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Samenvatting 

 

Dit proefschrift onderzoekt rechtsvergelijkend en conceptueel-theoretisch wie of 

wat het Europees Parlement (EP) representeert of zou moeten representeren. 

Deze onderzoeksvraag is onder meer ingegeven door de notie dat er nog altijd 

niet een Europees volk bestaat, terwijl het Parlement steeds meer bevoegdheden 

toebedeeld krijgt en die tendens is ingegeven door democratische noties. 

Kennelijk wordt de Europese Unie (EU) democratischer als het Parlement meer 

zeggenschap heeft over haar beleidsterreinen en over de Commissie. Maar 

waarom is dat eigenlijk zo? Namens wie wordt de Unie democratisch 

gelegitimeerd door het Parlement? Wat maakt het daarbij uit of het EP één volk, 

meerdere volkeren of ‘de burgers’ vertegenwoordigt? En hoe geloofwaardig zijn 

degelijke claims eigenlijk als zij secuur onderzocht worden? Dit proefschrift 

poogt nauwgezet na te gaan in hoeverre het Europees Parlement een 

democratische rol kan vervullen in de EU, hoe die democratische rol er 

theoretisch uitziet en vooral namens wie het die rol precies vervult of zou 

moeten vervullen. Daartoe ontwikkelt het uiteindelijk drie theoretische modellen 

waarmee de aard van de Europese Unie begrepen kan worden. Twee ervan 

blijken uiteindelijk geschikt te zijn om de democratische positie van het 

Parlement te verklaren. 

 De belangrijkste afbakening van het onderzoek is dat het concept 

volkssoevereiniteit als uitgangspunt wordt genomen. Niet omdat er geen andere 

democratieconcepten zouden bestaan of omdat het zonder meer het beste 

democratieconcept zou zijn, maar omdat dit concept in de lidstaten van de EU 

verreweg het meeste wordt toegepast en het politiek-historisch goede papieren 

heeft. De Amerikaanse en Franse Revolutie waren bijvoorbeeld in belangrijke 

mate geïnspireerd op volkssoevereiniteit, terwijl ‘democratie’ in veel lidstaten 

tegenwoordig gelijkstaat aan volkssoevereiniteit. Volkssoevereiniteit is, met 

andere woorden, niet alleen in de afgelopen eeuwen een dominant 

democratieconcept geweest, maar is dat nog steeds. Dat het ook voor de 

Europese Unie buitengewoon relevant is, bewijst tot slot de rechtspraak van 

constitutionele hoven als het Duitse Bundesverfassungsgericht, die op dat 

concept gebaseerd is en een van de dominante stromingen in het denken over de 

legitimatie van de Europese Unie vertegenwoordigt. 

 De centrale vraagstelling van het proefschrift is als volgt geformuleerd: In 

hoeverre draagt het Europees Parlement volgens het concept volkssoevereiniteit 

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

beantwoording van deze vraag is consequent onderscheid gemaakt tussen 

soevereiniteit over de rechtsorde en soevereiniteit in de rechtsorde. De eerste 

notie beschrijft de positie die een soeverein volk (theoretisch) ‘als God’ over de 

rechtsorde heeft. Doorgaans wordt die positie uitgedrukt in preambules die 

weergeven dat de gelding van de grondwet berust op de wil van het volk. Dit 
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proefschrift onderzoekt welke (metajuridische) ‘bevoegdheden’ met die positie 

samenhangen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een recht op 

uittreding. Soevereiniteit over de rechtsorde blijkt in de loop van het onderzoek 

vooral relevant te zijn voor ‘verticale’ of (con)federale verhoudingen. Met 

soevereiniteit in de rechtsorde wordt de ‘zelfregering’ van een soeverein volk 

door middel van de rechtsorde bedoeld. Het gaat daarbij om de wijze waarop en 

de mate waarin het volk in staat is met gebruikmaking van gekozen 

functionarissen het beleid van publieke gezagsdragers te beïnvloeden of te 

bepalen.  

 Het onderscheid tussen soevereiniteit over en in de rechtsorde is niet alleen 

analytisch nuttig. Een rode draad door dit proefschrift is dat het gaandeweg de 

these ontwikkelt dat beïnvloeding van recht en beleid door een parlement alleen 

dan als democratisch (in de zin van volkssoevereiniteit) kan worden begrepen 

als soevereiniteit over en in de rechtsorde samengaan. Waar democratie grofweg 

neerkomt op zelfregering door en voor het volk, is de analyse van dit onderzoek 

dat het parlement slechts dan democratisch het overheidsgezag kan legitimeren 

als het het volk representeert dat aan de basis van de rechtsorde staat. Dat ‘het 

volk’ als zodanig een theoretisch construct is wordt daarbij uiteraard goed in het 

achterhoofd gehouden: in het ‘hier en nu’ zijn er slechts individuen en kan het 

volk als zodanig niet worden aangetroffen. Onder meer hoofdstuk 5 werkt 

evenwel uit dat de gemeenschap die het volk heet een zeer nuttige en misschien 

wel noodzakelijke vooronderstelling is, waarmee bepaald kan worden namens 

wie er overheidsgezag wordt uitgeoefend. Daarmee kan verklaard worden 

waarom een meerderheid legitiem een minderheid kan binden, zonder dat 

gezegd kan worden dat individuen autocratisch overheerst worden. 

 Een tweede rode draad die door het boek loopt is dat de positie van het 

Parlement alleen kan worden begrepen als in het achterhoofd wordt gehouden 

dat het niet één, maar meerdere volkeren vertegenwoordigt. Daarom is steeds 

niet alleen de vraag relevant wat de verhouding is tussen ‘het volk’ en zijn 

vertegenwoordiging, maar ook de vraag wat de verhouding is tussen het ‘geheel’ 

(bijvoorbeeld de EU) en de ‘delen’ (bijvoorbeeld haar lidstaten en/of volkeren). 

In (con)federaties kan de vertegenwoordigende positie van het ‘centrale’ 

parlement alleen dan worden geduid als helder is wat de relatie is tussen het 

centrale volk (als dat er is), de verschillende deelvolkeren en de verschillende 

overheden. Dit gaat ook op voor het Europees Parlement: om zijn 

vertegenwoordigende positie te kunnen duiden, wordt niet alleen zijn relatie met 

andere Europese organen en met zijn electoraat onderzocht, maar ook de relatie 

tussen de EU en haar lidstaten en de relatie tussen de verschillende onderdelen 

van zijn electoraat. Als er geen Europees volk bestaat is immers niet alleen van 

belang wat het dan vertegenwoordigt (bijvoorbeeld de burgers of de volkeren), 

evenzeer is van belang wat die burgers of volkeren van elkaar zijn (vormen zij 

bijvoorbeeld een politieke gemeenschap?).  

 Het boek valt uiteen in een rechtsvergelijkend deel en een conceptueel-

theoretisch deel. Deel I bestudeert de constitutionele positie van 
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achtereenvolgens het Europees Parlement, de Duitse Bondsdag en het 

Amerikaanse Congres vanuit een historische, een ‘verticale’ of (con)federale en 

een ‘horizontale’ of democratie-invalshoek. De historische invalshoek is 

ingegeven door de gedachte dat constitutionele systemen vaak eerst te begrijpen 

zijn als hun geschiedenis begrepen wordt. De tweede, ‘verticale’ lijn van 

beschrijving gaat voor ieder constitutioneel systeem na wat de constitutionele 

verhouding tussen het ‘geheel’ en zijn ‘delen’ is. Daarbij worden niet alleen de 

federale organisatiewijze van het systeem en de verdeling van bevoegdheden 

tussen het geheel en de delen besproken, maar ook (kort) de al dan niet 

omstreden ‘aard’ van de (con)federale unie. Vanuit de derde invalshoek wordt 

wat in het Duitse stelsel de Legitimationskette heet beschreven. Het gaat daarbij 

enerzijds om de verhouding tussen het volk en de volksvertegenwoordiging, en 

anderzijds om de positie van het parlement ten opzichte van andere 

staatsorganen. 

 De bestudering van het Europees Parlement in hoofdstuk 2 levert 

uiteindelijk vooral twee gedachten op. Ten eerste is de aard van de Europese 

Unie zeer omstreden. Enerzijds oordeelt het Europese Hof van Justitie namelijk 

al decennia dat het Unierecht uit autonome bron voortvloeit, het uit eigen hoofde 

gelding heeft in de rechtsordes van de lidstaten en het daarbinnen zelfs voorrang 

heeft, zonder dat het voor die gelding afhankelijk is van het nationale recht. 

Anderzijds meent onder meer het Duitse Bundesverfassungsgericht dat het 

Unierecht doorgaans weliswaar met voorrang toegepast kan worden, maar dat de 

grondslag in Duitsland daarvoor het Grundgesetz (GG) gelegen is. Deze 

onenigheid over de grondslag van de EU leidt tot tegengestelde oordelen over de 

juridische status van het Unierecht in sommige lidstaten. Zoals verderop in het 

onderzoek zal blijken is duidelijkheid over de grondslag van de EU voor een 

begrip van de positie van het Europees Parlement van groot belang. 

 Ten tweede valt op dat het Parlement nog altijd geen beslissende invloed op 

de beleidsagenda van de Unie heeft. Deels niet omdat het op belangrijke 

wetgevingsterreinen maar beperkte invloed heeft, maar vooral ook niet omdat 

Europese verkiezingen maar in zeer beperkte mate de politieke samenstelling 

van de Commissie beïnvloeden, terwijl de Commissie het vrijwel exclusieve 

recht van wetgevingsinitiatief heeft. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat 

het Parlement vooral reactieve bevoegdheden heeft en het namens een 

gemeenschap van Unievolkeren (slechts) inspraak heeft bij Europese 

besluitvorming.  

 Hoofdstukken 3 en 4 behandelen vervolgens de eigenlijke 

rechtsvergelijking, die bestaat uit de beschouwing van de Duitse Bondsdag en 

het Amerikaanse Congres. Hoofdstuk 3 laat vooral zien dat volkssoevereiniteit 

in de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) leidt tot een zeer centrale positie van de 

Bondsdag: de soevereiniteit van het Duitse volk vereist dat dat volk zichzelf 

middels representatie de wetten stelt. Dit heeft tenminste drie staatsrechtelijke 

consequenties. Ten eerste moet de Bondsdag beslissende invloed hebben op de 

samenstelling, de benoeming en het ontslag van de Bondsregering. Ten tweede 
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wordt de Bondsdag geacht zelf de wetten vast te stellen. En ten derde moeten de 

deelstaatvolkeren bij het opstellen van de deelstaatgrondwetten binnen de 

grenzen blijven die het federale recht daaraan stelt. Zelfregering door het volk 

betekent in de Duitse context kennelijk vooral zelfregering namens het gehele 

volk, terwijl volkeren van de Länder niet werkelijk soeverein zijn.  

 Natuurlijk valt tegen deze sterke dogmatiek ook wel wat in te brengen. 

Bijvoorbeeld dat de Bondsdag niet werkelijk zelf de wetten vaststelt, maar de 

Bondsraad en Bondsregering vaak beslissende invloed op die wetten hebben. 

Ook met deze en andere nuanceringen in het achterhoofd roept het Duitse 

staatsrecht evenwel het beeld op dat de staat fundamenteel op de beslissing van 

één Duitse volk berust, terwijl dat volk in en over de rechtsorde doorzetmacht 

heeft en de politieke agenda bepaalt.  

 Dergelijke conceptuele helderheid bestaat een stuk minder in de Verenigde 

Staten. Hoofdstuk 4 beschrijft onder meer de historische en actuele onenigheid 

in de rechtspraak en in de literatuur over de aard van de Amerikaanse unie. Met 

name de vraag of het Amerikaanse volk soeverein is of dat de deelstaatvolkeren 

dat zijn staat daarbij centraal. In het Amerikaanse debat worden hieraan 

verschillende interpretaties van constitutionele bepalingen over federalisme 

gekoppeld, zodat er over de constitutionele relatie tussen de staten en de 

federatie verschillend gedacht wordt.  

 De Amerikaanse onenigheid over soevereiniteit over de rechtsorde maakt 

het wel heel lastig om de positie van het Congres te bepalen. Dat ook op dit punt 

helderheid ontbreekt zou ermee te maken kunnen hebben dat de framers van de 

Constitutie maar met moeite een compromis konden sluiten over de 

vertegenwoordiging van grote en kleine staten door het Congres. Hoe dan ook 

lijkt de opvatting dominant te zijn dat de Senaat de staten of de volkeren 

vertegenwoordigt, terwijl het Huis van Afgevaardigden het gehele Amerikaanse 

volk vertegenwoordigt. Dit zou kunnen betekenen dat de soevereiniteit in de VS 

gedeeld is tussen het gehele Amerikaanse volk en de deelstaatvolkeren. 

Theorievorming over de consequenties van een dergelijke opvatting voor de 

verhouding tussen de soevereine volkeren en hun vertegenwoordiging lijkt in de 

VS evenwel te ontbreken, zodat deze notie meer vragen oproept dan ze 

beantwoordt.  

 De hoofdstukken over de BRD en de VS leveren drie basale modellen op 

voor het denken over de verhouding tussen een soeverein volk en zijn 

vertegenwoordiging in een (con)federaal systeem, die in deel II van het 

onderzoek uitgebreid uitgewerkt worden (zie hoofdstuk 6). Deel I levert hiertoe, 

naast basale modellen, relevante vragen en mogelijke antwoorden aan. Een 

eerste hoofdvraag is of het wel echt zo is dat soevereiniteit over de rechtsorde en 

soevereiniteit in de rechtsorde in dezelfde hand moeten vallen. Een tweede vraag 

is of het überhaupt mogelijk is dat het gehele volk soeverein is, terwijl de 

deelvolkeren dat ook zijn. En wat, als dat niet zo is, een bondsstaat anders is dan 

een statenbond of een ingewikkelde eenheidsstaat. Kan in een constitutioneel 

systeem zelfregering door het ‘gehele’ volk plaatsvinden naast zelfregering door 
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de deelvolkeren? En zo ja, wat is dan de verhouding tussen hen? Op deze vragen 

zijn op het eerste oog nogal verschillende antwoorden te geven. Twee laatste 

vragen zijn ten slotte hoe belangrijk electorale gelijkheid moet worden geacht in 

een (con)federaal systeem, en in hoeverre een volk ‘doorzetmacht’ moet hebben 

om soeverein in de rechtsorde genoemd te kunnen worden. Beide hebben 

rechtstreeks betrekking op de verhouding tussen verschillende volkeren en het 

centrale parlement. Met dit alles in het achterhoofd eindigt deel I met een 

voorlopige duiding van de positie van het Europees Parlement. 

 Deel II van het onderzoek behandelt de opgeworpen vragen vanuit een 

conceptueel-theoretische invalshoek. Hoofdstuk 5 gaat daartoe op zoek naar een 

volkssoevereiniteitsconcept dat als uitgangspunt kan dienen. Specifiek is daarbij 

de vraag aan de orde in hoeverre een parlement in abstracto geacht moet worden 

te kunnen bijdragen aan de legitimatie van het overheidsgezag door het volk te 

vertegenwoordigen. Hoofdstuk 6 gaat vervolgens op zoek naar antwoorden op 

de vraag hoe meerdere volkeren zich tot elkaar en tot hun vertegenwoordiging 

verhouden binnen één constitutioneel model. Daartoe ontwikkelt het de drie 

genoemde (con)federalismemodellen uit. Het concluderende hoofdstuk 7 brengt 

alle onderdelen van het boek samen ter beantwoording van de onderzoeksvraag 

van het proefschrift. 

 Hoofdstuk 5 ziet zich geconfronteerd met het probleem dat er niet één 

volkssoevereiniteitsconcept bestaat en een ‘neutraal’ uitgangspunt in die zin 

onmogelijk is. Dat bleek ook al uit deel I van het onderzoek, waarin naar voren 

kwam dat het concept in de Duitse staatsrechtelijke context een andere betekenis 

krijgt dan in de Amerikaanse. Gepoogd is daarom de conceptuele 

ontwikkelingsgang van het concept na te gaan, waarbij met name aandacht is 

besteed aan auteurs die theoretisch en praktisch van invloed zijn geweest op de 

betekenis van volkssoevereiniteit voor het staatsrecht. Het doel van deze 

(re)constructie is niet in strikte zin te bepalen wat deze auteurs meenden, maar 

om een eigen, hedendaags volkssoevereiniteitsconcept te ontwikkelen, dat 

zoveel mogelijk kan bogen op de inzichten van gezaghebbende auteurs. Met 

theorievorming van recente auteurs in het achterhoofd wordt dat concept 

uiteindelijk in de conclusie van het hoofdstuk beschreven. Daarmee wordt ook 

een aantal van de vragen die deel I oproept beantwoord en worden gegeven 

antwoorden van nadere theoretische onderbouwing voorzien. 

 Als uitgangspunt van het concept worden de vrijheid en gelijkheid van 

mensen genomen. Noties als de natuurtoestand en het maatschappelijk verdrag 

dienen deze waarden in deze optiek zodanig te operationaliseren, dat het 

theoretisch mogelijk wordt te spreken van zelfregering van en door het volk. 

Daarbij wordt eenieder geacht in te stemmen met het geldende recht, zonder dat 

iedereen dat ook formeel gedaan heeft. Om dit mogelijk te maken blijkt enige 

relativering van zowel vrijheid als gelijkheid nodig te zijn. Vrijheid betekent in 

dit verband namelijk dat eenieder slechts gebonden is aan datgene waarmee hij 

zelf heeft ingestemd, terwijl gelijkheid meebrengt dat niemand een ander tot 

meer kan verplichten dan die ander hem. Het maatschappelijk verdrag en zijn 
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inhoud zijn daarom een voorondersteld compromis, dat eenieder evenveel 

invloed op de vaststelling van het recht geeft, terwijl de meerderheid bevoegd 

wordt gemaakt voor het geheel te beslissen. 

 De functie van het parlement is bij dit alles dat het het soevereine volk in 

staat stelt zichzelf te regeren. Om die reden bestaat er een noodzakelijke 

samenhang tussen soevereiniteit over de rechtsorde en soevereiniteit in de 

rechtsorde. Enerzijds moet een egalitair kiesstelsel leiden tot samenstelling van 

het parlement, anderzijds moet dat parlement doorzetmacht hebben ten aanzien 

van het overheidsbeleid. Representatie zorgt er hierbij noodzakelijkerwijs voor 

dat niet het volk zelf zijn wil vaststelt, maar dat dit de taak van 

volksvertegenwoordigers is. Daaraan kan niet ontkomen worden aangezien niet 

de vele losse individuen soeverein zijn, maar de gemeenschap die zij tezamen 

vormen dat is. Het parlement heeft de functie de gemeenschap tot spreken te 

brengen, gebaseerd op een vertrouwensrelatie met de burgers.  

 Heel kort gezegd eist volkssoevereiniteit in de rechtsorde dus een keten van 

volk, verkiezing en vertegenwoordiging die op hoofdlijnen het overheidsbeleid 

bepaalt, omdat anders niet volgehouden kan worden dat een volk zichzelf 

regeert (en dus soeverein is). De functie van het constituerend moment (het 

moment waarop ‘We, the People’ uitgesproken wordt) is het daarbij aan te 

wijzen welk volk er soeverein over de rechtsorde is, en de rechtsorde van een 

grondslag voorziet. Het is dit volk dat niet alleen soeverein in de rechtsorde 

moet zijn, maar dat ook permanent over de rechtsorde blijft.  

 Met dit in het achterhoofd ziet hoofdstuk 6 zich geplaatst voor de vraag hoe 

verschillende volkeren in één constitutioneel syteem doorzetmacht kunnen 

hebben. Is het eigenlijk wel mogelijk meerdere soevereine volkeren 

tegelijkertijd één overheid te laten legitimeren? Teneinde deze vraag te 

beantwoorden wordt een met hoofdstuk 5 vergelijkbare aanpak gekozen. Omdat 

daarbij echter al snel blijkt dat er al honderden jaren debatten bestaan over deze 

vraag, worden uiteindelijk drie modellen ontwikkeld die zich uit die debatten 

laten kristalliseren. Die drie modellen krijgen respectievelijk de naam (unitaire) 

bondsstaat, statenbond en bond (of Bund). Het probleem dat de modellen alle het 

hoofd pogen te bieden is hoe het centrum van een (con)federatie soeverein kan 

zijn, terwijl de delen dat ook zijn. Daarmee moet de vraag beantwoord kunnen 

worden hoe één (con)federaal parlement het overheidsgezag kan legitimeren, als 

het verschillende volkeren vertegenwoordigt.  

 Het antwoord dat door het bondsstaatmodel gegeven wordt is grofweg 

hetzelfde antwoord als de huidige BRD geeft, namelijk dat slechts het gehele 

volk soeverein is. Nationale verkiezingen zijn daarin vormgegeven op basis van 

one person, one vote, terwijl de deelstaatvolkeren hooguit inspraak in federaal 

beleid hebben. 

 Voor het confederale model ontwikkelt het hoofdstuk een ‘gedeelde-

representatieconstructie’. Daarin kiest ieder volk zijn eigen contingent van het 

centrale parlement en is het aan de aldus samengestelde transnationale 

volksvertegenwoordiging tegelijkertijd recht te doen aan alle ‘algemene 
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belangen’ van de verschillende volkeren. Beargumenteerd wordt dat dit 

mogelijk is zolang van geen van de deelnemende volkeren cruciale offers 

gevergd worden en er procedures zijn die dit verzekeren. De grondslag van een 

statenbond is in die situatie namelijk de steeds weer blijkende wil tot 

samenwerking, waarbij een gezamenlijk resultaat belangrijker wordt gevonden 

dan de specifieke eigen wensen. Uittreding is hierbij steeds mogelijk, maar is 

onwaarschijnlijk vanwege de overheersende wens tot samenwerking. 

 De Bund, tot slot, is een model waarin zowel het gehele volk als de 

deelvolkeren tegelijkertijd soeverein lijken te zijn. Dit blijkt mogelijk te zijn 

zolang de door het gehele volk uitgevaardigde ‘centrale’ constitutie inhoudelijk 

afgestemd wordt met de door de volkeren van de delen uitgevaardigde 

constituties van de delen. Beide kunnen in die situatie immers beweren geheel 

soeverein het eigen recht te hebben vastgesteld. Toch betoogt hoofdstuk 6 

uiteindelijk dat dit model voor een democratie ongeschikt is. Het 

beargumenteert dat het onmogelijk is een kiesstelsel te ontwerpen voor de 

samenstelling van het centrale parlement, dat tegelijkertijd recht doet aan de 

beweerde soevereiniteit van zowel het gehele volk als die van de delen, terwijl 

dit wel vereist is. In een Bund kan de soevereiniteit in de rechtsorde, met andere 

woorden, niet geloofwaardig vormgegeven worden. 

 Hoofdstuk 7 brengt de in de eerdere hoofdstukken opgedane kennis samen 

en beantwoordt de gestelde onderzoeksvraag mede in het licht van de huidige 

literatuur. Het beargumenteert daarbij stap voor stap dat veel moderne inzichten 

over de Europese Unie sterk lijken op inzichten van de drie ontwikkelde 

(con)federalismemodellen. Zo vertoont de door het Europese Hof van Justitie 

ontwikkelde ‘leer van de autonome rechtsorde’ sterke gelijkenissen met het 

unitair-federale (bondsstatelijke) model. Ook het door Ingolf Pernice 

ontwikkelde ‘multilevel constitutionalisme’ past heel goed in deze manier van 

denken over de EU. De rechtspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht, 
die hier ‘democratiedoctrine’ wordt genoemd, lijkt sterk op het confederale 

model, terwijl het door schrijvers als Miguél Poiares Maduro ontwikkelde 

‘constitutioneel pluralisme’ sterk leunt op het Bund-model.  

 Met de conclusies die hoofdstuk 6 aan de verschillende modellen verbindt 

wordt ook duidelijk dat niet alle even geschikt zijn om de huidige legitimerende 

positie van het Europees Parlement te kunnen duiden. Totdat een soeverein 

Europees volk zich vestigt is het bondsstatelijke model bijvoorbeeld ongeschikt. 

Beargumenteerd wordt weergegeven waarom dat ook geldt voor huidige 

Europese doctrines die erop lijken. Met dezelfde benadering wordt 

geconcludeerd dat het Bund-model de soevereiniteit over de EU wellicht kan 

duiden, maar zeker niet de soevereiniteit in de EU. Bijvoorbeeld niet omdat het 

onmogelijk is een Europees kiesstelsel te ontwerpen dat alle Unieburgers een 

gelijk stemgewicht geeft, zonder kleine lidstaten als Malta en Cyprus te 

marginaliseren. Het kiesstelsel voor het EP laat daarmee al snel duidelijk zien 

wie er soeverein in de rechtsorde wordt geacht. Vooralsnog zijn dat de 

verschillende volkeren. 
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 Het meest geschikte model om de legitimerende rol van het Europees 

Parlement te duiden is het confederale model. Het sluit aan bij de nog altijd 

bestaande soevereiniteit van de volkeren van de lidstaten en bij het kiesstelsel 

voor het Parlement. Ook het element dat voor dit model de grootste uitdaging 

vormt, de meerderheidsbesluitvorming door het EP, kan uiteindelijk goed het 

hoofd worden geboden. Geconcludeerd wordt daarmee dat eenzijdige uittreding 

uit de EU zeker mogelijk is. Maar ook dat dit zeer onwaarschijnlijk is omdat de 

Unie nu juist berust op de steeds weer blijkende wens tot loyale samenwerking, 

die van groter belang wordt geacht dan de eigen wensen. De moeilijk taak van 

het Parlement is het hierbij tegelijkertijd recht te doen aan de algemene belangen 

van de inmiddels achtentwintig volkeren van de lidstaten, zonder van één van 

hen cruciale offers te vragen. Dat is zeker mogelijk, maar wordt in een Unie die 

steeds intensiever samenwerkt wel steeds moeilijker. Aanbevolen wordt daarom 

onder meer de invoering van een ‘alarmbelprocedure’ in het Parlement, die 

individuele contingenten in staat zou stellen formeel aan te geven dat zij menen 

dat de eigen wezenlijke belangen op het spel staan.  

 Nadere positiefrechtelijke consequenties van de getrokken conclusies 

worden overzien in de epiloog van het boek, aangezien die de onderzoeksvraag 

enigszins voorbijgaan. In de kern valt hierbij meteen op dat de Europese 

verkiezingen uiteindelijk niet bepalend zijn voor het beleid van de Europese 

Unie. Vooral niet omdat zij maar zeer bescheiden van invloed zijn op de 

samenstelling van de Commissie, en omdat het Parlement nog altijd niet op alle 

wetgevingsterreinen van de EU dwingende medezeggenschap heeft.  

 Een ander hoofdpunt dat opvalt is dat het Parlement misschien wel teveel 

een Europees Parlement is. Fracties zijn bijvoorbeeld verplicht transnationaal 

samengesteld, terwijl de aanbevolen alarmbelprocedure in geen velden of wegen 

te bekennen is. Zeker in een steeds intensievere Europese Unie bestaat daarmee 

het risico dat kleine volkeren ondergesneeuwd worden door de grotere en hun 

cruciale belangen op het spel komen te staan. Dat zou jammer zijn omdat 

daarmee ook de minimumvoorwaarden waaronder het Parlement geacht kan 

worden het Unierecht te legitimeren onder druk zouden komen te staan. 

 

 




