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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

1. De functie van het Europees Parlement 

Als het Nederlandse parlement het Nederlandse volk vertegenwoordigt, en het 

Duitse parlement het Duitse volk, wie of wat vertegenwoordigt dan het Europees 

Parlement (EP)? Dat is de vraag waarmee dit proefschrift zich in essentie 

bezighoudt. Sommigen zouden meteen antwoorden: het Europese volk. Of: de 

Europese burgers. Daar zouden anderen tegenin brengen dat er geen Europees 

volk bestaat, terwijl vertegenwoordiging van ‘de burgers’ te vaag is om 

democratisch te kunnen zijn.
1
 Er zijn dus tenminste twee of drie voor de hand 

liggende antwoorden, terwijl geen van die antwoorden op voorhand als de juiste 

kan worden aangewezen. 

 Er zijn verschillende aanleidingen om dit vraagstuk aan nader onderzoek te 

onderwerpen. Om te beginnen kan worden gewezen op de inmiddels klassiek te 

noemen notie dat de Europese Unie (EU) leidt aan een ‘democratisch deficit’.
2
 

Die roept immers mede de vraag op welke rol het EP daarin speelt. Ook kan 

worden gewezen op de structureel lage opkomst voor Europese 

Parlementsverkiezingen.
3
 Eén verklaring die voor die lage opkomst wel wordt 

gegeven, is namelijk dat het EP niet dezelfde bevoegdheden heeft als stemmers 

van hun nationale parlement gewend zijn, zodat het niet aan hun verwachtingen 

van een orgaan dat ‘parlement’ heet zou voldoen.
4
 Een andere is dat burgers 

zouden denken dat hun stem niet uit zou maken, omdat het Parlement te ‘zwak’ 

zou zijn om gezagsuitoefening door de Europese Unie te legitimeren.
5
 Als derde 

kan erop worden gewezen dat de redactie van de artikelen die de taak van het 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Vgl. J.H.H. Weiler, U. Haltern & F. Mayer, ‘European Democracy and its Critique, Five 

Uneasy Pieces’, EUI Working Papers RSC 1995, nr. 95/11, Badia Fiesolana, San 

Domenico: European University Institute, p. 8-22. 
2  Over het ‘democratisch deficit’, zie onder andere Weiler, Haltern & Mayer, ‘European 

Democracy and its Critique’, T.D. Zweifel, Democratic deficit? Institutions and 

regulation in the European Union, Switzerland, and the United States, Landham: 

Lexington 2002, p. 11-44 en P. Craig & G. de Búrca, EU Law: text, cases and materials, 

Oxford: Oxford University Press 2008, p. 133-144. 
3  Zie voor de opkomstcijfers per lidstaat onder meer: 

 www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/000cdcd9d4/Opkomst-%281979-

2009%29.html. 
4  Zweifel, Democratic deficit?, p. 17-18. 
5  Zweifel, Democratic deficit?, p. 17-18. 
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Parlement beschrijven (art. 9 t/m 11 en 14 VEU) bepaald geen zekerheid 

verschaft over die taak.
6
 Het Verdrag van Lissabon (VvL) heeft op dat punt 

maar weinig duidelijkheid verschaft. Tot slot lijkt het EP qua bevoegdheden 

sinds het VvL weer meer op de parlementen van de lidstaten van de EU dan 

voorheen, zodat de vraag gerechtvaardigd is of het ook dezelfde 

vertegenwoordigende rol als die parlementen vervult of kan vervullen. 

 Vergelijkingen tussen nationale parlementen en het Europees Parlement zijn 

altijd riskant. Op het eerste oog is het uiteraard begrijpelijk dat van een instelling 

die ‘Europees Parlement’ heet verwacht wordt dat het ongeveer dezelfde 

bevoegdheden heeft als nationale parlementen.
7
 De parlementen van de lidstaten 

zijn echter onderling zeer divers, zodat er geen standaard is die zonder meer 

gebruikt zou kunnen worden als maatstaf voor het EP. Dit hangt onder meer 

samen met de zeer verschillende staats- en regeringsvormen waarin de 

verschillende parlementen functioneren. Het maakt voor de staatsrechtelijke 

positie van een parlement bijvoorbeeld uit of het in een parlementair, semi-

parlementair of presidentieel stelsel functioneert. Veel groter lijkt het verschil 

bovendien te zijn tussen de constellaties waarin de nationale parlementen 

enerzijds functioneren en die waarin het Europees Parlement anderzijds 

geplaatst is. De Europese Unie is nu eenmaal geen staat en dat lijkt uit te maken. 

Zij is (formeel) een internationale organisatie, die door haar lidstaten in het 

leven is geroepen om een aantal min of meer specifiek omschreven 

doelstellingen te behalen.
8
 Daarin lijkt zij wezenlijk te verschillen van haar 

lidstaten, die niet zozeer met het oog op specifieke doelstellingen in het leven 

zijn geroepen. Bovendien is een nieuwe organisatie als de EU uiteraard op geen 

enkele wijze gehouden dezelfde staatsrechtelijke structuren te hanteren als haar 

lidstaten doen.  

 Het Europees Parlement krijgt sinds de jaren 1970 evenwel steeds meer 

bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van veel nationale parlementen. 

Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het budgetrecht of aan steeds toenemende 

wetgevingsbevoegdheden. Sinds 1979 wordt het Parlement bovendien 

rechtstreeks gekozen, zodat het in beginsel op vergelijkbare wijze als de 

nationale parlementen ‘het volk’ lijkt te kunnen vertegenwoordigen. En vaak 

wordt betoogd dat het ‘democratisch deficit’ (deels) kan worden opgelost door 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6  Zie hierover uitgebreid paragraaf 4.1 van hoofdstuk 2. 
7  Over de kracht van terminologie en de verwarring die daardoor bij rechtsvergelijking kan 

ontstaan, zie I.A. Van den Driessche, Politieke ministeriële verantwoordelĳkheid: Het 

Nederlandse begrip in rechtsvergelĳkend perspectief (diss. Groningen), Deventer: 

Kluwer 2005, p. 6. Vgl. A.K. Koekoek. ‘De methode van staatsrechtelijke 

rechtsvergelijking’, in: P.P.T. Bovend’Eert, J.W.A. Fleuren & H.R.B.M. Kummeling 

(red.), Grensverleggend staatsrecht. Opstellen aan prof. mr. C.A.J.M. Kortmann, 

Deventer: Kluwer 2001, p. 176. 
8  Vgl. art. 1 en 3 VEU. In hoofdstuk 2 en 7 wordt (zeer) uitgebreid ingegaan op de vraag 

wat de ‘aard’ van de EU is. 
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het Parlement meer bevoegdheden te geven.
9
 Daarmee lijkt het steeds meer 

overeenkomsten te vertonen, of te moeten gaan vertonen, met veel parlementen 

van de lidstaten van de EU. Een belangrijke vraag waarmee dit proefschrift zich 

daarom, in het verlengde hiervan, bezighoudt is in hoeverre het Europees 

Parlement een vertegenwoordigende functie heeft of kan vervullen die min of 

meer gemodelleerd is naar een democratietheorie die in veel lidstaten wordt 

gehanteerd. 

 Als de Unie wel een rechtstreeks gekozen parlement heeft, maar volgens de 

meesten geen volk, is een voor de hand liggende vraag wat het Parlement 

precies vertegenwoordigt en wat de consequenties zijn van het ontbreken van 

zo’n volk.
10

 Is het bijvoorbeeld vreemd dat het bij gewone meerderheid besluit, 

waardoor onder meer in Duitsland gekozen Europarlementariërs in Malta 

gekozen Europarlementariërs kunnen overstemmen? Of dat in Nederland 

stemmende burgers niet op een zich in Frankrijk kandiderende 

Europarlementariër kunnen stemmen? Of dat in Nederland stemmende burgers 

een ander stemgewicht hebben dan in Frankrijk stemmende burgers? Of dat de 

verschillende Europarlementariërs juist wel hetzelfde stemgewicht in het EP 

hebben?  

 Dit type vragen hangt sterk samen met een tweede aspect waarin de Unie 

sterk op sommige van haar lidstaten lijkt. Qua organisatiewijze heeft de EU 

namelijk veel weg van Duits federalisme.
11

 Überhaupt wordt de Unie steeds 

meer in federale termen geduid.
12

 Het ligt dan ook voor de hand bij de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9  Zie bijvoorbeeld W. van Gerven, ‘Wanted: More Democratic Legitimacy for the 

European Union. Some Suppositions, Propositions, Tests and Observations in the Light 

of the Fate of the European Constitution’, in: J. Wouters, L. Verhey & P. Kiiver (red.), 

European Constitutionalism beyond Lisbon, Antwerpen, Oxford en Portland: Intersentia 

2009, p. 155-165 en D. Grimm, ‘Does European Need a Constitution?’, European Law 

Journal 1995, vol. 1, nr. 3, p. 292. Maar zie ook p. 296, waar Grimm stelt dat deze 

‘oplossing’ het deficit alleen maar groter kan maken. Vgl. Craig & De Búrca, EU Law, p. 

137. Met name in het Nederlandse politieke debat lijkt te worden gevonden dat 

democratische legitimatie in eerste instantie een zaak voor het Europees Parlement is. 

Slechts waar het geen formele medebeslissingsbevoegdheden heeft, acht de wetgever het 

gerechtvaardigd de controlebevoegdheden van de Staten-Generaal over Europese 

besluitvorming te vergroten of niet te verkleinen. L.F.M. Besselink & B. van Mourik, 

‘The Parliamentary Legitimacy of the European Union: The Role of the States General 

within the European Union’, Utrecht Law Review 2012, vol. 8, nr. 1, p. 30-31. 
10  Zie over het al dan niet ontbreken van een Europees volk uitgebreid paragraaf 6 van 

hoofdstuk 5 en paragraaf 2 van hoofdstuk 7. 
11  Zie hiervoor uitgebreid paragraaf 3 van hoofdstuk 3. 
12  Zie bijvoorbeeld R. Schütze, European Constitutional Law, Cambridge: Cambridge 

University Press 2012, p. 47-79, S. Oeter, ‘Federalism and Democracy’, in: A. von 

Bogdandy & J. Bast (red.), Principles of European Constitutional Law, Oxford: Hart 

Publishing en Verlag CH Beck 2010, p. 55-82, R. Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism. The Changing Structure of European Law, Oxford: University Press 2009, 

P. Dann, ‘Looking through the federal lens: The semi-parliamentary democracy of the 

European Union’, Jean Monnet Working Paper, 5/2, K. Nicolaidis en R. Howse (red.), 
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beantwoording van de zo-even gestelde vragen staatsrechtelijke noties als 

(con)federalisme te betrekken. Juist ook omdat daarmee een parlement kan 

worden geduid dat niet één volk vertegenwoordigt, en dus waarschijnlijk 

meerdere volkeren, of een gemeenschap als die van ‘de Unieburgers’ 

vertegenwoordigt. Dit proefschrift gaat er, kortom, vanuit dat de Europese Unie 

weliswaar geen staat is zoals haar lidstaten dat zijn, maar zij met die lidstaten 

wel voldoende gelijkenissen vertoont om daarmee op onderdelen zinnig 

vergeleken te kunnen worden. 

 Een tweede uitgangspunt is dat de EU ge- en verbodsbepalingen uitvaardigt 

die zeer ingrijpend kunnen zijn voor burgers, zodat zij moet kunnen uitleggen 

waarom die democratisch gelegitimeerd zijn. Vragen die moeten kunnen worden 

beantwoord zijn op zijn minst namens wie er wordt beslist, wie er wordt geacht 

in te stemmen met het vastgestelde recht en in welke hoedanigheid diegenen 

worden geacht dat te doen. Het maakt bijvoorbeeld uit of ‘het Europese volk’ 

wordt geacht in te stemmen met een bepaalde Europese wet of ‘de Europese 

volkeren’. In het eerste geval ligt het immers voor de hand dat bij een gewone 

meerderheid besloten kan worden, terwijl het in het tweede geval meer voor de 

hand ligt dat er met een meerderheid per volk besloten wordt. Waarom zijn 

bijvoorbeeld Duitsers immers gebonden aan rechtsregels waaraan geen Duitser 

heeft meegewerkt? Is het daartoe voldoende dat de Duitse wetgever hen ooit 

door middel van wetgeving gebonden heeft aan het Europese recht, terwijl die 

wetgeving mede is uitgevaardigd door het Duitse parlement? 

 Het zou kunnen dat democratie een sprookje is omdat niet gezegd is dat 

burgers daadwerkelijk instemmen met het recht.
13

 Wie om die reden niet in 

democratie gelooft heeft echter een nog veel groter probleem dan degene die er 

wel in gelooft. De overheid die beweert op gelegitimeerde wijze recht vast te 

stellen en te handhaven, moet immers kunnen uitleggen waarom burgers zich 

eraan moeten houden. Ze kan het niet zonder een dergelijk verhaal stellen, 

omdat ze anders moet toegeven zich slechts met geweld te handhaven. En 

geweld kan ongetwijfeld zorgen voor naleving van het recht, maar niet voor het 

bestaan van een (normatieve) plicht tot naleving. Dit proefschrift onderzoekt een 

deel van de (veronderstelde) claim dat het Unierecht democratisch gelegitimeerd 

wordt en beschouwt het Europees Parlement in dat licht.
14

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

The Federal Vision. Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the 

European Union, Oxford: Oxford University Press 2001 en L.M. Goldstein, Constituting 

Federal Sovereignty: The European Union in Comparative Context, Baltimore & 

London: The John Hopkins University Press 2001. 
13  Vgl. Van der Pot/D.J. Elzinga, R. de Lange en H.G. Hoogers, Van der Pot. Handboek 

van het Nederlandse Staatsrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 483. 
14   De veronderstelling dat de Unie zichzelf begrijpt als democratische entiteit, kan 

bijvoorbeeld eruit worden afgeleid dat art. 2 VEU democratie als een van de waarden 

noemt waarop de EU berust en uit de titel van Titel II van het VEU, namelijk 

‘Bepalingen inzake democratische beginselen’. 
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 De literatuur over de Europese Unie, het Europees Parlement en democratie 

is overvloedig.
15

 Uiteraard bestaat er ook veel literatuur over de combinaties van 

die onderwerpen. Met name in het Nederlandse en Engelse taalgebied bestaat er 

echter nog geen uitgebreid conceptueel-juridisch onderzoek naar de 

democratische positie van het Europees Parlement. Nicky del Grosso, Philipp 

Kiiver en Davor Jančić hebben zich bijvoorbeeld wel bezig gehouden met 

parlementaire controle op de Europese Unie, maar hebben zich geconcentreerd 

op nationale parlementen.
16

 Flora Goudappel heeft wel de Europese dimensie 

bestudeerd, maar heeft zich voornamelijk geconcentreerd op federale 

controlestructuren en niet zozeer op het Europees Parlement.
17

  

 Meer in zijn algemeenheid is er überhaupt veel geschreven over de 

Europese Unie, soevereiniteit, federalisme en democratische legitimatie, maar 

zelden op een wijze die al deze begrippen combineert.
18

 Ook geldt voor veel 

literatuur dat die politicologisch is en veel juridische vragen niet stelt.
19

 Of dat 

zij louter beschrijft wat het Europees Parlement zoal doet, maar zich niet 

afvraagt hoe die werkzaamheden zich verhouden tot democratietheorieën of -

concepten.
20

 Veel van de literatuur over de Europese Unie is bovendien 

simpelweg achterhaald.
21

 Het lot van de auteur die schrijft over de EU is dat zijn 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15  Voor een overzicht van de literatuur zie onder meer Zweifel, Democratic deficit?, p. 11-

44 en Craig & De Búrca, EU Law, p. 133-144.  
16  N.Y. del Grosso, Parlement en Europese integratie (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 

2000, P. Kiiver, The National Parliaments in the European Union - A Critical View on 

EU Constitution-Building, Den Haag, Londen en New York: Kluwer Law International 

2006 en D. Jančić, National Parliaments and European Constitutionalism: 

Accountability Beyond Borders (diss. Utrecht): 

 igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-1004-200607/UUindex.html. 
17  F.A.N.J. Goudappel, Powers and Control Mechanisms in European Federal Systems. A 

Comparative Approach to the Form of Government of the European Community (diss. 

Rotterdam), Rotterdam en Deventer: Sanders Instituut en Gouda Quint 1997. 
18  Zie over soevereiniteit en de Europese Unie bijvoorbeeld N. Walker (red.), Sovereignty 

in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003 en Schütze, From Dual to Cooperative 

Federalism, Goldstein, Constituting Federal Sovereignty en M. Forsyth, Unions of 

States, The theory and practice of confederation, New York: Leicester University Press 

1981 over soevereiniteit, federalisme en de Europese Unie. Vgl. R. Barents, De 

communautaire rechtsorde. Over de autonomie van het gemeenschapsrecht, Deventer: 

Kluwer 2000, over de autonomie van de Europese Unie. 
19  Zie bijvoorbeeld P. Dann, Parlamente im Exekutivföderalismus, Springer: Berlin 2004 en 

A. Menon & M.A. Schain (red.), Comparative Federalism. The European Union and the 

United States in Comparative Perspective, Oxford etc.: Oxford University Press 2006. 
20  Vgl. R. Corbett, F. Jacobs & M. Shackleton, The European Parliament, Londen: John 

Harper Publishing 2007. 
21  Dit geldt bijvoorbeeld voor het proefschrift van Schelto Patijn, dat het Europees 

Parlement volgt tot het begin van de jaren 1970. Nog veel verder terugdenkend kan het 

proefschrift van Van den Houten over federalisme en soevereiniteit genoemd worden. S. 

Patijn, De uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Parlement (diss. Utrecht), 
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werk sneller door de feiten wordt ingehaald dan doorgaans het geval is bij 

bijvoorbeeld een nationaal-staatsrechtelijk onderwerp. Juist ook vanwege de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er alle reden de democratische positie 

van het Europees Parlement te bezien en die te plaatsen in het bredere kader van 

de Europese Unie, democratietheorie en de verhouding die de lidstaten of 

lidvolkeren in dat verband tot de Unie hebben. 

 

2. Vraagstelling 

Dit onderzoek probeert de democratische rol van het Europees Parlement te 

duiden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het bestaan van het Europees 

Parlement zinvol is en het een democratische taak heeft. De vraag of er een 

Europees Parlement moet bestaan is dus geen (primair) onderdeel van het 

onderzoek. In plaats daarvan richt het zich op de vraag hoe de democratische 

positie van het huidige Parlement geduid moet worden. Daarbij wordt 

aangenomen dat rechtstreeks gekozen organen slechts onder bepaalde 

voorwaarden geacht kunnen worden het recht democratisch te legitimeren. 

Welke voorwaarden dat zijn is een integraal onderdeel van het onderzoek. 

 Evenzo wordt er niet uitgebreid stilgestaan bij de legitimerende rol die de 

nationale parlementen hebben in de Europese Unie, hoewel zij die zeker ook 

hebben.
22

 Het zou zeker de moeite waard zijn de relatie tussen de legitimerende 

rollen van het Europees Parlement en die van de nationale parlementen te 

onderzoeken. Een dergelijke onderzoeksvraag zou de omvang van dit onderzoek 

echter te veel vergroten.  

 Een derde uitgangspunt is dat de democratische rol van het (bestaande) 

Europees Parlement het beste kan worden onderzocht aan de hand van het 

concept volkssoevereiniteit. Het is uiteraard onmogelijk iets zinnigs te zeggen 

over democratie of een democratische rol zonder daarbij een democratieconcept 

als uitgangspunt te nemen. Hier is dat uitgangspunt volkssoevereiniteit. Niet 

omdat dit concept het enig denkbare democratieconcept zou zijn, maar omdat 

het een breed geaccepteerd concept is, dat in veel lidstaten van de Europese 

Unie tot het geldende recht behoort. Het is in die lidstaten een geldende 

rechtsnorm dat met democratie volkssoevereiniteit wordt bedoeld.
23

 Geen enkel 

ander democratieconcept is zo breed aanvaard of toegepast in de Europese Unie.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam 1973 en J.N. Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit (diss. Leiden), Leiden: Sijthoff 1945. 
22  Geïnteresseerden in specifiek deze vraag worden verwezen naar Jančić, National 

Parliaments and European Constitutionalism. 
23  H.G. Hoogers en I.A Van den Driessche, ‘Een democratisch souvereiniteitsbegrip: 

pouvoir constituant als constitutioneel leerstuk en de grondwet van Nederland en België’, 
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 Hoewel vaak wordt betoogd dat soevereiniteit een gebrekkig concept zou 

zijn, het concept achterhaald zou zijn en/of dat het geen betekenis voor de 

Europese Unie zou kunnen hebben, bindt zij veel van haar lidstaten juridisch, 

geniet zij brede acceptatie in het staatsrecht en wordt zij daadwerkelijk 

gehandhaafd. Duitse ministers waren en zijn volgens het Duitse 

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) bijvoorbeeld simpelweg niet bevoegd mee 

te werken aan de werkzaamheden of ontwikkelingen van een verenigd Europa, 

als daarmee de soevereiniteit van het Duitse volk geschonden zou worden.
24

 En 

het BVerfG is zeker niet het enige constitutionele hof dat dit type redenering 

volgt. De soevereiniteit van het volk inspireert verschillende constitutionele 

hoven om rechtspraak te wijzen die, net als de Duitse, haaks staat op de 

rechtspraak van het Europese Hof van Justitie over voorrang en directe 

werking.
25

 Hoewel volkssoevereiniteit dus wellicht, net als andere 

legitimatieconcepten, ‘gebrekkig’ is, doordat het maar een deel van de 

werkelijkheid kan verklaren, is het wel één van de verschillende dominante 

uitgangspunten die vaak worden gekozen om de ‘aard’ van de Europese Unie te 

begrijpen.  

 Daarmee is overigens niet gezegd dat het concept overal of altijd dezelfde 

inhoud zou hebben. Dat is namelijk niet het geval. De inhoud en strekking van 

rechtsnormen en legitimatietheorieën zijn überhaupt tijd- en plaatsgebonden. Dit 

geldt uiteraard ook voor een abstracte legitimatietheorie als volkssoevereiniteit. 

De concrete en handhaafbare rechtsnormen die het BVerfG bijvoorbeeld aan het 

concept verbindt worden zowel binnen als buiten Duitsland nogal bekritiseerd. 

Net zo bestaat er in de rechtsgeleerde literatuur geen overeenstemming over de 

vraag of soevereiniteit deelbaar is of niet.  

 Wel lijkt er echter enige overeenstemming te bestaan over de grondtrekken 

ervan. De theorie lijkt vrij standaard te zijn dat principieel vrije en gelijke 

mensen als politieke gemeenschap enigerlei overheid in het leven roepen, die tot 

op zekere hoogte moet zorgen voor het geordend maatschappelijk samenleven 

van burgers.
26

 Bij voorkeur lijkt dat op democratische wijze te moeten gebeuren 

omdat de vrijheid en gelijkheid van de burgers anders verloren zou zijn gegaan. 

Dat volkssoevereiniteit eisen stelt aan de inrichting van de rechtsorde lijkt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

in: C.W. Noorlander e.a., Het volk regeert. Beschouwingen over de (Nederlandse) 

democratie in de 21e eeuw, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 53-55. 
24  De impact van alleen al het Lissabon-Urteil blijkt uit de vele commentaren en 

tijdschriftnummers die over specifiek dat oordeel zijn verschenen. 
25  Zie bijvoorbeeld J.B. Cruz, ‘The legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist 

Movement’, European Law Journal 2008, vol. 14, p. 398-403, A. von Bogdandy & S. 

Schill, ‘Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity Under the Lisbon 

Treaty’, Common Market Law Review 2011, vol. 48, p. 1433-1440 en hoofdstuk 7. Voor 

een zeer concreet voorbeeld van rechtspraak die tegengesteld is aan die van het Hof van 

Justitie, zie het Slovak Pensions VII-oordeel van het Tsjechische constitutionele hof. 

Oordeel van 31 januari 2012, Pl. ÚS 5/12 (Slovak Pensions XVII). 
26  Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 5. 
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daarmee onomstreden te zijn. Welke eisen dat zijn is evenwel niet op voorhand 

duidelijk. 

 Dit onderzoek vertrekt vanuit de vooronderstelling dat volkssoevereiniteit 

concrete eisen stelt aan een Europese rechtsorde als die op dat concept 

gebaseerd is en vraagt zich af welke dat precies zijn en hoe de positie van het 

Europees Parlement in dat licht moet worden begrepen. Een rode draad is hierbij 

dat er steeds een onderscheid wordt gemaakt tussen de soevereiniteit over de 

rechtsorde en de soevereiniteit in de rechtsorde.
27

 Met het eerste wordt de 

metajuridische bevoegdheid tot grondwetschepping en -wijziging bedoeld, 

terwijl onder het tweede de zeggenschap over het recht binnen de kaders van de 

constitutie wordt verstaan. Het eerste ziet met andere woorden op de steeds 

bestaande mogelijkheid van het volk ‘soeverein’ in te grijpen in de rechtsorde, 

terwijl het tweede ziet op de door het recht geschapen en ingekaderde 

bevoegdheden die het volk in een rechtsorde heeft. Deze tweedeling is nuttig 

omdat ze het mogelijk maakt twee verschillende posities die een soeverein volk 

tegelijkertijd heeft uit elkaar te houden, waardoor een analyse van de 

verschillende behandelde rechtssystemen en juridische modellen wordt 

vergemakkelijkt. 

 Als uitgangspunt wordt de volgende werkdefinitie gehanteerd: 

Volkssoevereiniteit is die democratietheorie, die een rechtsorde slechts dan als 

democratisch beschouwt als het volk haar zelf in gelijke vrijheid heeft 

geschapen (en het dus soeverein over de rechtsorde is), en het volk ook binnen 

die rechtsorde de zeggenschap over het recht behouden heeft (en het dus ook 

soeverein in de rechtsorde is). Opgemerkt kan hierbij alvast worden dat de notie 

dat het soevereine volk aan de rechtsorde voorafgaat in zekere zin een fictie is.
28

 

Lindahl wijst er terecht op dat representatie het volk tot op zekere hoogte tot 

eenheid maakt, terwijl het die eenheid nog niet voorafgaand aan zijn 

representatie had.
29

 Hij verbindt daaraan de gedachte dat het zien van de 

grondwet als daad van self-determination problematisch is, omdat die strikt 

genomen gebaseerd is op een niet-gemandateerde daad van representatie.
30

 

Feitelijk heeft hij daar ongetwijfeld gelijk in, omdat grondwetten zichzelf niet 

kunnen schrijven en iemand dat dus zal moeten doen. 

 Daarmee is echter niet gezegd dat een constitutie niet als juridische norm uit 

zou kunnen gaan van de notie dat die gebaseerd is op een daad van het 

soevereine volk. Er gaan immers weliswaar allerlei feitelijke handelingen vooraf 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27  Dit onderscheid is ontleend aan Unruh. P. Unruh, Der Verfassungsbegriff des 

Grundgesetzes. Eine verfassungstheoretische Rekonstruktion. Tübingen: Mohr Siebeck 

2002, p. 266 en p. 285-286. 
28  Zie zeer uitgebreid over de relatie tussen de soevereiniteit over de rechtsorde en de 

soevereiniteit in de rechtsorde hoofdstuk 5. 
29  H. Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the European Union’ in: N. Walker (red.), 

Sovereignty in Transition, Oxford: Hart Publishing 2003, m.n. p. 105-114. 
30  Lindahl, ‘Sovereignty and representation in the EU’, p. 112-113. 
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aan de vestiging van de rechtsorde door de constitutie, en er volgen weliswaar 

ook allerlei relevante feitelijke handelingen op die vestiging, maar de vestiging 

van de rechtsorde is de rechtshandeling waarop al die feitelijke handelingen 

betrekking hebben. Normatief gezien is het dus de uitvaardiging van de 

constitutie die van overweldigend belang is. Op deze vragen en antwoorden 

wordt veel uitgebreider ingegaan in hoofdstuk 5. Daarbij zal ook uitgewerkt 

worden dat soevereiniteit over de rechtsorde en soevereiniteit in de rechtsorde 

twee zeer met elkaar verbonden noties zijn. Het volk dat door die constitutie tot 

‘zelfregering’ wordt gebracht, is volgens dat document zelf immers hetzelfde 

volk als het volk dat geldt als schepper van de rechtsorde. Mede daarom wordt 

er vooralsnog vanuit gegaan dat de vraag wie het volk is dat door representatie 

soeverein in de rechtsorde moet zijn, alleen beantwoord kan worden door te 

bezien wie er soeverein over de rechtsorde is.  

 De hierboven gegeven werkdefinitie, en het in de verschillende 

hoofdstukken van dit proefschrift uit te werken volkssoevereiniteitsconcept sluit, 

met andere woorden, aan bij de betekenis die het heeft in het staatsrecht. 

Enerzijds zoals dat blijkt uit de constitutionele ordeningen van een aantal staten, 

anderzijds zoals dat zich presenteert in het werk van verschillende auteurs, die 

bij hun reflecties op volkssoevereiniteit aansloten bij eigentijdse constitutionele 

systemen. Het is dit ge(re)construeerde begrip dat in dit proefschrift wordt 

bedoeld met het concept volkssoevereiniteit.
31

 Hiermee staat dit boek in de 

‘traditie’ waarin onder meer ook het Lissabon-Urteil geplaatst kan worden.
32

  

 De vraagstelling is, met dit alles in het achterhoofd, 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? 

 

Deze onderzoeksvraag wordt hoofdzakelijk vanuit twee invalshoeken benaderd, 

namelijk die van volkssoevereiniteit en (con)federalisme. Hierboven werd reeds 

uitgelegd waarom gekozen is voor volkssoevereiniteit, en waarom de daad van 

grondwetschepping daarbij van centraal belang wordt geacht. Vooralsnog wordt 

aangenomen dat alleen deze ‘constituerende daad’ kan aanwijzen dat het volk 

soeverein is en wie er zoal tot dat volk behoren.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

31  Op de selectie van staten en auteurs, en hun relatie tot en betekenis voor het onderzoek 

wordt hieronder teruggekomen. 
32  De vraag wanneer er sprake is van een ‘traditie’ is moeilijk te beantwoorden. Voor zover 

dat voor dit boek relevant is wordt daarop hieronder teruggekomen. Bedoeld wordt hier 

met name dat wel wordt teruggegaan op Rousseau, maar bijvoorbeeld niet op de 

monarchomachen. Zie over die laatste stroming o.a. Van der Pot/Elzinga, Lange & 

Hoogers, Van der Pot, p. 16-18 en C.E. Merriam, History of the Theory of Sovereignty 

since Rousseau (diss. Columbia University), New York 1900; Whitefish, Montana: 

Kessinger Publishing’s Legacy Reprints 2007 (facs. uitg.), p. 17-19. 
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 De keuze voor (con)federalisme heeft als achtergrond dat de relatie tussen 

verschillende (soevereine) volkeren in één constitutioneel verband klassiek 

wordt geduid met behulp van (con)federale modellen. Dit onderzoek 

vooronderstelt dat deze modellen inzicht kunnen geven in de aard van de Unie 

en daarmee ook in de aard van het Europees Parlement. Deze inzichten moeten 

op hun beurt behulpzaam zijn bij het duiden van de vertegenwoordigende rol 

van het Parlement en bij het duiden van de invloed die het vertegenwoordigen 

van verschillende volkeren kan hebben op de aard en positie van een parlement. 

 

3. Opzet, afbakening en methode 

3.1 Conceptueel-theoretisch onderzoek in twee delen 

Het kan de juridische onderzoeker niet zijn ontgaan dat er sinds een aantal jaren 

een stevig debat woedt over juridische methodologie en over de al dan niet 

bestaande noodzaak tot verantwoording of uitleg daarvan. Aangezien er genoeg 

bijdragen over dit onderwerp zijn verschenen wordt hier aan dat debat 

voorbijgegaan en worden simpelweg de belangrijkste onderzoekskeuzes 

toegelicht.
33

  

 Dit onderzoek is conceptueel-theoretisch van aard en bevindt zich 

voornamelijk op het terrein van de algemene staatsleer. Onderzocht wordt wat 

de theoretische relatie is die bestaat tussen een gehanteerd concept 

(volkssoevereiniteit) en het onderzoeksobject (het Europees Parlement). De 

vraag is dus niet hoe het Parlement zich in de praktijk gedraagt, maar hoe zijn 

rol moet worden geduid als daarvoor volkssoevereiniteit als uitgangspunt wordt 

genomen. Daarmee beoogt het boek een bijdrage te leveren aan een 

democratisch en coherent Europees constitutioneel bestel door een kader te 

bieden waarbinnen onderlegde keuzes voor de ontwikkeling van de Europese 

Unie, in het bijzonder het Europees Parlement, kunnen worden gemaakt. 

 Het onderzoek valt uiteen in een deel dat zich vooral richt op het positieve 

recht dat betrekking heeft op verschillende parlementen en een voornamelijk 

rechtstheoretisch deel. Het eerste deel bestudeert de staatsrechtelijke positie van 

het Europees Parlement, de Duitse Bondsdag en het Amerikaanse Congres. Bij 

de bestudering van de laatste twee wordt gepoogd patronen te herkennen en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

33  De discussie lijkt te zijn gestart door Stolker. Zie C.J.J.M. Stolker, ‘‘Ja, geléérd zijn jullie 

wel!’’, NJB 2003, nr. 15, p. 766-778. Een voorbeeld van een bijdrage die zeer kritisch is 

over de wijze waarop het debat wordt gevoerd is A.R. Mackor, ‘Tegen de methode’, NJB 

2007, nr. 24, p. 1462-1465. Volgens Hol gaat het er vooral om rationeel en kritisch te 

zijn. A.M. Hol, ‘Pleidooi voor een jurisprudentia. Over recht en rechtswetenschap’, in: 

J.W.L. Broeksteeg & E.F. Stamhuis (red.), rechtswetenschappelijk onderzoek. Over 

object en methode, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 5-22. 
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structuren te vinden die licht kunnen werpen op de positie van een ‘federaal’ 

parlement, in de vooronderstelling dat die helpen bij het duiden van de positie 

van het Europees Parlement. Deze bestudering moet als het ware een 

referentiekader opbouwen dat behulpzaam is bij het duiden van de 

vertegenwoordigende positie van het EP. 

 Het tweede deel onderzoekt de resultaten van het positiefrechtelijke deel op 

zijn theoretische consistentie en gevolgen. Waar in het eerste deel vooral het 

positieve recht en de duiding daarvan centraal staat, gaat dit deel meer in op de 

vraag hoe logisch en overtuigend de gebruikte structuren en patronen zijn. 

Bovendien wordt in het tweede deel onderzocht welke theoretische 

mogelijkheden er überhaupt zijn om een parlement als het EP vorm te geven. 

Daarmee kunnen aan het einde van dat deel enkele theoretische modellen 

gepresenteerd worden, inclusief de juridische en metajuridische voorwaarden en 

gevolgen die eraan verbonden zijn, waarmee (con)federale parlementen geduid 

kunnen worden. In het concluderend hoofdstuk worden de resultaten van het 

eerste deel van het onderzoek getoetst en gespiegeld aan de in het tweede deel 

ontwikkelde theoretische modellen. Daarmee is het mogelijk de positie van het 

Europees Parlement vanuit de invalshoek van volkssoevereiniteit te duiden en te 

bezien welke gevolgen die juridische plaatsbepaling heeft.  

 

3.2 Deel I: rechtsvergelijking 

3.2.1 Meerwaarde 

Het eerste, positiefrechtelijke deel van het onderzoek is zoals gezegd 

rechtsvergelijkend van aard. Daarin wordt eerst het Europees Parlement 

bestudeerd en daarna de Duitse Bondsdag en het Amerikaanse Congres. De 

verwachting is daarbij dat de bevoegdheden die de bestudeerde parlementen 

hebben worden geacht samen te hangen met volkssoevereiniteit. Als het volk 

immers wordt geacht heer en meester over de rechtsorde te zijn, ligt het voor de 

hand aan te nemen dat de volksvertegenwoordiging een zeer centrale plaats 

inneemt bij de legitimatie van het recht. Uiteraard worden de ogen open 

gehouden voor eventuele problemen of vragen die in dit verband rijzen. Waar 

het lastig is de relatie tussen volkssoevereiniteit en volksvertegenwoordiging te 

leggen wordt nagegaan welke vragen er rijzen en welke mogelijke antwoorden 

daarop gegeven kunnen worden. 

 De verschillende rechtsstelsels worden zoveel mogelijk beschreven zoals ze 

volgens de doctrine van het land zelf zijn. De logica hiervan is dat waar het de 

bedoeling is bestaande rechtsstructuren of juridische redeneringen tot inspiratie 

voor het Europees Parlement te laten dienen, het zoveel mogelijk vermeden 

moet worden zelf die rechtsstelsels ‘in te kleuren’. In plaats daarvan is gepoogd 

het geldende recht en de doctrine daarover te laten spreken. Waar een 

eenduidige beschrijving van het rechtsstelsel niet mogelijk is omdat er over 

beslissende onderdelen in overwegende mate een richtingenstrijd bestaat, 
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worden zoveel mogelijk de consequenties van de verschillende opvattingen 

weergegeven. Tenminste, voor zover het twistpunt in kwestie relevant genoeg is 

om ‘gediversifieerd’ weer te geven. Wel is, tot slot, in structureerde zin 

ingegrepen bij de weergave van de verschillende rechtsstelsels. Teneinde het 

Europees Parlement uiteindelijk te kunnen spiegelen aan de Duitse Bondsdag en 

het Amerikaanse Congres, zijn de hoofdstukken over die parlementen in 

hetzelfde ‘format’ opgeschreven. Dat maakt het immers makkelijker patronen, 

overeenkomsten en verschillen te herkennen. 

 

3.2.2 Landenkeuze 

De keuze voor een vergelijking met de Duitse Bondsdag en het Amerikaanse 

Congres heeft voornamelijk twee redenen.
34

 De eerste reden is dat beide landen 

prototypisch voor federalisme zijn. Beide lijken op hun eigen moment in de 

geschiedenis een rechtsstelsel te hebben willen scheppen dat sui generis en dus 

noch confederaal, noch unitair van aard was. Zowel de Verenigde Staten als het 

Duitse Keizerrijk hebben zeer hoogwaardige debatten over het wezen van 

federalisme opgeleverd. Van de bijbehorende rechtsstelsels kan het een en ander 

over federalisme en volksvertegenwoordiging geleerd worden. Juist ook ten 

behoeve van de Europese Unie, waarvan evenzeer gezegd wordt dat die sui 

generis en confederaal noch unitair is. 

 Er is weliswaar veel rechtsvergelijkende literatuur beschikbaar waarin 

Duitsland en de VS worden vergeleken met de EU, maar er is nauwelijks 

literatuur die de Europese Unie beziet vanuit het oogpunt van zowel 

(con)federalisme als volkssoevereiniteit. Dat is een lacune waarin onder meer 

voorzien wordt door bestaande literatuur te combineren. De 

vertegenwoordigende positie van het Europees Parlement kan niet begrepen 

worden wanneer die eendimensionaal vanuit een democratisch perspectief wordt 

bestudeerd.  

 Een tweede hoofdreden om het Europees Parlement met de parlementen van 

staten te vergelijken is dat het EP bevoegdheden lijkt te hebben die grotendeels 

overeenkomen met die van veel nationale parlementen. De Europese Unie 

oefent evenals haar lidstaten en anders dan (andere) internationale organisaties, 

rechtstreeks overheidsgezag uit over burgers. Het EP legitimeert dit gezag 

democratisch door rechtstreeks door burgers gekozen te zijn en sterke 

controlerende en medewetgevende bevoegdheden te hebben. Geen enkel ander 

parlementair orgaan van een internationale organisatie komt in de buurt van de 

mate waarin het EP het recht democratisch kan legitimeren. Vergelijking met 

nationale parlementen is daarom heel zinvol, terwijl vergelijking met (andere) 

internationale parlementaire organen weinig vruchtbaar lijkt.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

34  Naast het argument van de talenkennis van de auteur. 
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3.3 Deel II: theoretische verdieping 

3.3.1 Volkssoevereiniteit als concept 

Het tweede deel van het onderzoek beantwoordt in essentie dezelfde vragen als 

het eerste deel, maar vanuit een algemeen-theoretischer invalshoek. Het is 

vooral dit deel van het onderzoek dat een algemene-staatsleerinvalshoek heeft. 

Het doel ervan is dat er meer algemene uitspraken gedaan kunnen worden over 

de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement. Met de 

rechtsvergelijking van het eerste deel kan de consistentie tussen de geldende 

legitimatietheorie (volkssoevereiniteit) en positie van het parlement wel 

‘rechtssysteemintern’ worden vastgesteld, maar kunnen over die relatie geen 

algemene uitspraken worden gedaan. Niet alle rechtsstelsels kennen immers 

dezelfde legitimatiedoctrine. Sterker nog, volkssoevereiniteit zou in ieder 

rechtsstelsel wel eens een verschillende betekenis kunnen hebben. Daarom 

wordt in het eerste deel steeds aangesloten bij de betekenis die het concept in de 

context van het beschreven rechtsstelsel heeft gekregen. Het tweede deel poogt 

een meer algemeen volkssoevereiniteitsconcept en meer algemene 

(con)federalismetheorie te ontwikkelen om daarmee iets te kunnen zeggen over 

de positie van het Europees Parlement. 

 Een uitdaging bij deze benadering is dat er wordt gezocht naar een 

‘algemeen’ begrip van wat volkssoevereiniteit betekent. Strikt genomen kan dat 

echter niet, omdat iedere auteur en ieder rechtsstelsel weer zijn eigen betekenis 

kan geven aan de term en al die auteurs en rechtsstelsels in hun eigen context 

begrepen moeten worden. Er bestaat nu eenmaal geen ‘objectief’ 

volkssoevereiniteitsconcept. Toch is er in hoofdstuk 5 en 6 geprobeerd te 

achterhalen wat auteurs zoal bedoelen als zij het over respectievelijk 

volkssoevereiniteit en (con)federalisme hebben.  

 Daarom (re)construeert hoofdstuk 5 een ‘kernbegrip’ van 

volkssoevereiniteit aan de hand van de schrijvers erover die zowel historisch als 

theoretisch van grote invloed op de ontwikkeling van het concept zijn geweest, 

met de bedoeling dit tot uitgangspunt van theoretische reflectie in hoofdstuk 6 

en 7 te nemen. Strikt genomen is dit begrip niet het concept van die schrijvers, 

maar dat van de schrijver dezes. Omdat het echter ontleend is aan, althans zeer 

geïnspireerd is door diegenen die bekend staan als zeer invloedrijk op dit 

specifieke gebied, wordt hier gemeend dat het zeer wel als meetlat kan worden 

genomen waarlangs de positie van het Europees Parlement wordt gelegd. 

 De selectie van auteurs is sterk gebaseerd op de selectie die in werken is 

gemaakt die volkssoevereiniteit of aanverwante onderwerpen specifiek tot 

onderwerp hebben.
35

 Hiermee is een volkssoevereiniteitsconcept 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

35  Zoals bijvoorbeeld Merriam, The Theory of Sovereignty, G. Jellinek, Allgemeine 

Staatslehre, Berlin: Verlag von O. Häring 1914, G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip 

en grondwetsidee (diss. Rotterdam), Rotterdam: Sanders Instituut en Gouda Quint 1998, 
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gereconstrueerd dat zo min mogelijk de interpretatie van één specifieke auteur 

of van de doctrine van één specifiek rechtsstelsel is, en zoveel mogelijk een 

bredere consensus vertegenwoordigt. Een dergelijke invulling van het concept is 

zeer geschikt voor reflectie op de vraag hoe volkssoevereiniteit en het Europees 

Parlement zich tot elkaar verhouden. 

 Een tweede punt is hier dat het hoofdstuk over volkssoevereiniteit de 

verschillende auteurs behandelt alsof er een verband tussen hen bestaat. De 

historische ordening van auteurs wekt immers op zijn minst de indruk dat ze op 

elkaar van invloed zijn geweest of dat zij in eenzelfde traditie staan, terwijl dat 

helemaal niet het geval hoeft te zijn.
36

 Een reconstructie langs historische lijn 

zou dan niets meer zijn dan een opsomming van theorieën, die onderling nogal 

verschillen en niet werkelijk een verdere ontwikkeling van hetzelfde concept 

vertegenwoordigen.  

 Het zou kunnen dat dit waar is en het verband ertussen door deze, dan wel 

andere onderzoekers bedacht is. Daarom wordt hier, in navolging van 

Westerman en Hoogers, uitdrukkelijk aangetekend dat de auteurs worden 

behandeld alsof ze in dezelfde traditie staan.
37

 Daarmee is het wellicht zo dat de 

continuïteit door de schrijver zelf is geschapen, maar kan desondanks veel 

inzicht worden verkregen in de ‘conceptuele ontwikkelingsgang’ van 

volkssoevereiniteit als legitimatietheorie.
38

  

 

3.3.2 Volkssoevereiniteit en (con)federalisme 

Ten aanzien van op soevereiniteit gebaseerd (con)federalisme is gepoogd 

dezelfde onderzoeksmethode te volgen als ten aanzien van volkssoevereiniteit. 

Dit bleek echter al vrij snel onvruchtbaar omdat historisch er juist zeer grote 

twisten over (con)federalisme zijn geweest. Zodanig zelfs dat het uiteindelijk 

simpelweg onmogelijk lijkt te spreken van één concept of traditie. De onderlinge 

variaties tussen verschillende auteurs zijn erg groot en lopen onderling sterk 

uiteen. Voorbeelden zijn de stelling dat federalisme naar zijn aard onmogelijk is, 

de stelling dat federalisme en unitarisme wezenlijk hetzelfde zijn, en de stelling 

dat federalisme het perfecte midden houdt tussen unitarisme en 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

H.G. Hoogers, De verbeelding van het souvereine. Een onderzoek naar de theoretische 

grondslagen van politieke representatie (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1999, A.R. 

Greber, Die vorpositiven Grundlagen des Bundesstaates, Basel, Genf en München: 

Helbing & Lichtenhahn 2000, en H.F. Pitkin, The concept of representation, Berkeley, 

Los Angeles en Londen: University of California Press 1967. 
36  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 9-10. 
37  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 10. Hoogers gaat uitgebreid in op de 

opvattingen van Westerman ter zake.  
38  Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 10. 
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confederalisme.
39

 Bovendien is, net als overigens met volkssoevereiniteit het 

geval is, het aantal auteurs dat heeft bijgedragen aan de debatten over 

soevereiniteit en federalisme zo groot, dat het onmogelijk is ze allen te 

bespreken. 

 Raadpleging van de literatuur die federalisme en soevereiniteit specifiek tot 

onderwerp heeft en inventarisatie van de verschillende auteurs op hoofdlijnen 

laat echter zien dat er wellicht niet één, maar wel enkele tradities te ontdekken 

zijn.
40

 En dat juist die verschillende tradities zeer interessant zijn omdat ze 

verschillende manieren van constitutionele samenwerking tussen volkeren laten 

zien. Daarom is er in hoofdstuk 6 voor gekozen de drie á vier hoofdstromingen 

te beschrijven waarin de verschillende auteurs kunnen worden ingedeeld.  

 Het tweede deel van het onderzoek wordt afgesloten met de conclusie van 

het hoofdstuk over soevereiniteit en (con)federalisme. Daarin worden de 

modellen die bij de verschillende tradities horen op hun innerlijke consistentie 

en overtuigingskracht beoordeeld. Een belangrijk onderdeel van de 

consistentietoets is daarbij in hoeverre het model toegepast kan worden op de 

driehoeksverhouding volkssoevereiniteit – volksvertegenwoordiging – 

(con)federalisme. Verreweg de meeste (con)federalismetheorieën hebben ten 

onrechte maar weinig aandacht voor de positie van het federale parlement. 

Daarom leidt alleen al de combinatie van het hoofdstuk over volkssoevereiniteit 

en het hoofdstuk over (con)federalisme tot interessante resultaten.  

 

3.4 Toepassing op het Europees Parlement 

In het concluderend hoofdstuk worden de inzichten die in de verschillende 

hoofdstukken zijn opgedaan bij elkaar gebracht en in samenhang bezien. Het 

hoofdstuk plaatst de daaruit voortkomende analyse in het huidige debat over de 

aard van de Europese Unie. Aangezien geconcludeerd zal worden dat dit debat 

in essentie zeer vergelijkbare patronen volgt als de onder andere in hoofdstuk 6 

uit te werken modellen, wordt het in die sleutel geplaatst. Daarbij is het uiteraard 

niet zo dat er geen theoretische ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de 

afgelopen decennia, in tegendeel. Omdat veel auteurs evenwel bewust of 

onbewust aansluiten bij eerdere (con)federalismetheorieën, is het juist 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

39  De term ‘unitarisme’ is ontleend aan A.W. Heringa en P. Kiiver, Constitutions 

compared: an introduction to comparative constitutional law, Antwerpen en Oxford: 

Intersentia 2009. 
40  De geijkte literatuur op dit terrein is Forsyth, Unions of States, Greber, Grundlagen des 

Bundesstaates, H. Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat? Die Europäische 

Union im Vergleich mit den USA, Deutschland und der Schweiz, New York: Springer 

Wien 2007 en tot op zekere hoogte Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, 

Schütze, From Dual to Cooperative Federalism en D. Karmis en W. Norman (red.), 

Theories of federalism, a reader, New York: Palrave Macmillan 2005. 



16  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

interessant de verschillen en overeenkomsten te bestuderen.
41

 Het doel van het 

hoofdstuk is uiteraard het geven van een antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag van dit proefschrift. Daarom wordt van de verschillende 

theorieën juist ook bezien in welke mate, en onder welke voorwaarden zij het 

Europees Parlement begrijpen als een vertegenwoordigend orgaan dat het 

Unierecht van democratische legitimatie kan voorzien. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

41  De theorie van het constitutioneel pluralisme, die in verschillende varianten voorkomt, 

leunt bijvoorbeeld sterk op de Bund-theorie van Carl Schmitt. Deze notie gaat er in 

essentie vanuit dat er meerdere claims op soevereiniteit naast elkaar kunnen bestaan, 

terwijl soevereiniteit tegelijkertijd voor ondeelbaar wordt gehouden. Dit zou met name 

mogelijk zijn als geen van beide claims poogt de ander te verdringen. Zie hierover veel 

uitgebreider paragraaf 2.3 van hoofdstuk 7. Vgl. Schütze, European Constitutional Law, 

p. 47-79. 
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