan tegenhouden, de Unie als 

geheel zijn kracht verliest. Vier Maltezen in het EP moeten de Unie als geheel 

wellicht niet kunnen tegenhouden. Op onderdelen zal dat wellicht inderdaad 

onwenselijk zijn en kan een constructieve onthouding een oplossing bieden.
103

 

Aan de andere kant kan hierbij ook het gevaar dreigen van een Europa à la carte, 

dat het collectief in beginsel ook niet ten goede zou komen. Uitgangspunt moet 

dus blijven dat het parlement de compromiswil van alle lidvolkeren vaststelt, die 

voorwaardelijk geldt als ware die de eigen volkswil, terwijl een beroep op 

fundamentele belangen door een volk een besluit in beginsel zou moeten 

tegenhouden (in die volgorde). 

 Een voorwaarde waaronder de compromiswil geloofwaardig als eigen wil 

kan gelden is dat de Unie gelimiteerde bevoegdheden moet blijven houden. Het 

is immers moeilijk voorstelbaar dat de volkeren op alle beleidsterreinen zouden 

willen samenwerken. De Europese Unie voldoet ook hieraan aangezien zij 

uiteraard niet over alle politieke beleidsterreinen gaat. De lidstaten hebben zelf 

bij unanimiteit besloten op welke terreinen ze wilden samenwerken met de 

andere lidstaten. De Unie is daarmee een intensief, maar principieel inhoudelijk 

beperkt samenwerkingsverband. Dit maakt het gemakkelijker om Europese 

besluiten te accepteren als ware ze nationale besluiten omdat samenwerking op 

een eerdere eigen positieve keuze berust.
104

 Beleidsterreinen die wezenlijk raken 

aan de vitaliteit van het eigen democratische bestel kunnen daarmee uit de 

handen van de Unie gehouden worden.
105

 

 Een derde punt dat eigenlijk niet zozeer een voorwaarde is, maar wel een 

argument dat de hierboven beschreven aard van de Europese Unie ondersteunt, 

is dat de Unie zich onder meer kenmerkt door meer en minder vergaande 

samenwerking per terrein. Nog altijd is per afzonderlijk beleidsterrein 

voorgeschreven welk type regelgeving uitgevaardigd mag worden en volgens 

welke procedure dat moet gebeuren. Niet alleen is de Unie daarmee een 

inhoudelijk beperkt project, zij is bovendien een zeer fijnmazig systeem van 

meer en minder vergaande samenwerking. Hierin kan een uitdrukking gezien 

worden van de mate van onderling vertrouwen dat er tussen de lidstaten of -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

103  Alternatief kan het Europese systeem van ‘nauwere samenwerking’ (enhanced 

cooperation) uitkomst bieden voor dit soort gevallen. Lenaerts & Cambien, ‘The 

Democratic Legitimacy of the EU’, p. 203. 
104  Juist ook om deze reden mag de Unie geen Kompetenz-Kompetenz verwerven, tenminste 

niet zolang de grondslag van de Unie ongewijzigd blijft. 
105  Hierbij valt uiteraard op dat ook het zeer grondige Duitse constitutionele Hof tot op 

heden nog steeds niet erin geslaagd is aan te wijzen welke beleidsterreinen dat dan 

zouden zijn. In het Lissabonoordeel noemt het er vijf, maar de geloofwaardigheid van die 

opsomming staat vanaf dag één al onder druk omdat die vijf terreinen wel heel erg mooi 

binnen de grenzen van het Verdrag van Lissabon passen. 
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volkeren bestaat, althans een clausulering van de vooronderstelde en 

verdragsrechtelijk vastgelegde wil tot loyale samenwerking. Anders gezegd: 

Europese besluiten moeten in beginsel weliswaar behandeld worden als waren 

zij de juridische vastlegging van de eigen volkswil, maar de procedure tot het 

juridisch verbindend vastleggen van die wil is eenvoudiger of ingewikkelder 

naar mate er meer of minder vertrouwd wordt op de loyaliteit van 

verdragspartners, terwijl de intensiteit van de samenwerking met de wisselende 

inzetbaarheid van rechtsinstrumenten per beleidsterrein nauwkeurig kan worden 

afgesteld.  

 Een punt dat ook eerder een ondersteunend argument dan een voorwaarde 

is, is tot slot dat de lidstaten doorgaans zelf over de implementatie van het 

Unierecht gaan. De Unie stelt daarmee wel de hoofdlijnen van het gezamenlijke 

beleid op, maar de wijze waarop dat in de lidstaten zelf handen en voeten krijgt 

kan per lidstaat nogal verschillen. Ook hier is er hier sprake van een sterke 

fijnmazigheid van de Europese samenwerking die ervoor zorgt dat de lidstaten 

er per beleidsterrein of wellicht zelfs per beleidsonderdeel zelf bijzitten als de 

eigen wil wordt geraakt. 

 Reflecterend op de in deel I getrokken voorlopige conclusie kan worden 

vastgesteld dat het Europees Parlement gezien moet worden als transnationale 

vertegenwoordiger van de verschillende volkeren van de Europese Unie. Het 

stelt in beginsel al hun volkswillen vast, maar doet dat op zodanige manier dat 

de confederale of Europese compromiswil voorwaardelijk geldt als de eigen 

volkswil van alle lidvolkeren. De voorwaarden die hierbij gelden zijn in essentie 

dat er loyaal samengewerkt wordt, terwijl de vitale of fundamentele belangen 

van ieder lidvolk in het oog gehouden wordt. 

 Het enige punt waarop de uitgewerkte voorlopige conclusie wellicht onjuist 

is, is dat het woord ‘gemeenschap’ misschien niet op zijn plaats is. Een 

gemeenschap van Unievolkeren is althans niet hetzelfde type gemeenschap als 

een volksgemeenschap. Het verschil zou kunnen zijn dat de Europese volkeren 

onderling niet kunnen verlangen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigen vitale 

belangen, terwijl daarvoor binnen één volk meer ruimte lijkt te bestaan. Het 

Bundesverfassungsgericht meent bijvoorbeeld dat het Europese recht geen 

voorrang kan hebben op de Duitse Verfassungskern.
106

 Ook de gele- en 

oranjekaartprocedure passen goed in deze gedachte, omdat de lidstaten daarmee 

goed kunnen aangeven wat zij wel en niet gemeenschappelijk menen te moeten 

of willen doen.
107

 Voor zover er dus al een politieke gemeenschap bestaat tussen 

de verschillende Unievolkeren is dat een afgeleide gemeenschap omdat 

uiteindelijk nog steeds het eigen algemeen belang van ieder volk voorop staat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

106  Vgl. Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, p. 108. Nicolaïdis spreekt in dit 

verband van een demoicratie. 
107  Nicolaïdis dan ook op: ‘The glue that binds the EU together is not a shared identity but 

shared projects.’ Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, p. 102. Zie ook p. 105. 
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 Aan de andere kant is er wel in die zin sprake van gemeenschap, dat de 

Europese volkeren meer van elkaar zijn dan van andere volkeren. Anders dan 

Nicolaïdis meent beoogt een demoicratisch idee nog steeds een duidelijk 

onderscheid te maken tussen Unieburgers en niet-Unieburgers.
108

 Het zijn 

immers de Europese volkeren die onderling ervoor gekozen hebben de 

confederale wil voorwaardelijk te laten gelden als de eigen volkswil. Dat 

principe kan niet zonder meer uitgebreid worden naar ‘derde landen’. Binnen de 

Unie kunnen burgers uit een andere staat behandeld worden alsof ze een eigen 

onderdaan zijn omdat de Unievolkeren onderling een solidaire verhouding zijn 

aangegaan. Buiten de Unie is dat uiteraard anders, omdat derde landen niet 

meedoen aan het samenwerkingsproject. Dat de grenzen van het ‘binnen’ en 

‘buiten’ in de Europese Unie bewust verwaterd zijn betekent met andere 

woorden niet dat iets dergelijks ook geldt voor andere landen. Dat is logisch 

omdat de wil van de Europese volkeren tot intensief samenwerken als zodanig al 

uitdagend genoeg is, terwijl de landen die niet tot de Unie behoren überhaupt 

niet meedoen aan de politieke samenwerking. Voor zover het Unierecht dat nog 

niet duidelijk genoeg maakt, bestaat de politieke ‘gemeenschap’ dus slechts uit 

de Unievolkeren, terwijl ‘derde volkeren’ nog steeds wezenlijk gelden als 

‘vreemden’. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

108  Zie anders Nicolaïdis, ‘“We, the Peoples of Europe …”’, p. 106. 



 

 

 

 

 




